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Syftet med det här arbetet har varit att undersöka de nationella styrdokumentens avsikt med 

grammatikundervisningen och att jämföra detta med hur grammatikundervisningen i engelska 

genomförs i en svensk gymnasieskola för att nå föreskrivna mål i undervisningen. För att 

förtydliga problematiken kring grammatikundervisningen på gymnasienivå ges en redogörelse 

av forskning kring grammatikundervisning och några språkundervisningsmetoder. Faktorer 

som påverkar grammatikundervisningen beskrivs också. Själva undersökningen bestod av en 

genomgång av de nationella styrdokumenten gällande engelska för gymnasiet och intervjuer 

med ett antal gymnasielärare. Resultatet visar att grammatikens roll inte är tydlig och 

preciseras inte i styrdokumenten. De uppställda målen kan tolkas på olika sätt, vilket kan ses 

som både för- och nackdel. Språkundervisningen syftar dock framför allt till att utveckla en 

kommunikativ språkförmåga. Undersökningen är av betydelse främst för blivande språklärare 

som skall undervisa i engelska på gymnasienivå. 

 

 

Nyckelord: engelska, grammatik, grammatikundervisning, språkundervisning, gymnasieskola, 

kommunikation, nationella styrdokument  

 2



Innehållsförteckning  
 

1 INLEDNING ...................................................................................................................................................... 4 

1.1 SYFTE............................................................................................................................................................ 5 
1.2 UPPSATSENS DISPOSITION ............................................................................................................................. 5 

2 FORSKNINGSBAKGRUND............................................................................................................................ 6 

2.1 SPRÅKUNDERVISNINGSMETODER I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV................................................................... 6 
2.1.1 Grammatik- och översättningsmetoden ................................................................................................ 6 
2.1.2 Direktmetoden ...................................................................................................................................... 7 
2.1.3 Den audiolingvala metoden .................................................................................................................. 7 
2.1.4 Kommunikativ språkundervisning........................................................................................................ 7 

2.2 FAKTORER SOM PÅVERKAR ANDRASPRÅKSINLÄRNINGEN ............................................................................. 9 
2.2.1 Inlärningsstilar ...................................................................................................................................... 9 
2.2.2 Inlärningsstrategier ............................................................................................................................. 10 

2.3 GRAMMATIKENS PLATS I DEN KOMMUNIKATIVA SPRÅKUNDERVISNINGEN.................................................. 11 

3 METOD OCH MATERIAL............................................................................................................................ 13 

3.1 DOKUMENTSTUDIE...................................................................................................................................... 13 
3.2 INTERVJUER ................................................................................................................................................ 13 
3.3 DATAINSAMLING OCH ETIKSTÄLLNINGSTAGANDE ...................................................................................... 14 
3.4 DATABEARBETNING .................................................................................................................................... 14 
3.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ..................................................................................................................... 14 
3.6 BAKGRUNDSINFORMATION OM LÄRARNA ................................................................................................... 15 

4 RESULTAT...................................................................................................................................................... 17 

4.1 NATIONELLA STYRDOKUMENT .................................................................................................................... 17 
4.1.1Styrdokumentens avsikt med grammatikundervisningen .................................................................... 17 
4.1.2 Lärarnas tolkning av styrdokumentens mål och instruktioner ............................................................ 18 

4.2 GRAMMATIK I DEN KOMMUNIKATIVA SPRÅKUNDERVISNINGEN .................................................................. 20 
4.2.1 Grammatikbegreppet .......................................................................................................................... 20 
4.2.2 Undervisar lärarna i grammatik? ........................................................................................................ 20 
4.2.3 Grammatiska fel: feedback och rättning............................................................................................. 22 
4.2.4 Läromedel........................................................................................................................................... 22 
4.2.5 Förändringar i grammatikundervisningen .......................................................................................... 23 

4.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR GRAMMATIKUNDERVISNINGEN ........................................................................ 24 
4.3.1 Inlärningsstilar .................................................................................................................................... 25 
4.3.2 Elevernas prestation............................................................................................................................ 25 

5 DISKUSSION AV RESULTAT...................................................................................................................... 27 

5.1 STYRDOKUMENTENS MÅL OCH LÄRARNAS TOLKNING AV DEM ................................................................... 27 
5.2 GRAMMATIKUNDERVISNING PÅ GYMNASIENIVÅ ......................................................................................... 28 

5.2.1 Bör grammatiken läras ut?.................................................................................................................. 28 
5.2.2 Hur lärs grammatiken ut? ................................................................................................................... 28 

6 AVSLUTNING................................................................................................................................................. 31 

LITTERATURFÖRTECKNING ...................................................................................................................... 33 

BILAGA............................................................................................................................................................... 37 

 

 
 

 3



1 Inledning 
 

Engelskan utgör ett kärnämne på gymnasiet, d.v.s. det ingår i samtliga nationella program. De 

nationella styrdokumenten betonar engelskans centrala roll i den svenska skolan och 

nödvändigheten av att kunna engelska för sociala och yrkesmässiga kontakter av olika slag 

eftersom engelska dominerar i den vetenskapliga världen och är även rent allmänt det 

viktigaste språket när det gäller exempelvis publikationer, internationell affärs- och 

turismverksamhet, diplomati och informationsteknik (Svartvik 2001:9).  

 

Att engelskan skall läras ut är självklart, men frågan är: hur skall den läras ut? Vilka moment 

skall ingå i språkundervisningen på olika nivåer och vilken är grammatikens roll i dagens 

språkundervisning? Det har bedrivits en del forskning på detta område och det finns många 

teorier om och metoder för hur språk lärs ut och frågan om grammatikens plats i 

språkundervisningen har diskuterats mycket. En anledning till att jag intresserar mig för det 

här ämnet är mina egna erfarenheter av grammatik både som lärare och genom studier i 

engelska och svenska.  

 

Under min praktik på en gymnasieskola har jag upplevt att eleverna har olika kunskaper i 

engelskgrammatik och deras attityd till grammatiken skiljer sig åt. Ordet grammatik väcker 

oftast upp negativa associationer hos både lärarna och eleverna. Att undervisa i grammatik 

anses enligt min uppfattning av många lärare som en traditionell eller ”gammaldags” 

undervisning och förknippas oftast till grammatik- och översättningsmetoden. Att undervisa i 

något som uppfattas som negativt och få elever att tycka om detta är en mycket svår uppgift. 

Därför beslöt jag mig för att undersöka hur grammatiken undervisas på en svensk 

gymnasieskola och hur verksamma lärare motiverar sina val av att undervisa eller inte 

undervisa i grammatik.  

 

I mitt arbete vill jag med hjälp av kvalitativa metoder undersöka de nationella 

styrdokumentens innehåll avseende grammatikundervisning i engelska och lärarnas 

uppfattning av de föreskrivna målen. Mina forskningsfrågor är följande:  

 

• Vad står i fokus i dagens språkundervisning?  
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• Vad säger de nationella styrdokumenten om engelsk grammatikundervisning och hur 

lärarna på en svensk gymnasieskola tolkar styrdokumentens mål?  

• På vilket sätt undervisar lärarna i grammatik och vilka faktorer påverkar deras 

undervisning? 

 

1.1 Syfte 
 

Utgångspunkten i undersökningen är studier av de nationella styrdokumenten samt intervjuer 

med lärare som undervisar i engelska i en svensk gymnasieskola. Syftet är att utifrån 

innehållet i de nationella styrdokumenten angående grammatiken jämföra detta med hur 

grammatikundervisningen i engelska genomförs i en svensk gymnasieskola för att nå de 

föreskrivna målen. En del av syfte är att undersöka lärarnas inställning till grammatik och de 

faktorer som påverkar grammatikundervisning. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Det här arbetet börjar med en teoretisk del där några språkundervisningsmetoder beskrivs med 

fokus på grammatikundervisningen, olika faktorer som påverkar språkundervisningen 

analyseras och forskningen kring grammatikundervisningen presenteras. Därefter följer en 

beskrivning av undersökningsmetoden och efter detta sammanställs resultatet av 

undersökningen. Slutligen presenteras en diskussion av resultatet som följs av en 

sammanfattning av hela arbetet. 
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2 Forskningsbakgrund 
 

I detta kapitel kommer jag att ge den bakgrundsinformation som jag anser vara nödvändig för 

att förstå problematiken kring grammatikundervisningen i engelska på gymnasienivå. Jag 

börjar med en redogörelse av språkundervisningsmetoder med fokus på grammatik för att 

sedan fortsätta med en presentation av olika faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Jag 

avslutar med en beskrivning av forskningen om grammatikundervisning i den kommunikativa 

språkundervisningen.  
 

2.1 Språkundervisningsmetoder i ett historiskt perspektiv 
 

Nedan följer en kort beskrivning av några av de mest framträdande metoderna med fokus på 

grammatikundervisningen.  

 

2.1.1 Grammatik- och översättningsmetoden 

 

Grammatik- och översättningsmetoden har sina grunder i den klassiska metoden som 

användes framförallt i samband med undervisning i latin och grekiska och sedan anammades 

för undervisning i främmande språk (Brown 2000:14).  Undervisningen skedde på 

modersmålet och tyngdpunkten låg på språkets form och dess grammatiska analys. Metoden 

präglades av utantillärning och inpluggande av grammatiska strukturer och regler samt deras 

undantag (Ericsson 1989:67). Isolerade satser eller hela texter översattes till och från 

målspråket (Tornberg 2005:103). Metoden skapar en teoretisk grund som är mycket effektiv 

för kognitivt begåvade elever med akademisk inriktning men misslyckas med elever som har 

svårt för abstrakta resonemang (Malmberg 1993:62). Nackdelen med metoden är att den ger 

väldigt litet utrymme för elevernas självständiga användning av språket och det finns risk att 

språket blir artificiellt (Malmberg 1993:63). Lightbown & Spada (2006:140) menar att 

metoden kan vara till nytta för att lära sig grammatik och ordkunskap samt skapa förståelse 

för kulturella texter. Metoden har ingen teoretisk bas och blev populär för att den inte ställer 

så höga krav på läraren och är lätt att använda (Brown 2000:16).  
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2.1.2 Direktmetoden 

 

I direktmetoden lades tonvikten på språkanvändning i stället för språkets form. 

Undervisningen skedde på målspråket och tyngdpunkten låg på muntlig interaktion och 

hörförståelse där vardagsspråk stod i fokus och korrekt uttal och intonation tränades (se t ex 

Brown 2007, Malmberg 1993:64). Utgångspunkten var att andraspråksinlärning borde likna 

förstaspråksinlärning. Grammatiken spelade en underordnad roll och eleverna uppmuntrades 

att själva upptäcka språkets regler (Tornberg 2005:103). Nya ord och fraser lärdes ut med 

hjälp av bilder, föremål och handlingar för att formulera om. Diskussion kring textens 

innehåll användes som alternativ till översättning (Malmberg 1993:64). Metoden tycktes ha 

förutsättningar att lyckas på lägrestadier och den användes i den svenska skolan på låg- och 

mellanstadier där den kunde anpassas till elevernas stora behov av fysisk aktivitet. I Sverige 

användes en så kallad modifierad direktmetod som tillät översättning till modersmål för att 

kontrollera hur väl elever uppfattade vissa detaljer i en läst text eller förstod grammatiska 

regler (Malmberg 1993:65–66).  

 

2.1.3 Den audiolingvala metoden 

 

Kännetecknande för den audiolingvala metoden var att språket skulle läras in direkt på 

målspråket med hjälp av mekanisk eftersägning, utantillärning, i synnerhet av dialoger. 

Uttalet ansågs mycket viktigt och felfritt tal eftersträvades. Inlärandet av grammatiska 

strukturer ansågs viktigt speciellt under nybörjarstadiet och grammatiken lärdes in genom 

drillövningar, en struktur i taget, enligt en från början fastställd plan. Grammatikförklaringar 

ansågs inte viktiga och grammatiken skulle läras in induktivt snarare än deduktivt (Brown 

2000:74–75). Harmer (2001:80) menar att den audiolingvala metoden ”seems to banish all 

forms of language processing that help students sort out new language information in their 

own minds”.  

 

2.1.4 Kommunikativ språkundervisning 

Den mest förekommande metoden idag är kommunikativ språkundervisning där fokus ligger 

på innehåll och inlärarens förmåga att använda språket med variation och anpassning till olika 
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situationer. I klassrummet bör eleverna få möjlighet att uttrycka egna tankar på det 

främmande språket, använda språket på olika sätt och agera med varandra (Ericsson 1989:60–

61). Grammatiska språkfel som görs av elever skall ses som en del av inlärningsprocessen 

(Lightbown & Spada 2006:140). Planering av lektionens innehåll och aktiviteter skall baseras 

på elevernas behov och eftersträva utveckling av kommunikativa färdigheter. Autentiskt 

material skall användas i undervisningen (Brown 2007:37). Förespråkare av kommunikativ 

språkundervisning menar att grammatiken inte behöver läras ut, utan inläraren skall lära sig 

kommunicera först och grammatiken kommer att läras in på ett naturligt sätt som en del av 

den kommunikativa inlärningsprocessen (Ellis 1997:79).  

 

Tornberg (2005:104) påpekar att den kommunikativt inriktade språkundervisningen har, i 

förhållande till synen på grammatiken, genomgått flera utvecklingsstadier och i dagens 

kursplan ingår grammatiken i den kommunikativa förmågan. Eftersom kommunikativ 

förmåga är ett centralt begrepp, är det viktigt att ha en klar uppfattning om vad det egentligen 

innebär. Den kommunikativa förmågan består av olika delkompetenser (se t ex Hedge 2000, 

Oxford 1990, O’Maley & Chamot1990, Ericsson 1989, Brown 2000). De som omnämns 

oftast i litteraturen är lingvistisk kompetens, social kompetens, diskursiv kompetens och 

strategisk kompetens. De kan beskrivas enligt följande: 

 

a) Lingvistisk kompetens består av kunskaper om fonologiska, grammatiska och 

semantiska regler för ett visst språk.  

b) Social kompetens innebär beredskap och självförtroende att samverka med andra 

(Tornberg 2005:42).  

c) Diskursiv kompetens består av kunskaper om och erfarenheter av hur samtal inleds, 

struktureras, regleras och avslutas.  

d) Strategisk kompetens består av de olika strategier som inläraren använder för att göra 

sig förstådd när man saknar adekvata uttryckssätt i målspråket, t ex använda 

omskrivningar och kroppsspråk (Hedge 2000:52). Oxford (1990:49) betonar att 

medveten användning av kommunikativa strategier kan hjälpa till kommunikation i 

högre grad än goda grammatiska kunskaper.  
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2.2 Faktorer som påverkar andraspråksinlärningen  
 

Under 1960-talet flyttades fokus från själva språket till inläraren och de inlärningsprocesser 

som förekommer vid andraspråksinlärning, vilket innebär ett intresseskifte från att förutsäga 

språkliga fel till att undersöka de kognitiva processer som är involverade vid 

andraspråksinlärning (Abrahamsson 2009:21). En del studier genomfördes för att undersöka 

den ordning i vilken olika språkliga strukturer lärs in samt vilka typiska stadier som 

karakteriserar inlärningen av enskilda grammatiska strukturer.  

 

Colliander (2008) har genomfört en studie om olika faktorer som påverkar elevers 

andraspråksinlärning och påstår att kunskap om dessa faktorer är av stor betydelse i frågorna 

om vad, varför och hur undervisningen skall bedrivas. Hon talar om yttre och inre faktorer. 

Med yttre faktorer anses den sociala situationen eleven befinner sig i och till inre faktorer 

räknas inlärarens mentala och kognitiva status samt andra individuella drag, t ex motivation, 

språkbegåvning och inlärningsstilar. Förutom dessa faktorer finns också tvärspråkliga faktorer 

som transfer (positiv och negativ), inflytande från modersmålet eller från andra språk, och 

fasta inlärningsgångar (Colliander 2008:125–127). Alla dessa faktorer påverkar elevernas 

förmåga att ta emot grammatiks information. Dessutom betonar många forskare vikten av 

elevernas inlärningsstilar och inlärningsstrategier i andraspråksinlärning (se t ex Oxford 1990, 

Brown 2000, 2007, O’Malley & Chamot 1990, Harmer 2001).  

 

2.2.1 Inlärningsstilar 

 

I den kommunikativa språkundervisningen står inläraren i fokus och 

grammatikundervisningen skall anpassas till elevernas olika sätt att lära sig (Ellis 1994:610). 

Inlärningsstilar handlar om inlärarens individuella preferenser och sättet att ta in, bearbeta och 

förankra ny eller redan känd information och undervisningen måste ge inläraren tillräckligt 

med utrymme för att arbeta på sitt individuella sätt (Tornberg 2005:18).  

 

En del av människans inlärningsstil är genetiskt betingad och en del är inlärda beteenden 

vilket gör identiska instruktioner effektiva för vissa och ineffektiva för. Det finns olika 

taxonomier av inlärningsstilar och de flesta forskare utgår från fyra sinnen när de beskriver 
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olika inlärningsstilar (se t ex Tornberg 2005:19, Lightbown & Spada 2006:59 och Harmer 

2001:43): 
 

a) Visuellt lärande (läsa texter, se på bilder) 

b) Auditivt lärande (lyssna, tala, diskutera) 

c) Kinestetiskt lärande (”learning by doing”) 

d) Taktilt lärande (metoder där händer aktiveras, egna experiment). 

 

Information om inlärningsstilar är viktigt för läraren för att individualisera undervisningen 

och effektivisera lärandet: 
  

However we choose to categorize learner styles, an understanding that there are different individuals in 

our classes is vitally important if we are to plan the kind of activity that will be appropriate for them. We 

need to balance the interests of individuals against what is good for the group and to be aware of certain 

individual traits when putting students into pairs and groups. We need to recognize which students need 

more personal attention than others, and which need different kinds of explanations and practice of 

language. (Harmer 2001:43)   

 

2.2.2 Inlärningsstrategier 

 

Inlärningsstrategier är specifika tekniker som inläraren använder för att lösa olika problem i 

samband med språkinlärningen (Hedge 2000:19). Ett problem inom strategiforskning är att 

finna en teoretisk hållbar klassifikation för att ordna och beskriva olika strategier (Tornberg 

2005:21). O’Malley & Chamot (1990:126) delar in strategierna i tre huvudkategorier: 

metakognitiva, kognitiva och socioaffektiva strategier.  Till den metakognitiva hör alla de 

strategier som eleven medvetet använder för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete. 

Till kognitiva strategier räknas de strategier vilka inläraren använder för att bearbeta ny 

information och införliva den i redan existerande kunskap: repetition, översättning, 

anteckningar, substitution, kontextualisering. Till den socioaffektiva strategin hör inlärarens 

strategier för att använda språket (O’Malley & Chamot 1990:126). 

 

Oxford (1990) delar upp inlärningsstrategierna i direkta och indirekta strategier som i sin tur 

består av sex mindre grupper. Minnesstrategier, kognitiva strategier och 

kompensationsstrategier ingår i de direkta strategierna. Indirekta strategier delas in i 
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metakognitiva, affektiva och sociala strategier (Oxford 1990:15). Oxford (1990:49) menar att 

en medveten användning av olika strategier, t ex kompensatoriska strategier, kan hjälpa elever 

kommunicera även om de saknar nödvändiga grammatiska kunskaper.  

 

2.3 Grammatikens plats i den kommunikativa 

språkundervisningen  
 

Det finns forskning som visar att grammatiken kan läras ut på ett anpassat sätt, t ex med hjälp 

av korrektiv feedback (se t ex Lightbown & Spada 2006) på alla nivåer så snart inläraren 

börjar använda språket, men bästa resultat uppnås på medelhög och avancerad kunskapsnivå 

(Ellis 2006:102). Hedström (2001) menar att konfrontation med differentierad grammatik är 

både oundviklig och naturlig i gymnasieskolan eftersom elevernas intresse, ambition och 

förmåga är stor och de är mogna att ta emot grammatiken. Eleverna har större språklig 

repertoar och deras språkliga medvetenhet har ökat, vilket underlättar deras kapabilitet att 

reflektera över språkets struktur (Hedström 2001:75).  

 

En del av forskning i andraspråksinlärning har gett belägg för att inlärare lär sig målspråkets 

grammatiska strukturer i en särskild ordning, acquisition order, oberoende av sitt modersmål 

(se t ex Ellis 1994, 2006, Abrahamsson 2009).  Studier har gjorts för att jämföra effekten av 

formell och informell undervisning på inlärningen av olika språkstrukturer. Dessa ger bevis 

för att formella instruktioner har en positiv effekt och kan påskynda språkinlärning och bidra 

till ökad språkkorrekthet även om de inte kan påverka den naturliga inlärningsgången (Ellis 

1994:611–663). Dessutom skiljer sig andraspråksinlärningen från inlärningen av första 

språket (Doughty & Williams 1998:197).  

 
The job of the teacher then becomes one of providing assistance to the learner, who needs to attend to 

particular aspects of language in order to analyze them, to compare them to the developing IL 

[interlanguage], and to restructure the developing IL for more efficient use. (Doughty & Williams 

1998:205)    

 

De flesta forskare skiljer mellan deduktiv och induktiv undervisningsmetod samt explicit och 

implicit inlärningsmekanism som viktiga faktorer i grammatikundervisningen. Thornbury 

(1999:29) beskriver den deduktiva metoden som “rule-driven learning” och den induktiva 
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metoden som “discovery learning”. Explicit inlärning leder till medveten kunskap om språkets 

formella struktur och implicit till omedveten, intuitiv kunskap om hur språket används 

(Tornberg 2005:63).  

 

Det är svårt att säga i vilken grad andraspråksinlärning kan vara implicit, och det finns belägg 

i forskningen (se Fotos 1994 och Ellis 2006) för att abstrakta grammatiska strukturer är svåra 

att lära in omedvetet. Grammatiken kan inte helt tas bort från kommunikativ undervisning 

utan skall integreras genom olika undervisningssätt och med anpassning till elevernas ålder, 

mognad och kunskapsnivå (DeKeyser 2003:314). Explicit instruktion i 

grammatikundervisning rekommenderas för att effektivisera andraspråksinlärning och 

grammatiken borde läras ut på avancerad nivå. Det är viktigt att fokus i undervisningen ligger 

på både form och innehåll: 

 
The primary concern of the teacher should always be the question of how to integrate attention to form 

and meaning, either simultaneously or in some interconnected sequence of tasks and techniques that are 

implemented throughout the curriculum. (Doughty & Williams 1998:261)   
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3 Metod och material 

3.1 Dokumentstudie 
 

Syftet med dokumentstudierna har varit att analysera de nationella styrdokumenten för den 

svenska gymnasieskolan och undersöka vad som skrivs om grammatiken i 

engelskundervisningen. Följande dokument har analyserats: Läroplan för de frivilliga 

skolformerna Lpf94 (i fortsättningen kommer endast beteckningen Lpf94 att användas), 

programmål, ämnesbeskrivning, kursplaner (Kursplan för EN1201, Kursplan för EN1202 och 

Kursplan för EN1203, som motsvarar kursplanerna i engelska A, B och C) och nationella 

prov. Det nationella kursprovet i Engelska A är obligatoriskt att använda på samtliga program. 

Kursprovet i Engelska B är obligatoriskt på estetiska programmet, 

naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. 

 

3.2 Intervjuer 
Undersökningen har genomförts enligt den kvalitativa metoden i form av intervjuer med 

gymnasielärare och en studie av de nationella styrdokumenten gällande engelska för 

gymnasiet. Fördelarna med den kvalitativa metoden är att den ger en fördjupad förståelse för 

ett fenomen samt större möjligheter att skapa variationer och anpassa sig efter specifika 

situationer. Nackdelen är att den inte har så hög reliabilitet, vilket innebär att tillförlitligheten 

i vissa fall kan ifrågasättas (Lagerholm 2005:29).  

 

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer (Stukat 2005:39) för att få så fyllig 

information som möjligt. Jag har ställt likadana frågor (se Bilaga) till alla deltagare i 

undersökningen (se nedan) men följt upp svaren på ett individualiserat sätt och i vissa fall har 

jag ställt frågor i den ordning situationen inbjöd till eller ställt oplanerade följdfrågor för att få 

svaren förtydligade för mig. Målet med dessa intervjuer har varit att kartlägga lärarnas 

synpunkter och erfarenheter för att senare jämföra med resultaten av dokumentstudierna.   
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3.3 Datainsamling och etikställningstagande 
 

Jag har gjort intervjuer med sju gymnasielärare som arbetar på samma gymnasium (se 3.6 för 

mer information). Alla intervjuer har genomförts individuellt och ägt rum i personal- eller 

arbetsrum på gymnasiet där lärarna arbetar. Varje intervju tog mellan 15 och 35 minuter. I 

min undersökning har jag följt informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet enligt anvisningar från Humanistisk-samhä1lsvetenskapliga 

forskningsrådet (Vetenskapsrådet 1990). Innan intervjuerna genomfördes informerade jag 

respondenterna om mitt examensarbete, syftet med intervjuerna och att deltagandet var 

frivilligt. Jag försäkrade att all information och alla personliga uppgifter skulle behandlas 

konfidentiellt och att lärarnas och skolans namn inte skulle nämnas i mitt arbete. Intervjuernas 

resultat har nyttjats enbart i detta arbete.  

 

3.4 Databearbetning 
 

En undersökning av de tidigare nämnda dokumentens innehåll har gjorts för att senare 

jämföras med resultatet av intervjuerna. Intervjuerna har spelats in för att möjliggöra 

transkription och vidare bearbetning av materialet. Jag har transkriberat intervjuerna i 

skriftspråklig och därmed mera lättläst form därför att syftet med studien är inriktad på 

innehållet och då kan transkriptionen vara mer skriftspråkslik än autentisk (Lagerholm 

2005:33).  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Med validitet menas att man använder en metod som är relevant i sammanhanget och mäter 

det man avser att mäta (Stukat 2005:126). Dokumentstudierna omfattar de dokument som styr 

engelskundervisning på gymnasienivå. Jag har använt kvalitativa metoder i undersökningen 

för att nå god validitet i mitt arbete och de har gett mig den information som är relevant för 

undersökningens syfte.  

 

Jag är medveten om att sju intervjuer inte är något stort empiriskt material och har enbart 

begränsad reliabilitet. Dessutom har undersökningen genomförts på en och samma 
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gymnasieskola och resultaten kan inte generaliseras i någon högre grad. Samtidigt är dock 

syftet med en kvalitativ undersökning inte att generalisera utifrån det empiriska material man 

har fått, utan att skapa ny kunskap, ökad förståelse och fördjupad insikt grundad på 

genomtänkta tolkningar (Lindblad 1998:25). Jag har strävat efter att göra analysen av 

dokumenten och intervjuerna mycket noggrann för att öka reliabiliteten.  

 

3.6 Bakgrundsinformation om lärarna 
 

Som antytt ovan har jag intervjuat sju lärare som undervisar i engelska på gymnasienivå. De 

är alla verksamma på samma gymnasieskola och har alla en avslutad utbildning som 

gymnasielärare. Alla, förutom en, är också erfarna lärare som har undervisat mellan 13 och 30 

år på olika nivåer, från lågstadiet till gymnasiet; dessutom har en av lärarna undervisat på 

högskolan. Mer information om lärarnas bakgrund följer här nedan i den ordning i vilken jag 

har intervjuat dem. I stället för lärarens namn har jag valt att använda bokstäver från A till G. 

  

Lärare A – man, har undervisat i 30 år på alla stadier, mest gymnasiet;  

ämneskombination: engelska, svenska, tyska.  

 

Lärare B – kvinna, har undervisat i 13 år på Komvux och gymnasiet;  

ämneskombination: svenska, engelska. 

 

Lärare C – kvinna, har undervisat i 28 år på alla stadier;  

ämneskombination: engelska, svenska, historia. 

 

Lärare D - kvinna, har undervisat i 18 år på alla stadier;  

ämneskombination: engelska, historia. 

 

Lärare E – kvinna, har undervisat i 15 år på gymnasiet;  

ämneskombination: engelska, svenska. 

 

Lärare F – kvinna, har undervisat i 30 år på grundskolan, gymnasieskolan och högskolan;  

ämneskombination: engelska, italienska, tyska.  
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Undervisar bara i klasser som ingår i International Baccalaureate (IB)-programmet.  

 

Lärare G – kvinna, har undervisat i 1 år på gymnasiet;  

ämneskombination: engelska, svenska. 

 

Den skola där intervjuerna genomfördes är en kommunal gymnasieskola i en medelstor stad i 

mellersta Sverige som har mer än 1200 elever och ett brett programutbud inom 

samhällsvetenskap, media, hantverk, kultur och språk. Dessutom finns där också den 

engelskspråkiga utbildningen International Baccalaureate i flera inriktningar. 
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4 Resultat 
 

Följande är en sammanfattning och analys av dokumentstudierna och den empiriska 

undersökningen. 

 

4.1 Nationella styrdokument  
 

De nationella styrdokumenten för gymnasieskolan som kommer att analyseras i denna del är 

Lpf94, samt programmål, ämnesbeskrivning och kursplaner i engelska. 

 

4.1.1Styrdokumentens avsikt med grammatikundervisningen 

 

Lpf94 är indelad i två kapitel: Skolans värdegrund och uppgifter och Mål och riktlinjer. Det 

enda som nämns med direkt anknytning till engelskundervisning finns i kapitel 2: Mål och 

riktlinjer i avsnittet Kunskaper som mål att uppnå, där man kan läsa:  

 
Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller specialutformat program eller 

sådant individuellt program som är förenat med yrkesutbildning eller anställning, s.k. lärlingsutbildning 

inom gymnasieskolan eller gymnasialvuxenutbildning […] kan använda engelska på ett funktionellt sätt i 

yrkes- och vardagsliv och för fortsatta studier. (Lpf94:10)   

 

Nästan samma formulering förekommer i programmålen där det står att skolans ansvar är att 

eleverna med avslutad utbildning ”kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på 

behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier” (Skolverket 2000)  

 
I ämnesbeskrivningen står det att ”utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig 

kommunikativ förmåga” och ”skall dessutom leda till att språket blir ett redskap för lärande 

inom olika kunskapsområden” (Skolverket). Ordet ”grammatik” förekommer inte i 

formuleringarna av målet utan det står att eleverna skall utveckla sin förmåga att ”tala 
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välstrukturerat” och ”att analysera och bearbeta språket mot allt större tydlighet, variation och 

formell säkerhet” (Skolverket). 

 

Ordet ”grammatik” förekommer på ett enda ställe under rubriken Ämnets karaktär och 

uppbyggnad:  
 

Engelska bör inte delas upp i separata moment som lärs in i en given turordning. […] De olika 

kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga har sin motsvarighet i ämnets struktur. 

Till dessa hör förmågan att behärska språkets form, dvs. vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och 

grammatik. (Skolverket) 
 

Kursplanerna i engelska A, B och C är indelade i Mål och Betygskriterier. Ordet ”grammatik” 

förekommer inte i formuleringar av målet eller under betygskriterier men följande kan 

relateras till grammatiken: i kursplanen för engelska A fodras för betyget G att 

eleverna ”skriver med klart och tydligt språk”. För betyget MVG skall eleverna 

använda ”språkets ord och strukturer med säkerhet” i skriftligt sammanhang (Kursplan för 

EN1201). För betyget MVG i Engelska B skall elevens muntliga och skriftliga 

framställning ”kännetecknas av klarhet, precision och variation” (Kursplan för EN1202). 

Undervisning i engelska C skall syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper i engelska för 

att möjliggöra språkanvändning som arbetsspråk med god anpassning till olika formella och 

informella situationer i muntlig och skriftlig sammanhang (Kursplan för EN1203). Dessa 

formuleringar måste tolkas som ett krav på åtminstone implicita grammatiska kunskaper.  

 

Det nationella kursprovet består av fyra olika delprov som var och en fokuserar på en särskild 

färdighet: tala, lyssna, läsa, och skriva, utifrån målen i kursplanen. Resultaten som vägs 

samman till ett provbetyg ska ge läraren stöd vid betygsättningen. Grammatiken testas bara i 

de provdelar där eleverna skall svara med ett ord (t ex lucktest).  I provdelen Reading 

prövas ”förutom läsförståelse även grammatisk korrekthet, idiomatisk förmåga och vokabulär 

– med andra ord delvis andra aspekter av språkförmågan än i de andra provdelarna” 

(Bedömning 2009). 

4.1.2 Lärarnas tolkning av styrdokumentens mål och instruktioner 
 
En av mina intervjufrågor handlade om styrdokumentens inverkan på 

grammatikundervisningen och om det är obligatoriskt att undervisa i grammatik enligt 
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kursplanen eller något annat dokument. De flesta lärare svarade att det inte är obligatoriskt 

och att det inte står direkt att man skall lära ut grammatiken, utan att språkets 

användningsaspekt är central i undervisningen. Lärare A förklarar att det inte står specifikt att 

man skall ta upp vissa grammatiska moment men det står i kursplanen att eleverna skall kunna 

behärska språkets form vilken ingår i den kommunikativa kompetensen. Lärare A säger: 

 
Det får man själv räkna ut som lärare vad som behövs för bra kommunikation, vad som behövs för att 

eleverna skall utveckla strategier för att lära sig själva. För det står att eleverna skulle kunna fortsätta lära 

sig språket. Så om eleverna inte kan grammatik, då kan de inte observera språket. Grammatik är verktyg. 

 

Samtidigt tycker han att mål i kursplanen kan tolkas på olika sätt eftersom kursplanerna inte 

är detaljerat skrivna och det står varken vilken litteratur eleverna skall läsa eller hur mycket 

grammatik de skall lära sig. Lärare C anser också att kursplanen är så generell och flexibel att 

det finns många tolkningar för alla inriktningar: ”Det står inte specifikt att man måste ha ett 

antal timmar ren grammatikundervisning, utan det här kan man göra på många olika sätt för 

att nå målet.” Hon betonar att alla elever befinner sig på olika nivåer och hon försöker anpassa 

sin undervisning till elevernas förutsättningar enligt läroplanen. Hennes mål i undervisningen 

är att främja kommunikativ förmåga och hon vill att eleverna lär sig kommunicera på 

engelska i olika situationer så att de blir förstådda.  

 

Lärare B nämner det Nationella Provet och säger att det bedömer grammatiska kunskaper 

indirekt och på det sättet kan påverka undervisningen. De andra lärarna anser att det 

Nationella Provet inte bedömer grammatiska kunskaper på något sätt.  

 

Lärare D påpekar att målet är att eleverna skall kunna uttrycka sig på ett sådant sätt att de kan 

bli förstådda av en infödd, och det klarar svenska elever utan att lära sig grammatik, tycker 

hon. Lärare G säger att hon styrs av läro- och kursplaners mål som skall uppnås; samtidigt har 

hon ofta stor frihet att planera undervisningen och goda möjligheter att anpassa 

undervisningens innehåll till elevernas förutsättningar och intresse.  

  

Lärare D har erfarenhet av undervisning i engelska i ett annat land. Hon gör en jämförelse och 

framför att lärarna i Sverige har större friheter att lägga upp sin undervisning. Eventuellt är 

det en nackdel att målen är vaga och kan tolkas på olika sätt.  
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4.2 Grammatik i den kommunikativa språkundervisningen 

4.2.1 Grammatikbegreppet 

 

På frågan om vad som är grammatikundervisning och vilka moment som ingår ansluter sig 

vissa lärare till den traditionella uppfattningen att grammatik handlar om språkets form. 

Lärare A, B och F anser att grammatikundervisningen omfattar moment som ”grundläggande 

formlära”, ”satsgrammatik”, ”stavning”, och ”funktionell grammatik (hur formerna skall 

användas)”. Lärare G pratar om ”tempus, satsdelar, ordklasser och alla smådelar som gör 

språket flytande och korrekt” och lärare D tar upp översättningskunskaper och ordförråd som 

skall läras ut tillsammans med olika grammatiska moment. Lärare C har dock svårt att 

begränsa sig till specifika moment: ”Allting är grammatik från momentet att eleven öppnar 

munnen. Man måste tänka på tempus, prepositioner, etc. när man pratar.”  

 

De flesta intervjuade lärare tycker att skrivregler tillhör grammatikområdet och att det är 

viktigt att eleverna lär sig olika skrivstilar (lärare A indelar dem i formell, halvformell och 

informell) och i vilka situationer de kan användas.  

 

4.2.2 Undervisar lärarna i grammatik?  

 

Ett huvudsyfte med intervjuerna har varit att ta reda på om och i så fall hur lärarna undervisar 

i grammatik. Alla lärare utom en svarade att de undervisar i grammatik och att de gör det på 

sitt individuella sätt. Lärarna ser grammatiken som ett hjälpmedel. Grammatiken betraktas 

inte som mål i undervisningen utan som redskap med vars hjälp eleverna förbättrar sina 

språkkunskaper. De flesta lärare betonar att svenska och engelska har mycket gemensamt och 

att det underlättar språkinlärning för de elever som har svenska som modersmål.  

 

Lärare A berättar att han undervisar i grammatik på ett traditionellt sätt och går igenom olika 

grundläggande grammatiska moment; samtidigt betonar han att det är viktigt att låta eleverna 

själva upptäcka hur reglerna fungerar och låta dem dra slutsatser. Han anser att en ”aha-

upplevelse” är av stor betydelse i elevernas inlärningsprocess. Han menar vidare 

att ”grammatiken inte är självändamål utan att det är ett tillfälle att underlätta språkinlärning 
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och språkanvändning så att man kan prata om språket”. Han försöker få in grammatiken i 

praktiska sammanhang, oftast i situationer där fel uppstår.   

 

De flesta intervjuade ger individualiserad grammatikundervisning som inte omfattar hela 

lektioner utan sker i form av individuella kommentarer och eventuellt korta 

grammatikgenomgångar i klassen där utgångspunkten är återkommande grammatiska fel som 

uppstår i elevernas uppsatser. Lärare B, D, F och G säger att de i grammatikundervisningen 

utgår från elevernas skriftliga uppgifter och skriver kommentarer till varje elev. Om ett fel 

förekommer hos många elever tas det upp i hela klassen annars jobbar eleverna individuellt 

med olika grammatiska moment.  

 

Lärare C har inga grammatiska lektioner. ”De skriver och läser väldigt mycket, då ser man 

vilka problem de har.” Hon ser om det finns saker som fossiliseras, fel som återkommer och 

påpekar vad varje elev måste fokusera på. Lärare C berättar att hon aldrig rättar sina elever 

när de gör fel när de pratar. Hon säger:  

 
De skall våga ta risker och prata. Det handlar mycket om självförtroende. En del har tråkiga minnen från 

skolan. Man skall inte utpeka, bara upprepa vad de har sagt, men på rätt sätt. Uppmuntra elever, lyfta upp! 

[…] Det är viktigt att utgå från elevernas verklighet. Det måste vara roligt och spännande! 

 

Lärare D berättar att även om hon själv älskar grammatik och tycker att det är viktigt att lära 

sig grammatik, vill hon hellre att eleverna kan tala och använda språket än att fylla i 

grammatiska övningar.  

 

Lärare E tycker att det är viktigt att möta eleverna där de är och utgå från det som är viktigt för 

dem. ”Viktigast är att de får en balans av att läsa, tala, skriva och lyssna. Jag vill att de kan 

uttrycka sig i olika situationer, kan förstå olika språkvariationer, sammanfatta fakta, värdera 

det de har läst, (och) sett, att de lär sig skriva på olika sätt, olika texter”. 

 

Lärare A och F anser att det är viktigt att kontrastera svenska med engelska för att se 

skillnader i språkens form och lärare D använder sig av översättningsövningar för att 

tydliggöra kontraster och hjälpa elever undvika ”svengelska” fel. Språket som används av alla 

lärarna under grammatikgenomgångar är oftast engelska, men de använder sig även av 
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svenska när eleverna ber om det. De grammatiska termerna som dyker upp i undervisningen 

översätts oftast till svenska. 

 

4.2.3 Grammatiska fel: feedback och rättning  

 

Lärare D tycker att pedagoger måste ta hänsyn till elevernas känslor, rädsla att säga fel och 

göra bort sig. Hon rättar på ett smidigt sätt, hon upprepar det som eleven har sagt fel men på 

rätt sätt. ”Om den eleven inte förstår så kanske någon annan förstår.” Hon brukar rätta duktiga 

elever. Hon argumenterar att ”det kan vara pinsamt om de gör fel och ingen rättar”.  

 
I uppsatser rättar jag inte allting. Basgrammatik rättar jag med cirkel runt så att de skall rätta själva och 

sen visar de mig när de har gjort det. Vissa moment stryker jag bara under. 

 

Lärare G betonar att det är avgörande på vilket sätt lärare rättar fel i skriftliga uppgifter. Hon 

säger att hon undviker att rätta alla fel som görs av svaga elever utan hellre pekar på de 

återkommande felen som eleven skall arbeta med. Lärare C säger att hon inte rättar skriftliga 

uppsatser för mycket: ”om det är en svag elev, då fokuserar jag i mina kommentarer på tre 

saker. Blir man negativ då vill inte elever skriva eller prata mer. Sunt förnuft”. 

 

Lärare E brukar ta upp de återkommande fel som elever gör i skriftliga uppgifter och skriva 

meningar på tavlan. Hon vill att eleverna rättar fel själva. Hon stryker under och skriver i 

marginalen vilken typ av fel de har gjort så att de själva rättar det och sen lämnar in så att hon 

vet att de har förstått. Oftast arbetar eleverna med grammatiska fel på lektionen för att de skall 

kunna fråga sin lärare och få hjälp. I muntlig kommunikation brukar hon inte rätta. ”Det är 

känsligt när de pratar i klassrummet. Jag ger dem individuell respons efter lektionen.”  

 

4.2.4 Läromedel 

 

Attityden till läroböcker skiljer sig hos de olika lärarna. Fyra lärare använder läroböcker som 

bas i sin undervisning eller som utgångspunkt i ett visst tema och sedan bygger på med 

autentiskt material. De flesta lärare använder grammatikböcker eller grammatikövningar i 

grammatikundervisningen. I motsats till dessa lärare är Lärare C och Lärare F kritiska mot 
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läroböcker och deras innehåll. De använder dem inte i sin undervisning och lägger i stället 

vikten på det autentiska materialet.  

 

4.2.5 Förändringar i grammatikundervisningen 

 

På frågan om de har ändrat sitt förhållande till grammatik i undervisningen eller 

undervisningsmetoderna sedan de började undervisa har alla lärare svarat att de har gjort det.  

Lärare A betonar att fokus i undervisningen flyttades från teoretiska till praktiska kunskaper. 

Det är inte aktuellt idag att göra översättning och grammatikövningar och läsa paragrafer i 

grammatikböcker. Idag är det funktionell, praktisk inriktning och inte teoretisk som står i 

fokus. ”Man använder språket på annat sätt och läraren skall anpassa undervisningen till 

elevernas förutsättningar och behov”, säger han. Och vidare: 

 
Det som fungerade tidigare, skulle inte fungera just nu. Eleverna vill prata, kommunicera. Förändring i 

undervisningen kan bero på att eleverna kan mycket mer engelska idag; de har mer tillgång till engelska 

än för 30 år sen: TV-kanaler, Internet, dataspel. De vet hur engelska låter och de kommunicerar mycket, 

många reser en del och många har engelsktalande Internetkompisar. Det innebär att man måste utnyttja 

den kunskap som finns, men man måste också sortera den och grammatik är ett sätt att sortera. Man måste 

se vilka brister som finns i den massan av kunskap. Jag försöker få in grammatiken i praktiska 

sammanhang.  

 

Lärare B hade mer klassgenomgångar av grammatik i början men med tiden blev hennes 

undervisning mer individuell. Lärare E har också börjat med grammatik som utgångspunkt i 

undervisningen men senare flyttat fokus till språkanvändning och tar bara upp i klassen de 

nödvändiga och problematiska grammatiska momenten som påverkar kommunikationen.  

 

Lärare C berättade att hon också började som en traditionell lärare, men det fungerade inte 

alls när hon hamnade i en yrkesförberedande klass där eleverna inte var intresserade av att 

lära sig grammatik. Lärare C har ändrat sin undervisning mycket sedan hon började undervisa. 

Hon säger att det är viktigt att utgå från elevernas verklighet och det de behöver lära sig.  

 
Grammatiken måste vara verklighetsanpassad, måste hänga ihop. Lärare måste förklara varför man gör 

det. Man bygger kunskaper som tegelhus. Det viktigaste är autenticitet. Learning by doing. Det sättet jag 

har lärt mig språk påverkade min filosofi.  
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Lärare G har bara undervisat i ett år men nämner också några saker som förändrats i hennes 

undervisning:  

 
I början ville jag alltid prata engelska på lektionerna som jag har lärt mig på högskolan. Men just nu 

använder jag mig av svenska under grammatikgenomgångar för att hjälpa eleverna att förstå. […] I början 

föreläste jag mycket, men nu är det viktigast att göra eleverna delaktiga.    

 

Lärare D säger att hennes erfarenhet från lågstadiet är att eleverna inte är mogna att prata om 

grammatik och även i engelska A har de svårt för det. Hon tycker egentligen att eleverna 

behöver grammatikkunskaper för att förstå språkets struktur, men inser att eleverna har olika 

behov av grammatik. ”Mekaniska övningar hjälper inte, grammatik måste baseras på språket 

de själva använder i tal och skrift.” 

 

Samtliga lärare påpekar att eleverna har väldigt olika förkunskaper i grammatik när de 

kommer till gymnasiet och undervisningen måste anpassas efter det. Grammatik står inte i 

fokus längre utan det är kommunikation som är viktigt.  

 

4.3 Faktorer som påverkar grammatikundervisningen 
 

Lärarna nämner olika faktorer som påverkar elevernas attityd och intresse till att lära sig 

grammatik. Den första viktiga faktorn är elevernas motivation att lära sig engelska och 

förbättra sina kunskaper med hjälp av grammatik. Den andra är elevernas inlärningsstilar, 

deras sätt att lära sig. Den tredje faktor som framförs av några lärare är elevernas mognad. 

Lärare D nämner också grammatikkunskaper i modersmålet och elevernas tidigare 

erfarenheter av inlärning av engelska på grundskolan. 

 

Samtidigt beror deras attityd till grammatik i sig och grammatikundervisning på sådana 

faktorer som social, kulturell och språklig bakgrund. Lärare G som har många elever med 

invandrarbakgrund i sina klasser säger att de visar större intresse för att lära sig grammatik än 

elever med svenska som modersmål. 
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Lärarna är överens om att alla elever har olika behov av grammatik. De flesta klarar sig 

perfekt i muntlig kommunikation utan att lära sig grammatik och kan göra sig förstådda i 

muntliga sammanhang utan större problem. Samtidigt säger de flesta lärare att det syns i 

skriftliga uppgifter att vissa elever saknar förståelse för språkets form och struktur.  

 

4.3.1 Inlärningsstilar  

 

Vissa lärare refererar till läroplanen, som betonar att lärare skall utgå från elevernas 

erfarenheter och behov i sin undervisning och de verkar också vara överens om att elevernas 

kunskaper i grammatik är väldigt olika. Lärare G säger att ”vissa elever tycker om grammatik 

och har lätt för att lära sig det, men de flesta elever tycker att grammatik är något tråkigt, 

abstrakt och har ingenting att göra med verkligheten". Lärare A och C betonar att läraren 

måste ta hänsyn till elevernas inlärningsstilar, göra eleverna medvetna om hur de lär sig bäst 

och vad som påverkar deras lärande. Lärare C säger:  

 
Jag pratar med mina elever om inlärningsstilar och sen får de skriva reflektion i loggboken. Hur lär du dig, 

när du skall memorera, t.ex. vokabulär? Vad skall du ha för miljö omkring dig? I min klass får de lyssna 

på musik, ha hörlurar på, för forskningen visar att det stimulerar, speciellt hos tonåringar. Hur påverkar 

miljön hemma, med dator, mobil uppkopplad, när man gör hemläxa? De har svårt att koncentrera sig. Det 

är viktigt att prata om olika inlärningsstilar. Ta hänsyn till olikheterna bland elever.   

 

Lärarna använder sig av varierande läromedel och aktiviteter för att eleverna skall använda 

alla sinnen genom att prata, läsa, skriva, lyssna.  

 

4.3.2 Elevernas prestation 

 

De flesta av de intervjuade lärarna tycker att bristande grammatikkunskaper inte påverkar 

elevernas muntliga kommunikation och att de kan göra sig förstådda utan större problem. 

Samtidigt anser de att vissa elever vill lära sig grammatik för att skapa bättre förståelse av 

språkets struktur. Lärare D säger att goda grammatikkunskaper hjälper eleverna att strukturera 

språk och uttrycka sig på ett varierat sätt i olika sammanhang. Alla lärare tycker att brister i 

 25



grammatiken syns väldigt väl i elevernas skrivande. ”De som är svaga i grammatiken skriver 

sämre, inte så elegant” - säger lärare F.  

 

Lärare A säger att grammatiken är en byggsten i det skriftliga språket och eleverna behöver 

grammatiska kunskaper för att kunna skriva formella och informella texter. Han menar att 

goda grammatikkunskaper ger eleverna möjlighet att förbättra sitt skrivande samt fortsätta 

lära sig språket, bli självgående och självständiga. 
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5 Diskussion av resultat 
 

I den här delen kommer resultatet av intervjuer och dokumentstudier analyseras. 

 

5.1 Styrdokumentens mål och lärarnas tolkning av dem 
 

Det framkommer i kursplaner och i lärarnas svar på intervjufrågorna att främjande av den 

kommunikativa förmågan är centralt i engelskundervisningen. De lärare som har deltagit i 

undersökningen anser att styrdokumenten inte föreskriver undervisning i grammatik. Lärarna 

tycker att kursplanerna är mycket generellt hållna och att det finns utrymme för många 

tolkningar. Samtidigt anser alla lärarna att det är viktigt att eleverna lär sig grammatik för att 

utveckla en allsidig och kommunikativ förmåga, men att det är upp till respektive lärare att 

utforma undervisningen så att målen uppnås.  

 

Utvecklingen av skrivförmågan betonas i kursplanerna i engelska för gymnasiet och alla 

lärare är överens om att grammatikkunskaper påverkar elevernas skrivande. Eleverna får inse 

att talspråk och skriftspråk är olika till sin karaktär (Sundell 2001:42). Fri skrivning är 

inspirerande för eleverna och är ett effektivt sätt att träna skriftlighet. Eftersom de då är 

motiverade att uttrycka sina tankar och åsikter anstränger sig eleverna att formulera sig 

begripligt (Sundell 2001:43).  

 

Bara en lärare i intervjustudien anser att det nationella provet utgör grund för bedömning av 

grammatiska kunskaper. Emellertid har dokumentstudien visat att grammatiska kunskaper 

bedöms indirekt när man bedömer elevernas kommunikativa förmåga i det nationella provet 

och i vissa avsnitt av delproven ställs det högre krav på språkets korrekthet.  

 

Samtliga lärare försöker individualisera sin undervisning och ta hänsyn till elevernas 

förutsättningar och behov enligt instruktionerna i läroplanen. Alla elever är olika och lär sig 

på olika sätt, dvs. har olika inlärningsstilar som lärarna skall ta hänsyn till. Inlärningsstrategier 

är en annan viktig faktor i andraspråksinlärning. Forskning visar också att inlärarens 
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medvetna användning av inlärningsstrategier kan förbättra deras resultat i språkinlärning (se 

Oxford 1990, O’Malley & Chamot 1990).  

 

5.2 Grammatikundervisning på gymnasienivå 

5.2.1  Bör grammatiken läras ut? 

 

Lärarnas personliga inställning till grammatik är mest positiv och de flesta anser att 

grammatiken bör läras ut. Följande argument som talar för explicit grammatikundervisning 

framförs av dem: a) elever får möjlighet att fortsätta med vidare språkinlärning, b) eleverna 

behöver grammatik för att förstå hur språket fungerar, c) grammatik förbättrar elevernas 

skrivande och d) gymnasieelever är mogna nog att ta emot information om grammatiken. 

 

I undervisningen är det av betydelse att markera när fokus är på innehållet och när fokus är på 

formen. Samtliga lärare anser att det är viktigt att fokus i kommunikation ligger på innehållet 

och att grammatiska fel rättas på ett smidigt sätt för att inte störa kommunikationen. När 

lärarna rättar elevernas skriftliga uppgifter fokuserar de på innehållet och tar bara upp de 

grammatiska fel som stör förståelsen.  Elevernas allmänna förmåga att utrycka sig i tal och 

skrift utgör grund för slutbedömningen.  

 

5.2.2 Hur lärs grammatiken ut? 

 

Lärarna påpekar att det inte står i kursplanen hur grammatiken skall läras ut och i vilken mån. 

Alla lärare undervisar inte uttryckligen i grammatik och de som gör det försöker integrera 

grammatikundervisningen i andra undervisningsmoment och anknyta till verkligheten. 

Lärarna anser att eleverna är olika och har olika behov av grammatik. Man måste visa hänsyn 

till elevernas behov och olika faktorer som påverkar deras språkinlärning, t ex mognad, samt 

språklig och kulturell bakgrund. Alla lärare tycker att all undervisning skall vara individ- och 

verklighetsanpassad.  

 

 28



I vilken grad lärarna undervisar i grammatik beror på deras egen inställning och erfarenhet. 

De undervisar var och en på sitt individuella sätt. Vissa begränsar sig till rättningar av 

elevernas skriftliga uppgifter i form av kommentarer, andra förklarar individuellt de olika 

grammatiska momenten när eleverna gör fel och några har grammatikgenomgångar i hela 

klassen med grammatik- och översättningsövningar.   

 

Enligt de flesta intervjuade lärarna är grammatikundervisningens riktiga plats på 

gymnasienivå där eleverna är nog mogna för att analysera språkets form och struktur; 

dessutom har de då redan tillräckligt bra språkkunskaper för att möjliggöra kommunikation på 

målspråket. De flesta lärarna anser även att grammatiken skall integreras i andra 

språkundervisningsmoment på gymnasieskolan. I forskningen finns belägg för att 

grammatikundervisning kan ha positiv effekt på alla språknivåer men att den bäst fungerar på 

mellan- och avancerad nivå (Ellis 2006:102).  

  

Resultatet visar att en integrerad undervisning ges där grammatik ingår i andra 

undervisningsmoment. Lärarna tar upp de problematiska grammatiska moment som 

återkommer i elevernas tal och skrift – några gör det individuellt, andra i hela klassen. De 

flesta lärare föredrar att ge praktiska exempel på användningen av olika former och att 

fokusera på innehållet i stället för att förklara grammatiska regler. Den senaste forskningen 

har också visat att grammatiken som lärs ut inte bara skall fokusera på formen utan också på 

innehållet och praktisk användning av olika grammatiska strukturer; dessutom skall lärare ta 

upp de grammatikstrukturer som är kända för att vara problematiska för eleverna hellre än att 

lära ut stora grammatikavsnitt (Ellis 2006:102).    

 

Generellt verkar alltså både induktiv och deduktiv grammatikundervisning äga rum i lärarnas 

undervisning. De flesta lärare påpekar att de inte försöker lära ut grammatiska regler utan vill 

att eleverna själva upptäcker hur språket fungerar, men i vissa situationer måste grammatiska 

strukturer förklaras för att motverka återkommande fel. Detta är i stort sett i linje med vad 

Brown (2000) har att säga:  
 

Most of the evidence in communicative second language learning points to the superiority of an inductive 

approach to rules and generalizations. However, both inductively and deductively oriented teaching 

methods can be effective, depending on the goals and contexts of a particular language situation. (Brown 

2000:97)   
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Språket som används under grammatikgenomgångar är oftast engelska, men lärare använder 

sig även av svenska vid behov. Lärare A och F anser att det är viktigt att kontrastera svenska 

med engelska för att se skillnader i språkens form och lärare D använder sig av 

översättningsövningar för att tydliggöra kontraster och hjälpa elever undvika ”svengelska” fel 

(se kap. 4.3.1). Tornberg (2005) kallar detta sättet att undervisa, där målspråket jämförs med 

modersmålet, kontrastiv grammatik. Hon påpekar att det är ett sätt att medvetandegöra för 

eleverna hur målspråket är uppbyggt och modersmålet kan användas i sammanhanget. En väg 

att arbeta kontrastivt är att översätta från målspråket till modersmålet med syftet att rikta 

elevernas uppmärksamhet på att olika språk använder olika uttryckssätt och skiljer sig åt när 

det gäller formell struktur (Tornberg 2005:112).  
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6 Avslutning 
 

Resultatet av intervjuundersökningen visar att kommunikationen är central i 

språkundervisningen för de lärare som har deltagit i undersökningen. Trots att informanterna 

undervisar på samma gymnasieskola, har jag inte upplevt att deras sätt att undervisa och 

attityder till grammatikundervisning påverkas av de andras utan snarare av deras egna 

erfarenheter av språkinlärning och språkundervisning.  

 

Resultatet av dokumentstudierna visar att utbildningen i engelska syftar till att utveckla en 

kommunikativ språkförmåga och grammatikens roll i dagens kommunikativundervisning är 

inte tydlig och preciseras inte i styrdokumenten. Lärarna kan ta olika vägar för att nå de 

föreskrivna målen i engelskundervisningen. 

 

Kommunikativ språkundervisning, med delvis olika syn på grammatikens och de formella 

instruktionernas roll i språkinlärningen, är den metod som används av de flesta lärare.  

Lärarna som har deltagit i undersökningen anser att gymnasieelever har väldigt olika 

grammatikkunskaper och att de har olika behov av grammatik. De flesta lärare anser att 

explicit grammatikundervisning skall integreras i den kommunikativa språkundervisningen 

med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. Det betonas av lärarna och i 

styrdokumenten att undervisningen måste vara meningsfull och verklighetsanpassad.  

 

Förändringar i världen har påverkat språkundervisningen: man använder språket på ett annat 

sätt, och i och med att eleverna hör mycket engelska i vardagslivet lär de sig språket på nästan 

naturlig väg. Det verkar som om lärarna har anpassat sin undervisning till detta. Grammatiken 

utgör inget mål i sig utan ses som ett hjälpmedel för språkinlärning och språkanvändning.  

 

I denna undersökning har svaren från sju gymnasielärare sammanställts. För att ge denna 

studie en större helhetssyn hade det varit av intresse att intervjua flera lärare som undervisar 

på andra gymnasieskolor. Det hade också varit intressant att fråga de intervjuade lärarnas 

elever om deras uppfattningar om grammatikundervisning och att kartlägga deras synpunkter. 

Vidare skulle elevernas uppfattningar sedan ha kunnat jämföras med lärarnas. 
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För vidare forskning i ämnet hade det varit intressant att analysera olika faktorer som 

påverkar grammatikundervisningen på gymnasiet, t ex användningen av målspråket eller 

modersmålet under grammatikgenomgångar. I den svenska gymnasieskolan finns det många 

invandrarelever som har ett annat modersmål än svenska och det kan vara av intresse att 

undersöka hur lärarna anpassar sin undervisning i det mångkulturella klassrummet.   
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Bilaga  

Intervjufrågor  
 
1. Vilken utbildning har du?  

2. Hur länge har du undervisat i engelska och på vilka stadier?  

3. Vad tycker du om elevernas kunskaper i engelsk grammatik när de börjar gymnasiet?  

4. Undervisar du i engelsk grammatik? Om ja, på vilket sätt gör du det? Vilka metoder 

använder du i grammatikundervisningen?                                                                                           

5. Är det obligatorisk att undervisa i grammatik? Styrs det av kursplanen eller något 

annat dokument?  

6. Tycker du att det är viktigt att eleverna lär sig grammatik? Varför? 

7. Vad är grammatikundervisning för dig? Vilka moment ingår? 

8. Vad fokuserar du på i din undervisning?   

9. Vilka läromedel använder du i din undervisning? 

10. Vilket språk använder du huvudsakligen i grammatikundervisningen? Varför?  

11. På vilket sätt bedömer du elevernas grammatikkunskap? Genomförs grammatikprov? 

Rättar du grammatiska fel i skriftliga uppgifter? 

12. Tycker du att eleverna är intresserade av att lära sig grammatik? Vad tror du deras 

attityder till grammatik beror på?  

13. Hur påverkar grammatikkunskaper elevernas prestation i engelska? 

14. Har du ändrat ditt förhållande till grammatik i undervisningen under tiden sedan du 

började undervisa? Har du ändrat dina undervisningsmetoder? Om ja, hur och varför 

har du gjort det?   
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