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_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att med hjälp av kvalitativ undersökning belysa den relevans 

grammatiken har i undervisningen i svenskämnet. Den kvalitativa undersökningen består av 

intervjuer med både lärare och elever på en gymnasieskola i Mellansverige, som undersöker 

vad lärare och elever anser om grammatik samt vilken grammatikundervisning som bedrivs 

på skolan. Slutsatsen blev att lärare har en positiv inställning till grammatikundervisning, men 

finner det svårt att göra undervisningen rolig och meningsfull för eleverna. Eleverna har även 

de i stort en positiv inställning, men anser sig inte behöva grammatikundervisning mer än den 

undervisning som hjälper dem i deras skrivprocess. Svårigheter verkar ligga i att 

styrdokumenten är svårtolkade samt att lärarna inte haft tid nog att utforma en bra 

undervisning som prövar eleverna på det nya kunskapskravet om grammatik, som finns 

inskrivet i läroplanen för gymnasieskolan. 

_______________________________________________________ 
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1. Inledning 

Ordet grammatik är något de flesta har en åsikt om, inte ovanligt en negativ sådan. Det är ett 

begrepp som både har fått ta stor plats i skolan och tvärtom under åren. Med läroplanen för 

gymnasieskolan 2011 har den återigen fått ta plats i undervisningen i och med kunskapskravet 

i svenska 2 där eleverna förväntas lära sig det "svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, 

fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken." (Gy11:169).  

Språkriktighet är något som värderas högt i skolvärlden, att kunna skriva och tala korrekt 

svenska för att kunna klara sig på högskoleutbildning och i arbetslivet. Grammatiken är ett 

hjälpmedel och ett regelverk för att kunna uppnå dessa mål. Hur bedrivs 

grammatikundervisningen i skolan idag? Det finns mycket forskning om vad lärare tycker om 

grammatik och hur deras praktiska undervisning ser ut och genom denna undersökning ämnar 

jag även belysa elevernas perspektiv för att se om det finns några likheter och skillnader i 

uppfattningen om grammatikens relevans.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt examensarbete är att belysa grammatikens relevans i svenskundervisningen 

på gymnasienivå genom kvalitativa intervjuer med lärare och elever. Undersökningen 

begränsas till en gymnasieskola i en mellanstor stad i Mellansverige. Jag kommer fokusera på 

svenskämnet och kurserna svenska 1, svenska 2 och svenska 3. Mina frågeställningar är 

följande:  

 Vilken form av grammatikundervisning anser de aktuella lärarna att de bedriver i 

svenskämnet? 

 Hur ser de aktuella lärarna på grammatikundervisning i svenskämnet? 

 Hur ser de aktuella eleverna på grammatikundervisning i svenskämnet? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen har sex kapitel där det första kapitlet motiverar syftet, problemformulering, 

forskningsfrågor samt redogör för mina avgränsningar. Det andra kapitlet ger en bakgrund till 

forskningsområdet med en redogörelse av vad styrdokumenten säger om ämnet samt tidigare 

forskning. Därefter följer kapitlet om valet av metod och tillvägagångssättet, följt av det femte 

kapitlet där metoden och resultatet diskuteras. Det sista kapitlet består av en avslutande 

reflektion som sammanfattar undersökningen och där jag ger förslag på fortsatt forskning.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

År 2011, då den nya läroplanen kom, fick grammatiken återigen en framlyft plats. Här nedan 

kommer jag att redogöra för grammatikens relevans i svenskämnet genom tiderna samt vilken 

ställning den har i dagens gymnasieutbildning. För att ge en bredare inblick i vad grammatik 

egentligen innebär kommer jag även att redogöra för olika definitioner som finns av 

grammatik, samt även vad som tidigare forskats i ämnet. Här finns även en källa med om 

andraspråksinlärning, då både lärare och elever tar upp grammatikens relevans även för 

andraspråksinlärning i intervjuerna (se del 4 Resultat och analys).  

 

2.1 Styrdokument 

I detta avsnitt redogörs för hur grammatiken tas upp i läroplanen och för kursplanerna i 

svenskämnet på gymnasial nivå.  

 

 2.1.1 Läroplan för gymnasieskolan 2011 

Begreppet grammatik benämns inte explicit i läroplanen för svenskämnet, men i ämnets syfte 

står det bland annat att "vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper 

om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera 

över olika typer av språklig variation." (Gy11:160). Språkets uppbyggnad kan tolkas som 

språkets byggstenar, vilket är grammatiken. Det står även att "eleverna ska ges möjlighet att 

bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs 

för vardags- och samhällsliv" (Gy11:160).  

 Det står även i de allmänna målen för svenskämnet att undervisningen ska ge eleverna 

förutsättningar att utveckla "kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma 

muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang." (Gy11:160) samt 

"kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad." (Gy11:161). Grammatiken uttrycks alltså 

implicit i läroplanen där eleverna förväntas få kunskaper om språkets byggstenar för att till 

bästa förmåga kunna producera både muntliga framställningar och texter.  

 

2.1.2 Kursplaner för Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 

I kursplanen för Svenska 1 står det att kursen ska behandla "skriftlig framställning av texter 

för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper 

och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang." 

(Gy11:162). Ett annat krav för kursen är "grundläggande språkliga begrepp som behövs för att 
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på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt 

diskutera språkriktighetsfrågor." (Gy11:162). Det står även att eleven i huvudsak ska kunna 

följa skriftspråkets normer för språkriktighet (Gy11:162). 

 I kursplanen för Svenska 2 finns det en tydlig koppling till grammatiken där ett av 

kraven för kursens undervisning är "svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och 

satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken." (Gy11: 169).  

 I Svenska 3 ligger fokus mer på att eleven ska lära sig att skriva vetenskapliga texter, 

där källkritisk granskning, regler för citat- och referatteknik är viktigt och "eleven ska i 

huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet". Kursen ska även behandla "viktiga 

generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär" 

(Gy11:176).   

 

2.2 Definitioner av grammatik och språkriktighet 

I Svenska Akademiens ordbok står det att grammatik är vetenskapen om språkets 

uppbyggnad, numera ofta uppdelad i: ljudlära, formlära, betydelselära och stundom 

innefattande rättstavning. Den behandlar konsten att tala och skriva rätt. Språkriktighet 

förklaras som att text eller tal överensstämmer med språkets regler (SAOB:2004). 

 Boström och Josefsson (2006:9-10) skriver att grammatik kan betyda olika saker. En av 

dessa betydelser brukar kallas för den inre grammatiken, eller den mentala grammatiken. 

Detta innebär att vi under åren vi växer upp med vårt modersmål lär oss, eller snarare tillägnar 

oss, kunskaperna om språkljud, hur man bildar ord, fraser, satser och meningar helt på egen 

hand. Tillägnandet är lika naturligt och enkelt som att vi lär oss att krypa och gå. Vi har inom 

oss en stark intuition om ljud- och böjningssystemet, hur ord och fraser ser ut samt vilka 

ordföljdsvarianter som är möjliga, vilket styr vårt sätt att uttrycka oss.  

 Deskriptiv grammatik kan även betyda ´beskrivning av den inre grammatiken´ eller 

´beskrivning av ett språk´ (Boström & Josefsson 2006:12-13). Här beskrivs språket med hjälp 

av grammatikor, där nyare forskning brukar betona att det finns likheter mellan alla språks 

strukturer; alla språk i världen har till exempel substantiv, verb, adjektiv, subjekt och predikat.  

 När man slår upp ordet grammatik i Nationalencyklopedin1  står det att det finns olika 

grammatiska teorier med olika syn på hur de grammatiska reglerna förhåller sig till varandra. 

Den vanligaste är den traditionella grammatiken, som vanligen indelas i formlära (morfologi) 

                                                 
1 "Grammatik", I: Nationalencyklopedin, www.ne.se, tillgänglig 2016-05-09 
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och syntax (satslära). Formläran behandlar främst de egenskaper hos ett enskilt ord som spelar 

roll för hur det används som byggsten i ordgrupper eller satser. Orden sorteras upp i olika 

ordklasser efter deras betydelse, böjning och möjlighet att kombineras med andra ord. Syntax 

innebär hur ord kombineras till ordgrupper, hur ordgrupper kan ingå i större ordgrupper, hur 

de bildar satser och hur satserna kan ingå i överordnade satser. Boström och Josefsson 

(2006:16) skriver att det även finns andra grammatiska teorier som frasstrukturgrammatik, 

topologisk grammatik, dependensgrammatik samt generativ grammatik.  

 

2.3 Grammatikens och svenskämnets historia 

Nilsson (2000:11-12) skriver att den traditionella grammatiken i huvudsak bygger på grekisk 

och romersk lingvistik vilket innefattar både terminologin och analysmetoderna. Den 

traditionella grammatiken avser här den grammatiska analys där man lär in en 

begreppsapparat som innefattar namn på ordklasser, morfologiska kategorier och satsdelar. 

För att möjliggöra läsning av t.ex. Homeros, vars språkform starkt avvek från senare tids 

grekiska, behövde man ett metaspråk. Detta gällde även det talade latinet, som efter Kristi 

födelse avvek starkt från det skrivna latinet vilket i stort sett innebar att lära sig ett helt 

främmande språk. Av denna anledning behövdes grammatik. På grund av latinets starka 

ställning som ett formaliserat språk kom det senare att betraktas som synonymt med skrivande 

och grammatik. Då latin var skolans undervisnings- och umgängesspråk till omkring mitten 

av 1800-talet kom även undervisningen att präglas av denna syn på ett formaliserat språk.  

 Man började skriva grammatikor på svenska redan på 1600-talet där de grammatiska 

böckerna var skrivna efter gamla mönster. En av källorna utgjorde den allmänna 

grammatiken, där teorin om att varje språk bygger på allmänmänskliga tankemönster var mer 

eller mindre synliga i alla språk (Teleman: 1992:7). När svenskan sedan från mitten av 1800-

talet kom att ersätta latinet mer och mer som undervisningsspråk övertog även undervisningen 

latinets metoder. Latinundervisningens praktik och argumenten för grammatikundervisningen 

bygger därför på samma argument som gällde för undervisningen då enbart latinet var 

skolspråket.  

 Svenska infördes som eget läroämne på schemat under 1807 års skolordning och för 

folkskolan år 1842 då latinet avskaffades som formellt undervisningsspråk. Dock dröjde det 

till år 1856 då det blev ett mer etablerat ämne där svenskan ges en självständig ställning i hela 

läroverket och för folkskolans del skedde det 1878. Det var alltså då som latinet avskaffades 

som formellt undervisningsspråk (Thavenius 2011:11).  
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 Under hela 1900-talet har talspråk och skriftspråk närmat sig varandra vilket gjort 

skriften mycket ledigare. Detta ledde även till att talet genom sitt närmande till skriftspråket 

ibland uppfattades som tillgjort. Kampen mot dialekterna kom att fortgå under en lång tid, 

bland annat föreslogs i en utredning år 1939 åtgärder för att motarbeta Göteborgsdialekten. 

Detta kan vara en anledning till att uttalet i större utsträckning kom att följa skriftbilden 

(Nilsson 2000:17-18). 

 

2.4 Grammatikundervisningens för- och nackdelar 

Nilsson (2000:13-15) menar att det finns tre huvudargument för grammatiken genom 

historien; formalbildningstanken, främmandespråksargumentet och 

språkriktighetsargumentet. Formalbildningsargumentet innebär att innehållet sätts åt sidan till 

förmån för formen, vilken ska tränas för sig isolerat innan man tittar på helheten. De 

grammatiska formerna skulle alltså inpräglas innan eleverna fick börja träna läsning och 

skrivning där de formella färdigheterna kunde tillämpas. Man ansåg att genom studier i 

grammatik kunde man komma åt formens innersta väsen och därmed även tänkandets väsen. 

Detta gjorde grammatikundervisningen liktydig med att utveckla förståndet, en form av 

tanketräning. Vid 1800-talets mitt börjar formalbildningstanken att kritiseras med att 

språkforskningens uppgift inte var att föreskriva normativa lagar utan att beskriva språket.   

 Främmandespråksargumentet innebär att man använde grammatik som medel för att 

lära främmande språk. Den filosofiska grammatiken med rötter från Frankrike ansåg att det 

fanns en allmän grammatik gemensam för alla språk och att grammatiken därför borde läras 

in först i modersmålet. Under 1900-talets början kom en viss omvärdering av synen på 

grammatikundervisningen, då elever från olika bakgrunder deltog i skolundervisningen. Detta 

innebar att man inte längre ansågs behöva ägna sig åt att studera in formläran, utan huvudvikt 

kunde läggas vid satsanalys för de främmande språkens behov (Nilsson 2000: 15-16).  

 Språkriktighetsargumentet innebär att man med hjälp av grammatik hjälper eleverna att 

bättre uttrycka sig i sitt modersmål. Här fanns det skilda meningar där behovet av ett 

standardiserat språk var ett av skälen till att grammatikor skrevs. Motsättningar rådde mellan 

de språkvetare som såg som sin uppgift att beskriva språket där de tillät sidoformer och 

variation och de som ville normera det och ville införa stränga regler där endast ett kunde vara 

rätt. År 1836 utkom Svenska Akademiens språklära, vilken kritiserades av normivrarna för att 

enbart berätta hur man brukar göra och inte vad som är rätt och fel. Språkforskarna kritiserade 

den för att den fungerade normerande och inte gav upphov till vetenskaplig utveckling, men 
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för skolfolket ansågs den normerande grammatiken dock som nödvändig för att kunna bedriva 

en undervisning där eleverna lärde sig behärska de korrekta formerna. Metodiska läroböcker 

publicerades vid sekelskiftet vilka var en förenkling av grammatikundervisningen och vars 

främsta mål var språkriktigheten (Nilsson 2000: 15-16). 

 Mer moderna argument för Teleman fram (1992:8-9), som menar att det finns två 

värden av grammatik, det ena är att den kan ge kunskap och insikt om oss själva som 

språkvarelser där vi vill kunna förstå människan som en tänkande, handlande och kännande 

varelse både enskilt och i samspel med andra. Eftersom grammatiken är en central del i 

språkförmågan och språkanvändningen så måste även grammatiken vara en central del i det 

samspelet. Det andra värdet är att den kan hjälpa oss och tjäna som redskap i att uppnå våra 

mål. Till exempel är grammatiken oumbärlig i skrivandet av ordböcker, där den ger en nyttig 

bakgrund och skapar språklig standardisering av stavning, ordförråd m.m. Den är även nyttig 

vid språkforskning inom till exempel språksociologi, datalingvistik etc. Men framför allt är 

grammatiken viktig vid studiet av främmande språk. Här har det dock varit skilda meningar 

kring grammatikens nytta, men numer råder det stor enighet om att grammatikkunskap och 

förmågan till grammatisk jämförelse mellan sitt modersmål och det främmande språket är en 

viktig tillgång när man lär sig ett språk som bara talas innanför klassrummets väggar.  

 Anward (1983:144) förklarar språkinlärningen som att barn redan har lärt sig 

huvuddragen i grammatiken när de kommer till skolan. De har skapat sig en "praktisk" 

grammatik, där de klarar av att kommunicera med andra, men de kanske inte klarar av att 

redogöra för vad de faktiskt gör.   

 

Språkkunnande är ju inget självändamål. Språket är ett medel för att kommunicera med 

andra och för att ge en struktur at sin erfarenhet av sig själv, andra och naturen. På samma 

sätt som man lär sig simrörelser för att kunna hålla sig flytande och ta sig fram i vattnet, 

lär man sig språkets regler för att kunna greppa verkligheten och fungera tillsammans 

med andra människor. I simskolan ser man inte på simrörelserna som ett självändamål. 

Varför skall man då se språkkunnandet som ett självändamål i skolan? (Anward 

1983:144). 

 

Anward menar att lära sig att läsa och skriva kräver förmågan att kunna reflektera över 

och analysera sitt eget språk. Det är här grammatiken behövs. 

 Trots sin positiva inställning till grammatik tar Teleman (1992:9-10) även upp några 

motargument till grammatikundervisning i skolan. Han menar att man inte bör undervisa i 

grammatik om man inte helhjärtat tror på grammatiken som kunskap och som redskap vid 
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inlärning av främmande språk. Man måste kunna sätta in grammatikundervisningen i ett 

sammanhang. Många lärare anser att grammatikläran behövs för att kunna påpeka fel i 

språkriktighet. Problemet är dock att eleven måste vara väldigt duktig på grammatik för att 

kunna lära sig undvika fel i modersmålet i framtiden. Teleman  tror att eleverna lika gärna kan 

lära sig att undvika de fel som de förmodligen gjort i andra sammanhang; utan tillgång till 

formulerade regler. Han påpekar även att många fel inte kan beskrivas med skolgrammatikens 

regler. Teleman tar även upp att det finns grammatikvänner som enbart motiverar 

grammatikundervisningen med att den bidrar till ett fagert tal. Detta visar enbart vem som är 

bildad och är ett tecken på att man tillhör "de utvalda".  

 Boström och Josefsson (2006:23) tar även de upp att elever under 1900-talet och framåt 

inte lärde sig någonting från drillandet av ordklasser och satsdelar, utan att det enda de lärde 

sig var att de inte kunde lära sig grammatik, att eleverna var "korkade". Det var helt enkelt för 

mycket information att ta in genom träning av strukturmönster och undervisning där språket 

naturligt skulle växa fram vid inlärning av främmande språk. Direktmetoden visades som ett 

misslyckande i grammatikundervisningen under 1970-talet vilket gjorde att grammatiken hade 

svårt att återta sin position i svenskämnet.  

 

2.5 Tidigare forskning 

Strzelecka & Boström (2014) skriver i sin undersökning där 140 grundskolelärare och 

gymnasielärare deltog, att lärare i svenska i första hand utgår ifrån elevgruppen, där de ser till 

elevernas behov av hur mycket grammatikundervisning de behöver. De utgår därnäst från 

styrdokumenten och det egna intresset för grammatik. Lärarna bedriver då i första hand en 

traditionell grammatikundervisning där de med hjälp av genomgångar på tavlan och 

föreläsningar förbereder eleverna för efterföljande skriftliga övningar. I undervisningen 

använder de sig oftast av läroböcker och därefter eget material, som egenproducerade 

Powerpoints och stenciler. Av undersökningen framgår att lärarna främst bedriver 

grammatikundervisning för att få eleverna att förstå grammatiken och att sedan sätta in den i 

ett sammanhang. Lärarna vill att eleverna ska tycka grammatikundervisningen är rolig och 

spännande samt att det ska finnas konkretion. De uppfattar även att det finns en 

"svårighetsbarriär" som måste brytas där lärarna försöker avdramatisera 

grammatiklektionerna eller "smyger in" vissa moment i undervisningen för att överkomma 

denna upplevda barriär.  

 Ellis (2006:85) skriver i sin artikel om grammatikundervisning för andraspråksinlärning, 

att grammatikundervisning egentligen inte är så nödvändig. Han menar att elever lär sig ett 
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nytt språk efter en naturlig ordning, de bemästrar olika grammatiska strukturer i en relativt 

fixerad ordning där de gick igenom olika stadier för att lära sig olika grammatiska strukturer. 

Han fortsätter med att studier gjorts som påvisar att elever som lär sig ett nytt språk lär sig 

lika bra utan grammatiska instruktioner som de som får grammatiska instruktioner. Det 

spelade alltså inte någon roll för eleverna, utan de lärde sig efter ett redan inlärt schema så 

länge de hade nog med förståelig information samt att de var tillräckligt motiverade. Däremot 

lärde sig de elever som fick grammatiska instruktioner mycket snabbare och på ett mer 

effektivt sätt än de elever som inte fick grammatiska instruktioner.  

 En omfattande studie av Myhill, Jones, Lines och Watson (2012) gjordes i England i ett 

30-tal engelska skolor, där texter skrivna av cirka 700 elever i åldrarna 11-18 år undersöktes 

och där flera intervjuer med ett 30-tal lärare, gruppintervjuer med lika många elever och 

klassrumsobservationer gjordes. I studien kom Myhill m.fl. fram till att 

grammatikundervisning har stor betydelse för elevernas språkutveckling och att den förbättrar 

deras skrivande. Studien påvisar även vikten av lärarens kunskaper i sitt ämne samt att deras 

inställning till grammatik är mycket viktig i elevernas utveckling. Många av lärarna var 

osäkra på sina egna grammatikkunskaper och oroliga för om eleverna märkte detta i 

undervisningssituationerna. Många lärare tyckte heller inte att det fanns bra läroböcker som 

underlättade deras undervisning.  

 Holmberg (2006:130) skriver om systemisk- funktionell grammatik, även förkortad 

funktionell grammatik, som han anser ger ett metaspråk för att tala om texter och 

produktionen av texter. Han menar att elevers svårigheter med att producera texter inte ligger 

i den allra mest övergripande textnivån, eller i detaljnivån, elever är bra på grammatik men 

det är inte säkert att de lyckas åstadkomma vad som förväntas av dem i en uppgift. 

Svårigheterna, menar Holmberg, verkar ligga på en nivå mellan "det hela" och grammatikens 

enskildheter. Eleverna saknar en förståelse av texten som textaktiviteter, där en sådan 

förståelse yttrar sig i att skribenten stegvis engagerar sig i olika saker.  

Ingen elev klarar denna utmaning om hon eller han inte redan tidigare blivit 

förtrogen med olika aktiviteter i olika slags texter, som skribent, läsare, talare och 

lyssnare. (Holmberg, 2006:131)  

Holmberg (2006:132-145) menar att det finns fem grundläggande textaktiviteter; instruktion, 

ställningstagande, berättelse, beskrivning och förklaring vilka alla har en typisk struktur för 

hur de inleds, fortsätter och avslutas. En genre som enbart innehåller en textaktivitet, till 
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exempel en insändare och korta faktatexter, är en lätt genre. En svår genre är någon som 

blandar textaktiviteter och kräver mer av författaren, som till exempel essä, debattartikel eller 

reportage. Det är här den funktionella grammatiken kommer in, där istället för att fokusera på 

grammatikundervisning där man talar om hur man i ett visst språk sätter ihop språkliga 

enheter till korrekta satser (vilket han anser elever är ganska bra på), används grammatiken till 

hur man gör olika saker med språket i olika textaktiviteter. Fokuset ligger på hur man som 

skribent skapar betydelse i en text, där den funktionella grammatiken ger ett metaspråk för att 

kunna tala om texters betydelse i tre olika perspektiv. Det första perspektivet kallas det 

ideationella, vilket innebär att en text kan ses som ett bildmontage, hur texten konstruerar 

bilder av världen, vilket främst kännetecknar texttypen berättande. Det andra perspektivet är 

det interpersonella perspektivet, vilket kan ses som ett spel, där författaren genom olika drag 

öppnar alternativ för läsaren att göra sina egna drag. Här finns värderande påståenden och 

ställningstaganden. Det tredje kallas det textuella perspektivet, där texten ses som en väv där 

textens betydelse löper som trådar i vävens varp, en sorts logisk sammanställning.  

 

3. Metod och material 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för vilken metod som valts för den aktuella 

undersökningen, samt hur jag har gått tillväga och introducerar därtill de lärare och elever 

som intervjuats. Jag redogör även för hur jag har arbetat utifrån de forskningsetiska 

principerna i min undersökning.  

 

3.1 Val av metod 

För denna undersökning valdes en kvalitativ metod genom intervjuer med både lärare och 

elever. Denna metod valdes främst för att en kvalitativ undersökning passar sig bäst i 

undersökningar där åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter efterfrågas. Jag använde 

mig av semistrukturerade intervjuer där jag hade en intervjuguide med färdiga frågor (se 

bilaga 1 och 2), men där jag även var inställd på att vara flexibel efter informanternas svar 

med möjlighet att få dem att utveckla sina synpunkter och tala mer öppet om ämnet 

(Denscombe 2013:232).  

 För intervjuerna med eleverna valde jag att ha gruppintervjuer, även de 

semistrukturerade av samma anledning som ovan. Genom att välja gruppintervjuer hoppades 

jag på att öka deltagarantalet bland eleverna då en viss osäkerhet och en möjlig känsla av 

utsatthet kan infinna sig om jag skulle ha intervjuat dem en och en. En ytterligare anledning 
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var även möjligheten att få eleverna att representera klassen som helhet snarare än som 

individer. Denna form av intervju kan få deltagarna att uttrycka stöd i vissa synpunkter och 

även få dem att ifrågasätta andra som de inte delar, vilket ger ett mer representativt svar för 

klasserna i fråga (Denscombe 2013:236).    

 

3.2 Urval 

Jag valde mina informanter genom ett bekvämlighetsurval där jag tog kontakt med en 

gymnasieskola och en lärare i svenska. Genom denna lärare fick jag även kontakt med fler 

lärare som var villiga att ställa upp i min undersökning. Totalt fick sex svensklärare förfrågan 

om att delta, men enbart fem stycken hade möjlighet. Två av lärarna pratade med elever i sina 

svenskkurser och fann åtta elever från två klasser som var villiga att delta. Eleverna valdes av 

två lärare, här kallade L3 och L1. Lärarna valde elever de själva undervisar, i kurserna 

svenska 2 och svenska 3.  

 

3.3 Material och tillvägagångssätt 

Totalt genomfördes fem intervjuer med lärare, vilka alla pågick mellan cirka 15 och 40 

minuter vardera, och två intervjuer med elevgrupper med fyra elever i varje grupp. Dessa 

intervjuer pågick i ungefär 15 minuter vardera. Eleverna valdes ut ur klasser som L3 har i 

svenska 3 och L1 har i svenska 2 för att se eventuella skillnader och likheter i lärarnas och 

elevernas intervjusvar. De lärare som deltog är följande:  

L1: Lärare i svenska och historia. Har arbetat som lärare i 15 år varav 10-12 av dessa har varit 

på gymnasienivå. Undervisar i svenska 1, svenska 2 och svenska 3. L1 är ämnesansvarig för 

svenskämnet. 

L2: Lärare i svenska, engelska och retorik. Har arbetat som lärare i cirka 15 år på 

gymnasienivå. Undervisar i svenska 1, svenska 2 och svenska 3.  

L3: Lärare i svenska och historia. Har arbetat som lärare i cirka 10 år varav två på 

gymnasienivå. Undervisar i svenska 1 och svenska 3.  

L4: Lärare i svenska, engelska och retorik. Har arbetat som lärare i cirka 15 år på 

gymnasienivå. Undervisar i svenska 1, svenska 2 och svenska 3.  

L5: Lärare i svenska och spanska. Har arbetat som lärare i cirka 10 år, varav 6 år på 

gymnasienivå. Undervisar i svenska 1.   



15 

 

 De elever som deltog är följande:  

E1: Två tjejer och två killar från Handels- och administrationsprogrammet, med inriktning 

handel och service i årskurs 3. De läser både svenska 2 och svenska 3 parallellt, då svenska 3 

är en tillvalskurs vilket samtliga har valt. Dessa elever har lärare L3 i Svenska 3. 

E2: Två tjejer och två killar från Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och 

idrott i årskurs 2. Dessa elever har lärare L1 i Svenska 2.  

 Jag valde att spela in alla intervjuer med hjälp av en diktafon för att jag lättare skulle 

kunna gå igenom informanternas svar. Därefter transkriberade jag intervjuerna och använde 

detta material som underlag som jag sedan sammanställde och som presenteras i kapitel 4, 

”Resultat och analys”. Jag utgick ifrån mina tre forskningsfrågor för att skapa teman; vad för 

sorts grammatikundervisning lärarna bedriver på skolan, hur lärarna ser på 

grammatikundervisning i svenskämnet samt hur eleverna ser på grammatikundervisningen i 

svenskämnet. Jag har noga gått igenom intervjusvaren för att se likheter och skillnader i 

svaren mellan lärarna och mellan lärarna och eleverna. Intervjusvaren sammanställde jag 

sedan i underrubriker för att lättare försöka få en överblick över den rådande 

grammatikundervisningen på skolan. Jag vill även påpeka att inga svar från varken lärare eller 

elever har uteslutits för att styrka min egen eventuella uppfattning, utan jag har strävat efter 

att vara objektiv och försökt ta med de svar som är relevanta för undersökningen.  

 

3.4 Forskningsetiska principer 

Undersökningen grundades på Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer (2002). 

Samtliga informanter blev informerade om undersökningens bakgrund och dess syfte samt att 

det var frivilligt att deltaga och avbryta när som helst utan konsekvenser, enligt 

informationskravet. Detta överensstämmer även med samtyckeskravet, där alla informanter 

fick förfrågan om att frivilligt delta. Alla informanter var myndiga och därför krävdes inget 

samtycke från vårdnadshavare. Informationen om skolan, lärarna och eleverna behandlades 

konfidentiellt samt förblev anonyma enligt konfidentialitetskravet. Jag valde även att inte 

skriva ut lärarnas könstillhörighet som ett ytterligare steg till att anonymisera dem. Allt 

insamlat material användes enbart i forskningssyfte samt förstördes efter undersökningens slut 

enligt nyttjandekravet.  

 



16 

 

4. Resultat och analys 

Resultatet av studien presenteras utifrån forskningsfrågorna. Jag har delat in lärarnas och 

elevernas åsikter i varsitt avsnitt för att förtydliga likheter och skillnader i deras svar.  

 

4.1 Lärarnas syn på grammatik 

För att ge en tydligare bild av lärarnas svar har jag i detta avsnitt delat upp informationen i tre 

underkategorier där den första behandlar lärarnas definition av grammatik, följt av lärarnas 

inställning till grammatik, samt vad de tror att eleverna har för uppfattning om grammatik.  

 

4.1.1 Lärarnas definition av grammatik 

Lärarna hade en liknande definition av grammatik där de ansåg att det var ett analysredskap 

för att tala om hur språket fungerar. L5 menar att grammatiken används för att förstå hur 

språket är uppbyggt och att varje ordklass har sina speciella böjningsformer och mönster, att 

vi förstår vad vi egentligen gör när vi pratar. L1 säger att i "idealfallet, i skolan, så är det ett 

redskap för att utveckla sitt språk och sitt skrivande". Det är dit man måste komma med 

grammatiken, då eleverna inte tycker det är så intressant att prata om satsdelar. Det är mer ett 

medel att prata om språk och skrivande, ett metaspråk. L1 och L5 menar alltså att 

grammatiken är ett hjälpmedel för eleverna att bli bättre på att skriva, tala och att använda 

språket i deras skolgång, snarare än att fokus ska ligga på själva kunskaperna i sig där termer 

och begrepp har den tyngsta vikten.  

 

4.1.2 Lärarnas inställning till grammatik 

Alla lärare påpekade att de själva tyckte det var väldigt roligt med grammatik med positiva 

erfarenheter från deras lärarstudier där L1 och L4 till och med gjort satslösningar i 

morgontidningen. Dock tyckte alla lärare att det var svårt att förmedla denna känsla till sina 

elever. L1 minns vad en grammatiklärare sa under sin utbildning på högskolan, runt 2001 

eller 2002, att det "inte finns någon forskning som säger att man blir bättre på att skriva bara 

för att man kan massa grammatiska termer, det är helt ute och det kan man skita i". L1 känner 

nu att om man kan använda sig av "språkkvalitetstermerna" så kan det bli ett bra led i 

processkrivandet och det är dessa saker som gör att eleverna kommer upp på A-nivå för att 

texten är väl skriven och att språket är precist och varierat. L1 tyckte att det är svårt att 

kommunicera med eleverna vad som gör en text bra och varför en text är bättre än en som är 
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formellt godtagbar men inte når upp till samma betyg. Då behövs dessa termer för att göra det 

tydligt för eleverna.  

 Alla lärare menade att de uppfattade en negativ inställning till grammatikundervisning 

bland lärarkåren på skolan. L1, som även är ämnesansvarig för svenskämnet, säger att de 

pratat om inställningen till grammatikundervisning flera gånger i kollegiet där många verkade 

tycka att det var svårt att hitta ett bra sätt att lära ut grammatik på ett roligt sätt. L1 märkte en 

oro bland lärarna då den nya läroplanen Gy11 kom ut, där ett av kunskapskraven är att 

eleverna ska ha grammatikundervisning i skolan:  

 

"Då hickade ju alla svensklärare till och sa "åh, ska vi syssla med grammatik igen" och det blev 

ganska mycket diskussion om det där just att pendeln hade precis varit åt den andra hållet 

tidigare, att grammatik är helt värdelöst". (L1) 

 

L1 trodde att det främst berodde på lärarnas tidigare erfarenheter som förmodligen varit 

negativa där de suttit med något häfte och fyllt i lucktexter och där deras egna lärare inte 

utstrålat någon större entusiasm. L1 sade även att det berodde på att lärarna förmodligen inte 

tyckte de hade tillräckligt med kött på benen för att kunna ha en så rolig och meningsfull 

undervisning som möjligt.  Detta var även L4 inne på och pratade om att lärarens egna 

inställning spelar stor roll i undervisningen:  

 

"Är man lärare själv och tycker det är jättejobbigt och tungt så kanske man själv måste jobba lite 

grann på det och ofta när vi tycker att något är jobbigt och tungt, det är ju för att vi känner själva 

att vi inte riktigt behärskar det." (L4) 

 

L4 trodde även att lärare i allmänhet behöver fortbildning i grammatik och även få tips på hur 

man kan koppla grammatikundervisningen till elevtexter.  

 L1 berättade att de hade haft en föreläsare i syfte att fortbilda lärarna. Denna föreläsare 

var inte en forskare, utan mer en entusiast och "grammatiknörd" som jobbade på SFI (Svenska 

för invandrare) i den aktuella staden. Syftet, enligt L1, var att motivera lärarna till att tycka 

grammatikundervisning var roligt. Trots att föreläsaren hade mycket bra idéer märktes det att 

denne jobbade med svenska som ett nytt språk där grammatiken används på ett helt annat sätt 

och L1 menade att föreläsningen egentligen inte gjorde någon skillnad för kollegiets 

inställning till grammatikundervisning.  
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  L2 var inne på samma sak, att inställning är väldigt viktigt hos lärarna. L2 menade att 

allting går att göra roligt så länge det inte blir för knepigt och avancerat för eleverna, att de 

mest komplicerade grammatiska strukturerna blir roliga om man bara lägger det på rätt nivå 

för eleverna. Det svåraste enligt L2 var att tolka det nya grammatik- kriteriet i svenska 2; 

"svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de 

samspelar i grammatiken." (Gy11: 169).  L2 tyckte att Skolverket borde tydliggöra vad 

kriteriet egentligen innebär då det är rätt intetsägande och hur kriteriet förväntas bedömas. L2 

påpekar att det finns kommentarsmaterial kring kriteriet, men att detta är lika luddigt som 

kriteriet i sig och att det inte hjälper lärarna i deras lärargärning. L2 vill helst att elevernas 

grammatiska kompetens ska mätas i deras skrivande men att kriteriet inte är utformat så, 

vilket gör det svårt att utforma uppgifter som prövar dessa kunskaper.  

 

4.1.3 Lärarnas tankar om elevernas inställning till grammatik 

L1, L2 och L3 var överens om att eleverna inte hade en bra inställning till grammatik och att 

själva ordet grammatik gjorde att elevernas motivation blev sämre till momentet. L2 berättade 

att eleverna förmodligen stött på grammatik, inte bara i svenskundervisningen, utan även i 

engelska och moderna språk i grundskolan och att de fått med sig att man under 

grammatiklektionerna sitter med en bok och fyller i luck- texter. De har redan den 

erfarenheten och den förutfattade meningen att grammatik är tråkigt och att de förmodligen 

redan lärt sig det innan de kommer till skolan av storasyskon, föräldrar eller kusiner, menar 

L2.  

 L4  och L5 var de lärare som tyckte att eleverna inte verkade ha något problem med 

grammatik. L4 hade inte uppfattat några negativa utrop eller klagomål bland eleverna när de 

haft grammatikundervisning. Detta berodde, trodde L4, på att hen kopplade undervisningen 

till elevernas egenskrivna texter vilket gjorde grammatiken konkret och lättare att förstå. Hade 

grammatikundervisningen varit utom sitt sammanhang och eleverna blivit tilldelade häften 

med grammatikövningar hade inställningen varit mycket sämre, trodde L4. L5 berättade att 

denne hade haft elever på grundskolan som kanske inte tyckte att själva svenskämnet var så 

roligt, men att grammatiken var rolig.   

 

4.2 Elevernas syn på grammatik 

Detta avsnitt är även det indelat i underkategorier för att få en bättre bild av elevernas svar. 

Den fösta delen behandlar elevernas tankar om vad grammatik är för dem, följt av elevernas 

inställning till grammatik. 
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4.2.1 Elevernas definition av grammatik  

E2:s definition av grammatik var meningsbyggnad, hur man väljer tempus och hur man 

använder språket både muntligt och skriftligt. Enligt E1 är grammatik hur man säger en och 

ett, den och det, hur man pratar och stavar. En tjej i gruppen E1 tänkte egentligen inte så 

mycket på grammatik utan ansåg mest att det har de redan inlärt i och med att svenska är 

deras modersmål. Två av eleverna höll inte med, utan menade att det är mer hur man pratar 

och hur man stavar. De två eleverna ansåg att grammatik är något automatiskt för dem men de 

tyckte att grammatik var väldigt viktigt för att få ett flytande språk.  

4.2.2 Elevernas inställning till grammatik 

E2 tyckte mest att grammatik är tråkigt, att det ofta är samma sak där läraren har 

genomgångar på tavlan och inte så många grammatikuppgifter. De ansåg inte att de hade 

jobbat så mycket med grammatik varken på gymnasiet eller i grundskolan. E1var överens om 

att de inte tänkte så mycket på grammatik över huvud taget utan tyckte redan att de hade lärt 

sig det ända sedan de var små. De tyckte mer att de behövde grammatik vid inlärningen av 

andra språk, som engelska. En av tjejerna i E1 sa att hon hade finska som modersmål och 

tyckte inte att hon hade användning för den svenska grammatiken eftersom de två språken är 

så olika, utan hon påpekade att grammatikundervisningens relevans spelade roll beroende på 

vilket språk man lärde sig.  

 

4.3 Grammatikundervisningen i skolan 

I detta avsnitt behandlas lärarnas och elevernas syn på grammatikundervisningen i skolan 

samt lärarnas svar på hur de utövar sin grammatikundervisning i skolan.  

 

4.3.1 Lärarnas syn på grammatikundervisningen i skolan  

Lärarna ansåg främst att vikten ska läggas på elevernas språkutveckling där 

grammatikkunskaperna ska sättas in i ett sammanhang vilket ska vara tydligt för eleverna. De 

ska veta varför de gör en uppgift och vad för nytta det gör i deras framtida skolgång och i 

deras framtida yrkesliv. Som L2 tog upp i tidigare avsnitt, så var den största svårigheten att 

just konkretisera kunskapskravet om grammatik, vad för sorts examination som krävs. 

Eftersom läroplanen är relativt ny så sa samtliga lärare att de inte riktigt har hunnit jobba fram 

ett grammatikmoment som de tycker är både meningsfullt och roligt för eleverna.  

 L4 tycker att lärarna får göra väldigt mycket själva, att de måste skapa sina egna 

material då det inte finns några bra läromedel som på ett pedagogiskt och intressant sätt 
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förklarar den grundläggande grammatik eleverna behöver och som även överensstämmer med 

läroplanen. De har en lärobok där det finns ett avsnitt om grammatik som de använder för att 

samla information till en Powerpoint till exempel. Deras elever har även de fått boken, men 

avsnittet är ganska avancerat och nästan för svårt för dem. L4 önskade att det fanns en färdig 

lärobok som var mer lättförståelig för eleverna, vilket även skulle göra jobbet lättare för 

lärarna. Dock hade L4 inte botaniserat så mycket bland de olika läroböckerna, men var inte 

den enda som tog upp problemet med läroböcker.  

 L2 tyckte att kunskapskriteriet i svenska 2 gör det svårt att finna ett bra sätt att arbeta 

på. L2 tyckte det var viktigt att lägga ned tid på grammatik, men att det beror på vad det 

innebär när man säger grammatik. L2 ansåg att den viktigaste grammatikundervisningen är 

den som gör att elevernas språk utvecklas åt rätt håll, om det innebär satslösning, eller om 

man kallar det språkriktighet eller grammatik spelar mindre roll. L2 påpekade även vikten av 

att göra undervisningen meningsfull för eleverna där det tydligt framgår varför de ska göra ett 

moment. Hen tog även upp ett exempel där en lärare går igenom någonting med eleverna bara 

för att de har planerat att det var just detta de skulle jobba med just nu. Då kan det bli svårt för 

eleverna att finna mening med att göra det. Även L2 fann det svårt att utforma en bra övning 

för eleverna som överensstämde med kunskapskravet i svenska 2 och som hen sedan kunde 

sätta ett betyg på.  

 

Tidigare, om man kollar på steg 1 och steg 3 så står det att språket ska ha de här och de här 

kvaliteterna för de olika stegen och då tittar man ju på det. Men plötsligt i steg 2 står det att de 

ska ha förståelse för hur ord och fraser samspelar i grammatiken. Då måste man ju ha en 

särskild examination där de kan få verbalisera vad de egentligen har förstått av det här. Det kan 

jag tycka är lite vanskligare för att själva det här arbetet, med att ta ut satsdelar och allting, det 

kan de ju ha nytta av i det praktiska.  (L2)  

 

 L2 ville gärna försöka undvika att ha ett grammatikmoment där eleverna får jobba med 

grammatik och skriva en uppsats i 14 dagar där de får visa sina kunskaper och att de kan 

reflektera över dem. Meningsfullheten uteblir och L2 trodde inte att eleverna då skulle förstå 

hur de kan använda sig av kunskaperna i verkligheten. L2 tyckte det var viktigare att använda 

grammatiken som ett verktyg för att få elevernas språk att utvecklas, att det därför borde vara 

en naturlig del i undervisningen och av den anledningen ansåg L2 att kunskapskriteriet i 

svenska 2 inte behövs. L2 tyckte hellre att det kan stå med i det centrala innehållet att 

eleverna borde jobba med grammatisk struktur för att förbättra språket och att språket ska 
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vara välformulerat och ha flyt. Då blir det ett bättre bedömningsredskap för att bedöma att 

eleverna har tillskansat sig grammatiska kunskaper. L2 tyckte även att det kunde genomsyra 

ända från steg 1 till steg 3 där varje gång en elev skriver något, en uppsats eller ett talmanus, 

så snappar de upp någonting varje gång och där man även kan gå igenom misstag tillsammans 

i klassrummet.  

  L2 och L3 ansåg även att ett knep till att motivera sina elever att studera grammatik är 

att undvika själva ordet grammatik, vilket de trodde eleverna ansåg som något negativt laddat. 

Både L2 och L3 menade att de undviker ordet och säger istället att "de här misstagen har jag 

sett i era uppsatser så nu ska vi titta på det här" vilket gör att eleverna omedvetet jobbar med 

grammatik. L2 påpekade även vikten av att ge eleverna positiv feedback om en elev gjort ett 

specifikt misstag flera gånger men efter arbetets gång är misstaget borta. Då menar L2 att 

eleverna lyssnar mer på nästa genomgång och tänker att de inte ska begå det misstaget igen, 

då det gick så bra förra gången och att de då fick ett högre betyg.  

 

4.3.2 Lärarnas grammatikundervisning 

De flesta lärare hade grammatikundervisning i alla kurser, dock olika mycket. L2 berättade att 

hen hade grammatikundervisning mer eller mindre i alla faser men att hen inte kallade det för 

grammatik. I svenska 1 jobbade hen mycket med språkriktighet, vilket till stor del handlar om 

var man sätter punkt, kommatecken, syftning, de och dem m.m. Indirekt, menar L2, är det 

grammatik. För att kunna dessa saker måste eleverna ha en grundläggande förståelse för 

grammatik. L2 berättade även att hen brukar utgå från dessa kunskaper i svenska 1 och 

bygger sedan vidare under svenska 2 och 3 där de tittar på autentiska elevtexter av både bättre 

och sämre kvalitet. De utgår från olika satsdelar, inte för att lära sig dem, utan för att förstå 

hur meningen sitter ihop och hur den bildar till exempel en nominalfras. När eleverna lär sig 

detta brukar det inte bli så mycket språkfel. L2 tyckte inte att hen hade hittat något bra sätt att 

arbeta med grammatiken i svenska 2, då hen bara hade haft kursen två gånger tidigare. L2 

berättade att de brukar följa en klass från årskurs ett upp till årskurs tre och därför har hen inte 

haft möjligheten att arbeta fram ett arbetssätt som hen är nöjd med i och med den nya 

läroplanen, Gy11.   

 L5 hade bara svenska 1 för tillfället och ska ha svenska 2 till nästa termin, vilket gjorde 

att hen heller inte arbetat fram ett bra grammatikmoment. Den enda grammatikundervisning 

L5 hade var att påpeka småfel i elevernas texter, till exempel skillnaden mellan de och dem, 

vilket var det oftast förekommande felet i deras texter, även att eleverna skriver han istället 

för honom. L5 ansåg att eleverna borde ha med sig de grundläggande grammatikkunskaperna 
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från grundskolan, som till exempel ordklasser. Detta var något L5 märkte att eleverna hade 

svårt med även under sina spansklektioner, vilket gjorde att hen fick avsätta lite tid för att gå 

igenom dessa. Mer än så tyckte L5 inte behövdes för eleverna, utan tyckte att de kunde ha mer 

grammatikundervisning i svenska 2, eftersom det finns med i kunskapskraven.  

 L1 och L4 jobbade i samma arbetslag och hade tillsammans utformat en 

grammatikuppgift i svenska 2. L1 berättade att hen hade grammatikundervisning lite på ytan i 

svenska 1, skillnaden mellan huvudsatser och bisatser, ofullständiga meningar och några 

grundläggande termer för att kunna prata om elevernas texter. L1 berättade dock att det gnagt 

på deras samvete att de förut inte hade lagt så mycket krut på grammatikundervisningen i 

svenska 2 då de mest gjort övningar för att kunna bocka av kunskapskravet. Men nu hade L1 

och L4 tillsammans arbetat fram en uppgift där eleverna först fick skriva en vetenskapligt 

hållen text där de skulle använda sig av några tidningsartiklar och en skönlitterär novell och 

sedan diskutera dem utifrån en fråga de fått. Sedan hade lärarna en genomgång där de tog ut 

grammatiska termer som användes i bedömningsmaterialet för kursprovet, där det stod att 

eleven ska kunna använda sig av olika meningsbyggnadsfundament och olika fraser till 

exempel. Sedan fick eleverna tillbaka sina texter där de själva skulle fundera på vilka styrkor 

och svagheter som fanns i texten för att sedan gå in i språket i detalj och där de även skulle 

använda sig av grammatiska termer. Svårigheter uppstod dock för vissa elever att ta sig förbi 

vissa grundläggande moment, som huvudsatser och bisatser, de och dem. L1 trodde att detta 

berodde på att lärarna själva var rätt osäkra men tyckte ändå att det var en bra början och att 

de skulle fortsätta utveckla uppgiften till nästa termin.  

 L4 arbetade på samma sätt i sin svenska 1-kurs där de tillsammans gick igenom vissa 

grundläggande språkriktighetstermer, som de, dem för att förbättra elevernas skrivande. L4 

hade även samma uppgift som L1, vilken tycktes uppskattad av eleverna. L4 berättade att det 

var flera elever som tyckte att det blev konkret och att de fann ett nytt sätt att se på 

grammatik. Vissa hade dock svårt med uppgiften, då det innebar att de själva skulle agera 

lärare och bedöma sina texter, men L4 tyckte ändå att eleverna började tänka mer på 

strukturen av sin text.  

 L3 hade svenska 1 och svenska 3 där hen i svenska 1 mer tog upp småfel som inte sitter 

sedan grundskolan, som till exempel de och dem, när många elever gjorde fel på detta i sina 

texter. L3 brukade då ha små repetitionslektioner för att bättra på elevernas minnen. L3 

använde alltså grammatiken mer som ett verktyg för att förklara när det blir fel i elevernas 

texter, inte ett helt grammatikmoment. I svenska 3 gjorde hen på samma vis, eftersom där 

tyckte hen att grammatiken ska sitta från årskurs två.  
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 Alla lärarna använde grammatiska begrepp mer eller mindre när de rättade elevtexter, 

för att bekanta eleverna med de rätta termerna och för att ge dem en grundläggande förståelse. 

I svenska 1 använde de termerna i mindre omfång, men allt oftare i svenska 2 och svenska 3. 

  

4.3.3 Elevernas syn på grammatikundervisningen 

E1, som för tillfället gick både kurserna svenska 2 och svenska 3 ansåg inte att de hade så 

mycket grammatikundervisning, möjligtvis något i svenska 2 men ingenting som de kom ihåg 

vad det var. Det enda de kom att tänka på var ett kunskapstest i början på gymnasiet som 

innehöll läsförståelse, stavning med mera för att lärarna skulle kunna se på vilken nivå 

eleverna låg. På frågan om de blev betygsatta sa de att provet blev rättat och att de fick se 

resultatet, men att det inte vägdes in i deras betyg på något vis. De fick även mycket hjälp från 

lärarna när de skrev sina uppsatser, som till exempel hur man skriver en text, hur de ska 

uttrycka sig och vad det finns för regler för varje texttyp.  

 De upplevde dock inte att de behövde mer grammatikundervisning i svenska, utan att 

det mest behövdes vid inlärning i andra språk, som engelska. En av tjejerna i E1påpekade att 

grammatikundervisning i svenska förmodligen behövdes mest för nyanlända, eftersom de 

själva redan hade lärt sig grammatik från grundskolan.  

  De tog även upp att stavning är viktigt, men att de får det gratis i och med att de skriver 

mest på sina datorer som har rättstavningsprogram. De tyckte snarare att det var bättre att de 

får lära sig att tala mer korrekt, eftersom när det blir stavfel i skrift förstår man ändå vad 

personen i fråga menar, men i tal blir det mer ett irritationsmoment när det blir fel. Här 

eftersökte de att få lära sig mer "vuxna ord"  för att kunna skriva mer kraftfulla texter och för 

att bli tagna mer på allvar när de sedan kommer ut i vuxenlivet. En tjej i E1 tog även upp att 

teknologin går så fort fram att de förmodligen inte behöver skriva så mycket för hand i 

framtiden och därför inte behöver oroa sig mycket över rättstavning.  

 Eftersom E1 går Handelsprogrammet och deras kurser mest handlar om försäljning får 

de inte så mycket användning av grammatiken, trodde de, mer än att kunna tala korrekt i 

säljmöten genom inlärning av nya "vuxenord". De tyckte mest att de lärt sig prata 

grammatiskt korrekt genom åren i skolan och att grammatikundervisningen inte hade så stor 

påverkan på detta.  

 E2 var den klassen som L1 hade i svenska 2, där läraren hade gett dem uppgiften nämnd 

ovan. De ansåg först inte att de hållit på så mycket med grammatik i gymnasiet, men sedan 

kom de ihåg uppgiften med L1. De tyckte att det blev lättare att förstå när de fick rätta sina 
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egna texter, då de kunde se sin egen utveckling och de var överens om att detta kunde vara 

något de jobbade med kontinuerligt från svenska 1 till svenska 3, snarare än att bara få 

tillbaka en rättad text från läraren med kommentarer. Även om kommentarerna innehöll 

grammatiska begrepp medgav de att de inte brukade lägga så mycket energi för att förstå vad 

kommentarerna egentligen innebar.  

 De ansåg heller inte att de behövde så mycket grammatikundervisning, mer än den hjälp 

de fick när de skrev sina texter. Helst där de fick rätta sina egna texter för att bättre förstå vad 

för sorts fel de brukade göra. De ansåg även de att traditionell grammatikundervisning mer 

behövs vid inlärningen av ett nytt språk, då de redan har mycket kunskap från grundskolan.   

 

5. Diskussion 

Här nedan följer avsnittet 5.1 Metoddiskussion där den valda metoden diskuteras, efterföljt av 

avsnittet 5.2 Resultatdiskussion där informanternas svar diskuteras. Det sistnämnda avsnittet 

är uppdelat efter mina forskningsfrågor; lärarnas syn på grammatikundervisningen, elevernas 

syn på grammatikundervisningen samt vad för sorts grammatikundervisning bedrivs på den 

aktuella skolan. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Eftersom lärarnas svar liknade varandra i många frågor anser jag inte att det spelade någon 

större roll att jag hade ett bortfall. Jag tyckte intervjufrågorna fungerade bra i stort sett, dock 

gav vissa lärare mer utförligare svar än andra. Detta berodde i stor del på att vissa lärare hade 

haft mer svenskundervisning än andra och därmed även mer grammatikundervisning. Jag 

hade informanter från två olika program för att försöka få en bild av hur inställningen till 

grammatik och grammatikundervisning ser ut på den aktuella skolan. Däremot hade jag 

önskat att få prata med fler elever, men detta var inte möjligt då undersökningen pågick under 

tidspress samt att det var svårt att finna elever som var villiga att ställa upp på att intervjuas. 

Det hade dock givit en bättre bild av elevernas syn på grammatiken som representativ bild för 

hela skolan, men jag finner ändå att deras svar gav mig en insyn i hur elever ser på 

grammatik. Här fanns det även olika uppfattningar om vad grammatik är och vad för sorts 

grammatikundervisning som bedrivits på den aktuella skolan. De båda elevgrupperna hade 

olika erfarenheter av grammatikundervisning, E1 ansåg sig inte ha haft någon 

grammatikundervisning mer än för att hjälpa deras skrivande, medan E2 hade haft ett 

grammatikmoment med L1i kursen svenska 2. Elevintervjuerna blev mycket korta, där jag 
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förmodligen fått mer utförliga svar om jag varit mer påläst om vad de hade haft för 

undervisningsmoment i grammatik. Däremot hade denna förberedelse förmodligen gjort att 

jag lagt ord i munnen på eleverna och därigenom inte fått lika genuina svar som jag fick nu.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Detta avsnitt är uppdelat enligt mina forskningsfrågor för att tydligare ge en bild av lärarnas 

syn på grammatikundervisningen, elevernas syn på grammatikundervisningen samt vilken 

grammatikundervisning som bedrivs på skolan.  

5.2.1  Lärarnas syn på grammatikundervisning 

Lärarnas syn på grammatik stämmer överens med den tidigare forskningen där grammatiken 

främst ska hjälpa eleverna att utveckla sitt språk, samt att det kan användas som ett 

analysredskap och ett metaspråk för att prata om språket och elevernas texter. Teleman (1992) 

menar att grammatiken är en central del av språkförmågan och språkanvändningen, vilket 

lärarna var eniga om. Alla lärare tyckte även själva att grammatik var roligt och hade en 

positiv inställning till grammatiken i stort. Som L2 menade behövs denna positiva inställning 

för att göra grammatikundervisningen meningsfull för eleverna. Däremot var inställningen 

bland lärarna att det var svårt att finna ett roligt och meningsfullt sätt att lära ut grammatik till 

eleverna. Detta, nämnde L1, var även en åsikt som också fanns i kollegiet. L1 tog även upp att 

vissa av lärarna inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper om grammatik för att kunna föra 

kunskaperna vidare till eleverna på ett meningsfullt och roligt sätt. Detta överensstämmer med 

undersökningen gjord av Myhill m.fl. (2014) där många lärare uttryckte en oro över att de 

själva inte hade tillräckligt mycket kunskap för att föra den vidare till sina elever. L2 nämnde 

att det är kunskapskravet i kursen svenska 2 som inte är tillräckligt tydligt för att lärarna ska 

känna sig säkra på vad som förväntas av dem. Säkerligen är detta anledningen till att flera 

lärare känner sig osäkra hur de ska utforma sin undervisning och sina examinationer utefter 

detta och att det inte nödvändigtvis beror på otillräckliga kunskaper om grammatik.  

  L2 tyckte att lärare ska lägga grammatikundervisningen på rätt nivå vilket i sig kommer 

göra det roligt för eleverna att lära sig. Detta överensstämmer även med de argument Nilsson 

(1992:9-10) tar upp, att grammatikundervisningen måste sättas in i ett sammanhang, det måste 

kännas meningsfullt för eleven. Boström och Josefsson (2006:23) tog även de upp att 

drillandet av ordklasser och satsdelar i sig inte lärde eleverna någonting, förutom att 

grammatik är svårt och något som eleverna inte kan. Att bara lära sig för att eleverna måste 

kommer inte att göra någon nytta. Då det i Gy11 explicit står att eleverna ska kunna förstå 
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svenska språkets uppbyggnad, hur ord, fraser och satser är uppbyggda och hur de samspelar i 

grammatiken, fann L2 det svårt att utforma en bra övning för eleverna som överensstämde 

med detta kunskapskrav. L2 ville undvika att ge eleverna en övning som sedan kunde bockas 

av. L2 fann det svårt att lära eleverna att intuitivt använda grammatiken så att det blir rätt och 

även få dem att reflektera över hur grammatiken samspelar. Här uteblir meningsfullheten, 

enligt L2, då eleverna inte vet hur de ska använda sig av kunskaperna i verkligheten. 

Holmberg (2006) menar att funktionell grammatik är ett hjälpmedel för eleverna att finna 

förståelse för texter, där eleverna genom den funktionella grammatiken får ett metaspråk för 

att lättare förstå hur texter är uppbyggda och där eleverna kan använda de olika perspektiven 

för att finna meningsfullhet. Ingen av lärarna tog upp något om den funktionella grammatiken, 

eller beskrev deras undervisning på ett sådant sätt, vilket innebär att de antingen inte är 

medvetna om den sortens grammatikundervisning eller helt enkelt inte är övertygade om dess 

relevans i undervisningen.  

 Några av lärarna ansåg även att grammatiken är viktig även vid inlärningen av 

främmande språk, där fokus på grammatik behövs för att eleverna ska kunna förstå och 

använda byggstenarna, vilka grammatiken utgör, i sin språkproduktion. L5, som även 

undervisar i spanska, påpekar det här speciellt då bristen i elevernas grammatikkunskaper gör 

att L5 får lägga mer tid på grammatikundervisning även i det ämnet. Ellis (2006:85) menar 

dock att elever som lär sig ett nytt språk inte behöver grammatikundervisning i det nya 

språket, utan de lär sig det ändå med hjälp av förståelig information samt tillräcklig 

motivation. Däremot kan nog processen förenklas genom att eleverna förstår vad läraren 

pratar om, om eleverna har tillräcklig grammatikkunskap i svenskämnet och/eller sitt 

modersmål.   

 

5.2.2 Elevernas syn på grammatikundervisning 

Lärarnas gissningar om elevernas syn på grammatikundervisningen visade sig stämma 

tämligen bra, där de flesta elever inte verkade reflektera över vare sig de hade 

grammatikundervisning eller inte. Båda grupperna kom först inte ihåg att de hade jobbat med 

grammatik och tänkte förmodligen på den mer traditionella grammatikundervisningen där 

läraren har en genomgång med efterföljande övningar, som till exempel stenciler. Denna form 

av undervisning tyckte de dock var väldigt tråkig och önskade själva att inte ha någon sådan. 

 Samtliga i gruppen E2 var däremot nöjda med grammatikuppgiften de fått, där de själva 

fick producera en text, lära sig vissa grammatiska termer som de sedan använde för att själva 
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rätta sina texter. Detta berodde på att de själva kunde se sin egen utveckling där de kunde 

använda grammatik för att se de olika strukturerna som utgör en välskriven text. Detta tyckte 

de dock att de skulle ha gjort tidigare i sin utbildning för att sedan bygga på det under år två 

och tre på gymnasiet. 

 Eleverna var även överens om att det inte behövdes mer grammatikundervisning än den 

de redan har, där de verkade överens med lärarna att grammatiken bör sättas in i ett 

sammanhang och vara meningsfull. Att plugga in grammatiska termer bara för sakens skull 

verkade inte intressera dem, utan de ville snarare använda grammatiken som hjälp i deras text- 

och talproduktion. E1 tog här upp något intressant, nämligen att grammatikundervisningen 

främst behövdes för att förbättra deras talproduktion eftersom de mestadels använde sig av 

datorer som har rättstavningsprogram vid textproduktion. De ansåg sig därför inte behöva 

koncentrera sig lika mycket på rättstavning, eftersom deras datorer redan gjorde detta åt dem.  

 

5.2.3 Grammatikundervisningen på skolan 

Alla lärarna bedrev någon form av grammatikundervisning, även fast de inte använde just 

ordet grammatik inför eleverna. Detta för att kunna motivera eleverna till att jobba med sina 

texter utan att möta motstånd på grund av elevernas negativa inställning till grammatik. 

Strzelecka och Boström (2014) såg även detta i sin undersökning, där lärarna uppfattade en 

"svårighetsbarriär" de var tvungna att bryta och där lärarna "smög in" grammatikundervisning 

för att inte avskräcka sina elever. Detta gör i sin tur att eleverna inte uppfattar att de håller på 

med grammatik. Då jag frågade E1 och E2 om de hade haft någon grammatikundervisning 

kunde de först inte komma på något exempel. När E2 sedan tänkte efter kom de på att de haft 

skrivövningen där de själva fick rätta sina texter med hjälp av grammatik. De tyckte att 

övningen var rolig och meningsfull, frågan är om de hade tyckt samma sak om lärarna varit 

tydliga med att detta var en övning i grammatik från första början, vilken är en intressant 

tanke att leka med. Här behövs förmodligen en avdramatisering av ordet grammatik genom att 

ge grammatikundervisning meningsfullhet och finna sätt att göra den mer begriplig och 

därigenom rolig. På så sätt skulle lärare inte behöva "smyga" med grammatikundervisningen 

och den skulle förhoppningsvis kunna uppfattas som rolig av eleverna.  

 Något som alla lärare hade gemensamt var att de hade grammatikundervisning i 

samtliga kurser, dock mer eller mindre beroende på elevgrupp och tidigare kunskaper. 

Lärarna fokuserade mest på elevernas textproduktion, där de tog upp viss grammatik när de 

såg att flera elever gjorde liknande fel. Flera av lärarna hade inte haft kursen svenska 2 ännu 
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och därför inte utformat något moment som prövade kunskapskravet om grammatik. De lärare 

som haft svenska 2 hade ännu inte funnit något bra moment som de själva kände sig bekväma 

med, vilket berodde på flera saker. L1 och L4 hade tillsammans utformat en skrivuppgift, där 

eleverna först fick producera en text, sedan hade L1 och L4 en genomgång med hjälp av 

Powerpoint och tavlan om grammatik och sedan fick eleverna rätta sina egna texter med hjälp 

av deras nyförvärvade kunskaper. Eftersom det var första gången de gjort övningen med 

elever kände sig L4 att inte riktigt nöjd med sin insats och att hen ville bättra på sina 

grammatikkunskaper för att på bästa sätt kunna hjälpa sina elever. Intressant var även att 

lärarna på den aktuella skolan haft en föreläsare som pratade om grammatikundervisning i 

skolan, men att denna mest fokuserade på grammatik för svenska som andraspråk och för 

svenska för invandrare och själva inställningen till grammatik i stort. De intervjuade lärarna 

menade att de redan hade ett intresse för grammatik och verkade inte göra någon större 

skillnad för de övriga lärarna i kollegiets inställning till grammatik. Eftersom Gy11 är relativt 

ny hade alla lärarna problem med, eller inte fått möjlighet, att utforma ett moment som på 

bästa sätt kunde pröva eleverna på detta kunskapskrav. Lärarna verkar vara i en prövoperiod 

där de försöker jobba fram ett moment som både passar dem som lärare och som prövar 

kunskapskravet på bästa sätt, som både motiverar eleverna och som de finner meningsfullt.  

 I övrigt bedrev alla lärare någon form av grammatikundervisning med målet att eleverna 

skulle utveckla sitt skrivande i första hand och producera bättre texter. De hade bara 

genomgång på tavlan och föreläsningar för eleverna då de ansåg att de behövde det för att 

klara av ett moment och de märkte att de flesta elever gjorde samma fel. De flesta verkade 

inte utgå från några läroböcker eller i övrigt färdigt material om grammatik, utan gick snarare 

igenom på tavlan utifrån den kunskap eleverna redan hade. Strzelecka och Boströms (2014) 

studie visade att lärarna främst utgick från läroböcker och därefter eget material, men det 

gjorde inte dessa lärare. L4 tar upp att de hade en lärobok med ett kapitel om grammatik som 

de delat ut till sina elever, men att detta kapitel var svårt och att eleverna därför inte såg det 

som någon hjälp. Därför kände lärarna snarare att de själva kunde sammanställa en egen 

presentation för att skapa bättre förståelse för eleverna, men att eleverna ändå hade boken som 

stöd. L4 efterfrågade mer behjälplig grammatiklitteratur som både var lätt att förstå för 

eleverna samt som kunde fungera som en hjälp i deras skrivprocess. Detta skulle då vara 

något som skulle hjälpa lärarna väldigt mycket i sitt arbete för att kunna göra 

grammatikundervisningen mer meningsfull och rolig. Flera av de deltagande lärarna i 

undersökningen gjord av Myhill m.fl. (2014) uttryckte även detta problem med avsaknaden av 

tillräckligt bra läroböcker i grammatik. Detta är förmodligen även en av anledningarna till att 
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flera lärare tycker det är svårt att utforma ett bra examinationsmoment för eleverna. Det finns 

inte, eller åtminstone har lärarna inte funnit, någon bra litteratur som på ett behjälpligt sätt tar 

upp användbar grammatik för eleverna som inte är för svår. Med tid och erfarenhet av 

grammatikundervisning utifrån det nya kunskapskravet kommer lärarna förhoppningsvis ha 

arbetat fram ett bra sätt som de kan känna sig nöjda med och som kommer vara till nytta för 

deras elever.  

 

6. Avslutning 

Syftet med undersökningen var att belysa grammatikens vikt i svenskämnet på gymnasienivå 

där jag ville se vad för sorts grammatikundervisning de aktuella lärarna bedriver, samt vad 

lärare och elever anser om grammatikundervisning. Det jag kom fram till var att båda parterna 

har en relativt positiv inställning till grammatikundervisning om den fokuserar på elevernas 

språkutveckling, främst i skrivandet, men även i producerandet av tal, som eleverna påpekade. 

Både elever och lärare är överens om att mer grammatikundervisning inte behövs, utan viss 

grammatikundervisning krävs för att förbättra deras språkproduktion. Detta tror jag främst 

beror på att uppfattningen finns att grammatik är svårt, både för lärare och elever, att göra 

meningsfull och att inlärandet av grammatik i sig inte gör någon skillnad för eleverna. Jag 

fann även att lärarna upplever att det nya kunskapskravet i kursen svenska 2 är svårt att 

utforma en meningsfull och rolig examination efter.  

 Grammatikundervisningen i den aktuella skolan fokuserar mest på språkriktighet där 

producerandet av texter är det viktigaste. Detta dels beroende på brist av bra läroböcker i 

grammatik, där lärarna anser att de befintliga läroböcker som finns är för svåra för eleverna 

att förstå. De flesta lärare har heller inte haft kursen svenska 2 där kunskapskravet om 

grammatik finns. De lärare som haft svenska 2 har ännu inte hunnit arbeta fram en tillräckligt 

rolig och meningsfull examinationsuppgift ännu där kunskapskravet kan prövas.  

 För att hjälpa lärarna att bedriva en god undervisning i grammatik skulle förmodligen 

ytterligare information från Skolverket om vad kunskapskravet i svenska 2 innebär vara 

behjälpligt för lärare i svenska att göra undervisningen rolig och meningsfull. Möjligtvis 

skulle även fortbildning som föreläsningar om grammatikundervisning på gymnasienivå 

kunna hjälpa lärare att finna bra sätt att lära ut meningsfull grammatik till eleverna. Nu när 

grammatik återigen fått en plats i skolan genom läroplanen Gy11 finns det utrymme för nya 

läroböcker med information och grammatikövningar som ligger på elevernas kunskapsnivå 

som eleverna kan ha användning för i sin text- och talproduktion. Förhoppningsvis skulle 
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ordet grammatik inte behöva "smygas" med utan få en ny och mer framstående plats i 

undervisningen. Jag vill även föreslå ytterligare forskning om grammatikundervisningens 

påverkan på elevernas text- och talproduktion, där fokuset ligger mer på elevernas åsikter än 

lärarnas, för att se de eventuella kunskapsluckor som eleverna har för tillfället för att kunna 

möjliggöra en bra grammatikundervisning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide till lärarna 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilka ämnen undervisar du i?  

3. Vad är grammatik för dig?  

4. Har du själv grammatikundervisning i svenska? Om så, vad för sorts 

grammatikundervisning?  

5. Har du grammatikundervisning i alla kurser? (svenska 1, svenska 2 och svenska 3). 

6. Tycker du att det är viktigt att avsätta tid för grammatiken i undervisningen?  

7. Vad för sorts grammatikundervisning tycker du det är viktigast att fokusera på?  

8. Skulle du vilja ha mer grammatikundervisning i svenska än den du har nu? Varför/ 

varför inte?  

9. Vad tror du eleverna har för inställning till grammatik? Varför tror du det?  

10. Hur motiverar du dina elever till studera grammatik?  

11. Använder du grammatiken när du läser elevtexter?  
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Bilaga 2 - Intervjuguide till eleverna  

 

1. Vilken svenskkurs går ni nu?  

2. Vad är grammatik för er?   

3. Vad är er inställning till grammatik?  

4. Har ni grammatikundervisning i er kurs? Vad för sorts grammatikundervisning har ni? 

5. Skulle ni vilja ha mer grammatikundervisning? Varför/ varför inte? Om ja, vad för 

sorts grammatikundervisning? 

6. Vad tror ni att ni har för nytta av grammatik?  

7. Får ni användning av era grammatikkunskaper i andra ämnen?  

 


