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Denna undersökning genomfördes med syftet att ta reda på vad fyra olika svensklärare har för 

attityder till grammatik och hur deras attityder till grammatik påverkar deras val av arbetssätt 

då de bedriver grammatikundervisning. Studien redogör för definitioner av 

grammatikbegreppet och metoder för hur man kan arbeta praktiskt med grammatik i 

undervisningen. Jag gör en kvalitativ undersökning i form av fyra intervjuer. I denna 

undersökning jämför jag mitt resultat med och relaterar till en tidigare undersökning i ämnet. 

Resultatet visar att de två gymnasielärarna inte har mycket mer krav på elevernas 

grammatikkunskaper än vad de två lärarna i grundskolans senare år har. Flertalet av 

informanterna är missnöjda med lärarutbildningens grammatikkurs. De önskade att de hade 

fått mer metodik och didaktik i sin utbildning. Övervägande delen av informanterna tar heller 

inte del av aktuell forskning i grammatik. 
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1 Inledning 

Grammatikundervisningens plats i svenskämnet har omdiskuterats ända sedan 1950-talet. 

Många elever och i viss mån lärare har en negativ inställning till grammatik och ordet är ofta 

förknippat med negativa känslor. Det finns enligt min uppfattning, skäl till varför det är 

viktigt med grammatik i undervisningen. Ett är att grammatiken beskriver vårt språk. Ett 

annat skäl är att grammatiken talar om vad som är rätt och fel och hjälper oss att upprätthålla 

en språklig norm.  

  Anledningen till mitt val av undersökning grundar sig på min egen skolgång, samt min 

yrkesförlagda utbildning på högskolan. Under min gymnasietid blev jag inte undervisad i 

grammatik en enda gång, eftersom min lärare tyckte att det var slöseri med tid då jag gick en 

praktisk utbildning på gymnasiet. Mitt intresse väcktes ytterligare när jag läst Retoriken kring 

grammatiken av Brodow m.fl. (2000). Då jag har varit ute på praktik fick jag till viss mån 

känslan av att det ser likadant ut än idag. Jag har även upptäckt att flertalet elever har 

bristfälliga kunskaper i grammatik.  

  Nilsson och Ullström (1997:6) konstaterar att det finns mycket kvar att göra när det gäller 

att utveckla grammatikens metodik. De menar att textlingvistik och pragmatik ger möjligheter 

för eleverna att utveckla ett medvetet förhållningssätt till sitt eget skrivande. De förespråkar 

vikten av att använda sig av den skrivundervisningen i klassrummet. Nilsson och Ullström 

menar att det ger eleverna en grund för att kunna göra metaspråkliga reflektioner. Jag vill med 

denna undersökning ta reda på vad fyra svensklärare har för attityder till grammatik och hur 

det påverkar deras undervisning. 

1.1 Syfte och frågeställning  
Syftet med min uppsats är att undersöka om några svensklärares olika attityder till grammatik 

påverkar deras val av arbetssätt i undervisningen samt hur trygga de känner sig med att 

undervisa i ämnet. Bottnar deras val av arbetssätt i hur de själva blev undervisade under sin 

egen skolgång? 

Forskningsfrågor. 

Vad har grammatikbegreppet för innebörd hos de intervjuade svensklärarna?  

Hur går dessa svensklärare tillväga för att befästa grammatikkunskaper hos sina elever?  

Påverkar deras egen skolgång, valet av arbetsmetod i grammatikundervisningen?  
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1.2 Begreppsdefinitioner 
Nedan ges förklaringar till några av de ord och begrepp som förekommer i min uppsats. De 

definitioner som lyfts fram kommer från Boström & Josefsson (2006:9–21). 

 

Allmän grammatik: grundar sig på teorier om att varje språk i grunden följde vissa 

allmängiltiga tankemönster. De kan vara mer eller mindre synliga i olika språk. 

Beskrivande grammatik: Den beskrivande grammatiken har till uppgift att klargöra faktiskt 

språkbruk hos en grupp individer eller att särskilja en viss dialekt. 

Normerande grammatik: Vid den normerande grammatiken lägger vi in egna värderingar 

och bedömer vad som är lämpligt eller olämpligt språkbruk. 

Universell grammatik: En allmän språkprincip det vill säga det sätt som vårt mänskliga 

språk generellt är uppbyggt på. De finns forskare som menar att den universella grammatiken 

är medfödd. 
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2 Bakgrund 
I kommande avsnitt behandlas den litteratur som är relevant för denna undersökning.  

2.1 Vad är grammatik? 
Teleman (1987:7) belyser att vår svenska skolgrammatik har en lång tradition bakom sig. De 

första svenska grammatikorna började skrivas redan på 1600-talet. Trots detta dröjde det fram 

till 1800-talet innan man började undervisa om grammatik i större utsträckning. De första 

läroböckerna i grammatik var skrivna med hjälp av inspiration från latinets skolgrammatik. 

Samtidigt hävdar Teleman att en annan förebild utgjordes av den allmänna grammatiken. Den 

försöker att hitta regelbundenheter i den universella grammatiken, vilket innebär de språkliga 

regler som vi har med oss sedan födseln (Boström & Josefsson, 2006:10–13). 

Vad är grammatik? Flertalet människor skulle nog spontant börja rada upp flertalet termer, 

såsom verb, subjekt och adjektiv. Jag ska därför nedan redogöra för vad grammatik egentligen 

är. Boström & Josefsson (2006:9) belyser att grammatik kan ha olika betydelser. De hävdar 

att man bör ”skilja mellan grammatik i betydelsen’ språklig intuition, språkförmåga’ och’ 

beskrivningen av denna språkliga intuition, språkförmågan’ ” (2006:9).  

 De flesta av oss är nog överens om att grammatik handlar om vårt språk och vår språkliga 

förmåga. Grammatik innefattar vårt språks ljud samt hur ljudet binds samman till ord fraser 

och satser, för att slutligen bilda meningar. Den inre grammatiken har vi som 

modersmålstalare byggt upp från födseln genom att vi har lyssnat och lärt hur vårt språk bör 

låta. Samma princip gäller för all förstaspråksinlärning. Vid fyra års ålder har ett barn tillägnat 

sig huvuddelen av sitt språks struktur. Vi kan därför säga att den inre grammatiken inte lärs ut 

i skolan till modersmålstalare (Boström & Josefsson, 2006:10).  

 Det är viktigt att skilja på beskrivande och normerande grammatik enligt Boström & 

Josefsson (2006:18–20). Den beskrivande grammatiken har till uppgift att klargöra faktiskt 

språkbruk hos en grupp individer eller att särskilja en viss dialekt. Den beskrivande 

grammatiken har även till uppgift att ange vilken betydelse ett yttrande har.  Vid den 

normerande grammatiken lägger vi in egna värderingar och bedömer vad som är lämpligt eller 

olämpligt språkbruk.  Vi människor värderar ständigt hur andra människor uttrycker sig, även 

om vi inte alltid är medvetna om det själva. Den normerande grammatiken har till uppgift att 

lära elever hur de bör tala och skriva i olika kontexter. Skolans uppgift är inte att nedvärdera 

olika språk eller dialekter, istället bör man uppmärksamma eleverna på de konstruktioner som 

fungerar mindre bra i olika sammanhang (Boström & Josefsson, 2006:18–20).  
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 Enligt Dahl (2007:95–97) kan vi se språket som ett avancerat system som är uppbyggt av 

normer som rör grammatik, lexikon och vårt uttal. De språkliga normerna ger uttryck för hur 

vi i olika samhällen bör tala och skriva. Molloy (2008:130 131) belyser att flertalet elever som 

har en negativ attityd eller förutfattade meningar om att grammatik är svårt och tråkigt, har 

påverkats av andra människors attityder. 

 Genom historien har tre olika huvudargument dominerat i grammatikundervisningen.  

Dessa är formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet samt 

språkriktighetsargumentet. Formalbildningsargumentet anser att innehållet till en början ska 

hållas tillbaka till förmån för formen. Det ansågs att formen skulle tränas separat, innan 

eleverna började skriva och tillämpa de formella färdigheterna. Formalbildningstanken utgår 

från att grammatikundervisning leder till allmänbildning och på sikt främjar både det logiska 

och abstrakta tänkandet. Främmandespråksargumentet hävdar att grammatikundervisning är 

viktigt för att främja inlärningen av ett nytt språk. God kunskap om sitt eget modersmål leder 

till att det blir lättare att ta till sig det främmande språkets olika byggstenar, se samband och 

kopplingar mellan de olika språken. Det tredje och sista språkriktighetsargumentet, uppkom 

då ett standardiserat språk efterfrågades, alltså ett språk utan avvikelser. Ett standardiserat 

språk skulle underlätta för människor att skriva och kommunicera med varandra (Nilsson, 

2000:13–17).  

 I Sverige har grammatikundervisningen utsatts för kritik sedan 1950-talet och dess plats i 

svenskämnet har ständigt diskuterats. Det fanns ett flertal utgångspunkter för kritiken, 

mestadels berör kritiken undervisnings- och examinationsformerna. Flertalet anser även idag 

att grammatikundervisningen endast består av formell drillning av ordklasser och satsdelar 

(Boström & Josefsson, 2006: 43-47). 

2.2 Varför grammatik? 
Teleman (1987:8) anser att grammatikundervisning kan ge upphov till två olika typer av 

kunskap. ”Den kan ge kunskap (insikt) om oss själva som språkvarelser, och den kan tjäna 

som redskap när vi vill nå andra mål”. Teleman hävdar att åsikterna går isär om grammatikens 

nytta i undervisningen. De flesta är dock överens om att grammatikkunskaper är bra vid 

främmande språksinlärning. Det är då fördelaktigt att kunna jämföra målspråket med 

källspråket. Extra viktigt blir det om individen inte talar det främmande språket utanför 

klassrummet. Teleman (1987:9) hävdar att för att undervisa i grammatik måste man se 

grammatik som kunskap, se sig själv som en språkvarelse och se grammatik som ett redskap 

vid inlärning av främmande språk. Teleman ställer sig lite tveksam till 
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språkriktighetsargumentet. Det han ställer sig tveksam till är om språkliga fel kan undvikas i 

modersmålet med hjälp av grammatiska regler. Teleman anser att det finns mängder av 

språkliga fel som inte kan beskrivas med skolgrammatikens regler. Enligt Boström 

(2004:67,68) är det viktigt att eleverna behärskar den grammatiska terminologin, men för den 

sakens skull får inte grammatiken bli ett självändamål i undervisningen. Terminologin bör ses 

som hjälp för att bilda förståelse för språkets funktion. För att exemplifiera tar Boström hjälp 

av ordklasserna och visar att de har olika funktioner i vårt språk. Ordklassernas kombinationer 

ger oss möjlighet att uttrycka betydelsenyanser i vårt språk. 

 Boström (2004:67,71) klargör att under senare år har grammatik förlorat mark inom 

svenskundervisningen. På sikt leder detta till att undervisningen krymper, vilket leder till 

elever som får svårare att förstå grammatik och att lärandelusten minskar. Lärare har därför en 

viktig uppgift att lyckas göra grammatiklektionerna meningsfulla för sina elever. Boström 

menar att grammatikundervisning har en självklar plats i svenskundervisningen både i 

grundskolan och i gymnasiet. Trots detta diskuteras nyttan av grammatikkunskaper väldigt 

lite. 

 Brodow (2000:67–174) ställer sig frågan varför inte alla yrkesverksamma lärare anser att 

det är viktigt att undervisa i grammatik? Beror det på att de inte har tillräckliga kunskaper i 

ämnet, eller lyckas de inte att motivera eleverna med en grammatikundervisning som lockar 

till lärande. Boström (2004:75) konstaterar i sin avhandling att flertalet forskare anser att 

skolgrammatiken uppfyller en väsentlig funktion.  Hon anser dock att det behövs vidare 

forskning om grammatikens funktion och undervisningsmetoder.  

2.3 Hur bör grammatikundervisningen utformas? 
Enligt Boström & Josefsson (2006:97,98) kan grammatikundervisningen utgå från två olika 

perspektiv, induktiv eller deduktiv. Den induktiva undervisningen utgår från att eleverna 

själva upptäcker generaliseringar och grammatiska regler, då de analyserar texter och språkets 

olika konstruktioner. Den deduktiva undervisningen utgår från att lära eleverna regler och 

teorier, innan eleverna själva får analysera sina texter. Dessa undervisningsformer leder i 

slutändan fram till samma mål, nämligen att eleverna lär sig de grammatiska reglerna. 

Boström anser att det inte finns någon utstakad modell för hur en elev ska lyckas med sin 

grammatikinlärning. Hon menar att lärare måste låta eleverna pröva sig fram med olika 

metoder för att uppnå den bästa inlärningen. Beroende på vilket perspektiv man väljer 

kommer ens elever att utveckla olika kompetenser (Brodow m. fl. 2000).  Den viktigaste 
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utgångspunkten för grammatikundervisningen är våra styrdokument och vad de säger ska jag 

nedan redogöra för. 

2.4 Styrdokument för ämnet svenska 
Ämnet svenska är idag huvudsakligen ett kommunikationsämne som syftar till att främja 

elevernas språkutveckling. Vad står det då om språkriktighet i kursplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011? I kursplanen står det att språket är vårt främsta 

redskap för att kunna lära tänka och kommunicera. ”Ämnet svenska syftar till att elever 

utvecklar kunskaper både i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna 

ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga 

och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Lgr11. s. 222). Eleverna bör 

ges möjlighet att få insikter om sitt språk och kunna anpassa språket efter olika mottagare. De 

bör få ”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp-

byggnad och språkliga drag” (Lgr11. s. 223). 

 Undervisningen bör stimulera elevernas intresse att skriva och läsa. De måste även få 

verktyg att på ett bra vis kunna uttrycka sina egna tankar och funderingar. Eleverna måste få ” 

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter” (Lgr11. s. 223). 

De måste även utveckla sin förmåga att urskilja språkliga strukturer. ”Språkets struktur med 

stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (Lgr11. s. 226). 

 Termen grammatik förekommer inte i kursplanen för  Lgr11.  I kursplanen använder man 

sig av andra formuleringar när man talar om grammatik exempelvis, ”språkets struktur”, 

”språkbruk”. På flera ställen understryks språkets betydelse för kunskapsinhämtande, 

skrivande, tänkande, lärande och förståelse för andra människor. Exempel på mål att sträva 

efter i svenskundervisningen är bland annat följande citat: 

 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika 

slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar 

förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra (kursplan, 2011 s. 222). 

 

Ovannämnda mål kan sannolikt inte ge uttryck för att vara något annat än grammatik. 
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2.5 Det praktiska genomförandet 
Hur bör då verksamma lärare utforma grammatiklektionerna för att uppnå den optimala 

inlärningen? Jag kommer nedan redogöra för vad några olika forskare har för syn på det 

praktiska genomförandet i undervisningen. 

 År 2003 pågick en het debatt i Lärarnas tidning nr16 (s. 16,17). Denna debatt drogs igång 

av Nilsson och Ullström som båda är verksamma lärarutbildare vid Karlstads universitet.  

Nilsson redogjorde för hur problematiskt det var att undervisa i grammatik när han arbetade 

som ämneslärare i svenska. Han berättade att han smög in satsdelar och ordklasser i den 

vanliga undervisningen, ibland utgick han från elevernas egenproducerade texter. Nilsson 

provade även att ha korta intensiva grammatikpass för att uppnå ett snabbt resultat. Hur han 

än försökte tyckte han inte att eleverna lärde sig särskilt mycket grammatik. Vidare hävdar 

Nilsson och Ullström att det bara är en myt att man måste vara duktig på grammatik för att 

vara duktig på svenska. De blir därför frustrerade när de hör om skolor som fokuserar på 

grammatikundervisning i de lägre åldrarna. 

 I Fågelflickor och frusna pojkar (2009:35–41) hävdar Monthan Axelsson att vårt 

modersmål har stor inverkan på barns personliga utveckling. Språket påverkar vårt tänkande 

och bidrar till att ge utlopp för våra känslor. Enligt Monthan Axelsson är det därför av yttersta 

vikt att lärare anpassar undervisningen till den nivå eleverna befinner sig på. Slutligen menar 

hon att det är betydligt viktigare att fokusera på skrivglädjen än att rikta fokus på grammatik i 

undervisningen. Anward (1983:144) menar att det är genom språklig växelverkan som barn 

utvecklar sitt språk. Han belyser att språkundervisningen bör satsa mer på var barnen befinner 

sig utvecklingsmässigt. Han tycker att lärare har en viktig uppgift, de måste medvetandegöra  

eleverna om att de besitter språkliga kunskaper. Det är viktigt att poängtera att 

grammatikundervisningen inte endast får innehålla abstrakt färdighetsträning. Lärare måste 

kunna förmedla till eleverna hur språket kan användas, för att de ska uppnå bästa möjliga 

progression. Strömqvist (1993:19) menar att om läraren har god kunskap i grammatik, 

möjliggör det förutsättningen för att eleverna kan nå en språklig progression. Det förutsätter 

att läraren undervisar på ett sätt så att barnen/ungdomarna kan tillgodogöra sig 

undervisningen. 

 Nilsson och Ullström (2003:16–18) hävdar i Lärarnas tidning att svenskundervisningen 

bör utgå från relevanta teorier. Undervisningen ska bedrivas med hjälp av verkligt språk och 

inte med färdigkonstruerade meningar. Nilsson och Ullström anser att den traditionella 

grammatikundervisningen automatiskt inte leder till elever som blir bättre skribenter. De 
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hävdar att det finns forskning som belyser att eleverna kan bli sämre skribenter av rädsla för 

att skriva fel. Ullström och Nilsson anser att det metaspråkliga argumentet är mest relevant, 

termer behövs som redskap när man diskuterar om språket. I de tidigare åren anser de att det 

går bra att diskutera sitt språk utan de skolgrammatiska termerna. Termerna kan sedan vävas 

in när eleverna är mogna för det. 

 Molloy (2008:134,135) anser att den bästa förutsättningen för språkutveckling ges genom 

att integrera grammatikundervisningen i det ständigt pågående skrivandet i klassrummet. 

Egenhändigt skrivna texter fungerar sedan utmärkt som diskussionsunderlag vid 

grammatikundervisningen. För att uppnå bäst resultat bör lärarna ge sina elever respons på 

den skrivna texten och efter respons kan sedan eleven vidareutveckla sin text genom 

omskrivning. Omarbetning av texter anser Molloy leder till en större grammatisk förståelse. I 

slutändan leder det till att elevernas skrivförmåga ökas successivt. Molloy hävdar också att 

eleverna bör känna till de begrepp som tillhör grammatiken, exempelvis verb och substantiv. 

Hon anser dock att skrivglädjen är viktigare än att kunna sin grammatik. Hennes erfarenheter 

vid integrering av grammatikundervisning visar att fem minuters riktad skrivning, arbete i 

gensvarsgrupper och användning av bildanalyser främjar elevernas språkutveckling på ett 

roligt sätt. 

 Molloy (2008:133) ställer sig även lite tveksam till visst färdigproducerat arbetsmaterial 

som används ute i våra skolor.  Hon menar att färdigproducerade övningsböcker vid 

grammatikundervisning kan utgöra en fara. Hon anser att det många gånger blir svårt för 

eleverna att flytta över det de lärt sig i övningsböckerna till sina egna texter. Den sortens 

övning blir då bara en abstrakt färdighetsträning. Strömqvist, (1993:20) hävdar att många 

elever inte uthärdar grammatikundervisning, då fokus mest läggs på det skriftspråkliga. Han 

föreslår därför att man med fördel kan använda sig av ljudinspelningar vid 

grammatikundervisning. Det skulle underlätta för eleverna att göra nya språkliga iakttagelser. 

 Ullström och Nilsson (2003:65) anser att grammatikundervisningen inte har utvecklats som 

sig bör. De hävdar att mycket beror på läromedelsförlagens ovilja till förnyelse. De ställer sig 

även kritiska till lärarutbildningarna, som de anser behöver se över sin grundutbildning. 

Ullström och Nilsson säger i Lärarnas tidning (2003:16–17) att fler högskolor likt Karlstad 

bör satsa mer på språkbeskrivning i utbildningen. Det leder till att eleverna får en bättre 

kommunikativförmåga och att de lyckas bättre med att producera egna texter. Ullström och 

Nilsson är positivt inställda till att allt fler verksamma lärare fokuserar mer på skrivprocessen, 

då det på sikt leder till ökade grammatiska kunskaper. 
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 Josefsson (2003:39) anser att högskolorna behöver bli bättre på att förmedla 

grammatikkunskaper till sina blivande lärarstudenter. Hon är även övertygad om att 

nedskärningen av grammatikundervisningen har lett till elever som får allt sämre resultat i de 

moderna språken. De sämre resultaten gäller både de gymnasiala utbildningarna och vid 

högskolor och universitet. 

2.6 Brodows undersökning i korthet 
Under hösten 1996 utförde Brodow (2000) En undersökning av svensklärares attityder till 

och erfarenheter av grammatikundervisning. I denna undersökning ingick 32 svensklärare 

från gymnasiet och grundskolans senare år. Lärarna var verksamma i södra och mellersta 

Sverige, både på större och mindre orter. Två tredjedelar av informanterna var verksamma i 

gymnasiet och en tredjedel var verksamma i grundskolans senare år.  

 I förordet till undersökningen (2000:67) belyser Brodow, att han inte förespråkar lösryckta 

grammatiklektioner, istället förespråkas att undervisningen bör utgå från undersökning av 

texter och specifika textsammanhang. Brodow vidhåller även att han är sparsam med att lägga 

in egna värderingar i undersökningens material. 

 I Brodows undersökning (2000:72, 73) framkom att övervägande andelen informanter 

värderar grammatiska kunskaper högt. Brodow rangordnade sedan sina informanters svar. På 

första plats hamnade grammatikkunskaper som verktyg för att lära sig ett främmande språk. 

På andra plats hamnar värdet av grammatikkunskaper som ett metaspråk exempelvis vid 

diskussion av elevernas egna texter. På tredje plats hamnar värdet av goda 

grammatikkunskaper för att utveckla elevernas skrivförmåga. 

 De flesta informanterna i undersökningen anser att eleverna som slutar nionde klass bör 

kunna de olika ordklasserna. De bör även kunna ta ut subjekt och predikat i en sats samt ha 

förmåga att analysera fram objekt och predikatsfyllnad. På frågan om vilka förkunskaper 

eleverna bör ha när de kommer till gymnasiet fick Brodow (2000: 79-82) följande svar: 

Förkunskaperna hos eleverna varierar beroende på vilken skola eleverna tidigare undervisats 

i. De flesta informanter nämner att eleverna bör vara duktiga på ordklasser och satsdelar. 

 Grundskollärarna i Brodows undersökning visade sig ha höga ambitioner med sin 

grammatikundervisning. Gymnasielärarna anser att de ofta måste börja lära eleverna 

grammatiken från grunden. Det har resulterat i att flertalet gymnasielärare övergett den 

formella grammatikundervisningen. Istället satsar de på att tillämpa grammatiken praktiskt 

när eleverna skriver sina egna texter (Brodow, 2000:79–82). 
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 I Brodows undersökning (2000:83–91) är det endast 3 av 28 tillfrågade informanter som 

anser att goda grammatikkunskaper har ett samband med elevens skrivförmåga, däremot ser 

10 informanter ett visst samband. Intressant nog anser hela 15 informanter att god 

skrivförmåga inte har något samband med goda grammatikkunskaper. I undersökningen anser 

övervägande andelen informanter att deras egen skolgång, inte påverkar den undervisning 

som de bedriver idag. Fem lärare i Brodows undersökning kan inte minnas att de 

undervisades i grammatik överhuvudtaget inom den teoretiska utbildningen. Några lärare 

mindes att flertalet studenter på lärarutbildningen hade så dåliga förkunskaper i grammatik att 

högskolan fick arrangera stödundervisning. Hur har då Brodows (2000:90,91) informanter 

utvecklat sina kunskaper på grammatikens och metodikens område? Här nedan kommer två 

citat som får exemplifiera det som framkom i hans undersökning: 

 

Det får jag bekänna att jag inte har gjort. Utan jag har tillsammans med eleverna försökt att hitta de 
modeller som dom går med på att ta till sig. Och det har jag inte hittat… ja, inte sökt så mycket i 
forskning heller, ska jag erkänna. (Johanna) (Brodow, 2008:91). 

 
Jag har ju själv aldrig frivilligt sökt nån grammatikkurs, det kan jag säga, däremot processkrivning 
har jag gått kurser i. Och i samband med det har vi diskuterat grammatik. Och min skepsis mot 
traditionell grammatikundervisning har förstärks. När jag såg att eleverna bara blev sämre, att dom 
blev ledsna och tappade tron på sig själva när vi hade grammatik, så har inställningen befästs. Så det 
är väldigt mycket eleverna och dom besvärligaste eleverna som har lärt mig väldigt mycket. 
Metodiskt och innehållsmässigt också, men framför allt metodiskt. (Ulrika) (Brodow, 2000:91). 

 

I Brodows undersökning (2000:90,91) är det bara en informant som anser sig aktivt ta del av 

forskning. Den aktuella forskningen består då främst av nya handböcker och vetenskapliga 

artiklar. 
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3 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa val av metod och tillvägagångssätt, med utgångspunkt 

från Stukát (2005), Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 

 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
I denna undersökning har jag valt att göra en småskalig studie och jag har valt en kvalitativ 

metod. Det kvalitativa angreppssättet används med fördel enligt Stukát (2005:17–69) när man 

vill undersöka följande: Då man vill undersöka människors åsikter, sätt att resonera samt få en 

bild av personers uppfattningar och erfarenheter.  
Det kvalitativa synsättet går ut på att tolka och förstå de resultat som framkommer i 

undersökningen och därför bör man inte generalisera eller förutsäga de resultat som 

framkommer i undersökningen (Stukát, 2005:31–32). Jag valde denna kvalitativa metod 

eftersom den är holistisk. Det betyder att några informanter ska svara för folkets uppfattning.

 Frågorna till min intervju har jag lånat från Brodow (2000), (se bilaga 1.)  Först och främst 

använde jag mig av dessa frågor eftersom de tidigare beprövats av Brodow.  Det andra skälet 

var att se om jag fick liknande svar av mina informanter. Först var min intervju strukturerad 

och bestod av sex förutbestämda frågor. Jag valde att göra en strukturerad intervju då det 

enligt Stukát (2005:38–40) är den metod som är minst tidskrävande. Det är också relativt 

enkelt att sammanställa och kategorisera vad informanterna sagt vid en strukturerad intervju. 

Stukát framhåller också att denna metod är tidskrävande för forskaren då man ska transkribera 

intervjuerna. Metoden kan liknas vid en enkätundersökning, eftersom alla får frågorna i en 

bestämd ordning. Valet av denna intervjumetod föll på att jag ville få så uttömmande 

personliga svar som möjligt. Intervjuer ger också forskaren möjligheten att citera det som 

framkommit vid intervjun. 

 Slutligen bestod min intervju av två frågor som var mer semistrukturerade. Vid de 

semistrukturerade frågorna kunde jag gå in med följdfrågor när informanterna inte riktigt 

visste vad de skulle svara (Stukát, 2005:37–39). Stukát belyser att semistrukturerade 

intervjuer kan bidra till ny information som man inte hade förväntat sig att få. 

 Jag vill dock poängtera att jag inte hade några förutbestämda följdfrågor. Detta ledde i de 

flesta fall till att samspelet mellan mig och informanterna blev väldigt harmoniskt. Min tanke 

var att de själva skulle få prata i lugn och ro och utveckla sina tankar om frågorna. Jag ställde 

få följdfrågor. De som användes mest var: ”Hur tänker du nu? Varför?, Kan du utveckla?”. 
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3.2 Urval 
I denna undersökning har jag gjort ett medvetet urval av mina informanter. Stukát (2005:39) 

anser att ett mindre antal informanter är att föredra, då det blir enklare att strukturera sitt 

insamlade material. Jag valde att intervjua två gymnasielärare samt två lärare som var 

verksamma i grundskolans senare år. Detta urval gjorde jag medvetet därför att jag trodde att 

jag skulle få tydliga skillnader i informanternas svar. Två av informanterna är 

yrkesverksamma på ett gymnasium i en mellansvensk stad. De två övriga arbetar på en 

mindre högstadieskola i närheten. Informanterna i undersökningen är alla kvinnor.  Det fanns 

tyvärr inga män att tillgå på de två aktuella skolorna. Jag vill dock poängtera att min 

undersökning inte utgår från något genusperspektiv. Jag valde ut de fyra informanterna för att 

jag utifrån min erfarenhet och kunskap anser att de är representativa för lärarkåren i stort. 

3.3 Informanter 
Jag har valt att ge mina informanter fingerade namn i denna undersökning. Carina är 49 år 

gammal och arbetar som svensk och samhällskunskapslärare i högstadiet, vilket hon gjort i 

sex år. Fia är 43 år, gymnasielärare sedan åtta år tillbaka och hon undervisar i svenska och 

engelska. Monika är 48 år gammal och har arbetat i 20 år som lärare. Hennes lärarkarriär 

började med sju års anställning i högstadiet och nu har hon arbetat på en gymnasieskola i 13 

år, där hon undervisar i svenska och samhällskunskap. Slutligen har vi Sara 38 år gammal 

och hon arbetar i högstadiet där hon undervisar i svenska och musik. Sara har arbetat i 10 år 

som lärare på en och samma högstadieskola. 

3.4 Etiska forskningsprinciper 
För att skydda mina informanter har jag använt mig av de regler som finns att följa enligt God 

forskningssed (2011:16–24). Jag har använt mig av informationskravet. Jag informerade 

informanterna om syftet med min studie och vilka villkor som gäller för deltagandet. Jag har 

också använt mig av samtyckeskravet och informanterna godkände att jag får använda den 

data som framkommit i min undersökning. Givetvis informerade jag mina informanter att jag 

skulle behandla deras svar konfidentiellt så att de utan tvekan behåller sin anonymitet. Jag 

informerade även informanterna om nyttjandekravet, vilket innebär att informationen inte får 

användas utanför vetenskapliga sammanhang och absolut inte för kommersiellt bruk. 
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3.5 Genomförande 
Då jag hade studerat mitt ämnesområde, ansåg jag det lägligt att genomföra intervjuerna. 

Mina intervjufrågor hämtade jag, som tidigare nämnts, från Brodows undersökning 

”Svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning” (Brodow m.fl. 

2000:71–127), (se bilaga 1). Jag anser att Brodows intervjufrågor belyser det som jag vill ha 

svar på i min undersökning.  

 Innan jag träffade mina informanter, ringde jag upp dem och presenterade i korthet 

undersökningens syfte. Jag angav hur lång tid som jag beräknade att intervjun skulle ta och att 

jag tänkte spela in intervjuerna på band, för att sedan kunna transkribera inspelningarna. 
Jag valde att inte skicka ut mina intervjufrågor i förväg till informanterna. Jag gjorde det valet 

för att de skulle svara sanningsenligt och inte fundera ut några svar i förväg. Jag var noga med 

att informanterna fick bestämma var vi skulle sitta under intervjun, så att informanterna skulle 

känna sig så avslappnade som möjligt (Stukát 2005:38). Jag hade av mina informanter fått 

tillåtelse att spela in mina intervjuer med bandspelare. 

 

3.6 Databearbetning 

Efter att jag genomfört mina intervjuer kunde jag i lugn och ro lyssna igenom det inspelade 

materialet. Följande steg blev att transkribera intervjuerna i sin helhet. Jag utförde 

transkriberingarna direkt eftersom jag då hade informanternas svar färskt i minnet. Jag läste 

sedan igenom materialet ett flertal gånger. Jag tolkade därefter materialet som framkommit, 

vilket innebär kodning. Nästa steg blev att kategorisera fram koder för att urskilja olika teman 

och mönster (Denscombe, 2009:269). Till min hjälp hade jag också rubrikerna på mina frågor, 

vilket gjorde det hela enklare.  

3.7 Metodkritik 
Mycket talar för att det kvalitativa angreppssättet är att föredra vid undersökningar likt min. 

Jag är medveten om att det kvalitativa angreppssättet har sina brister. Det angreppssättet får 

ofta kritik för att vara allt för subjektivt och att resultatet påverkas av den som ställt frågorna 

vid intervjun. Stukát (2005:32) belyser att kvalitativ forskning ofta har ett lågt antal 

informanter, vilket i sin tur kan påverka undersökningens tillförlitlighet. Enligt Stukát 

(2005:32) är huvuduppgiften vid kvalitativa studier att tolka och försöka förstå de resultat 

som framkommer. Det kvalitativa synsättet innebär alltså inte att komma med nya 

generaliseringar, förklaringar samt att göra nya förutsägelser. 
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 För att förhålla mig så objektiv som möjligt ställde jag frågorna till mina informanter i 

samma ordning, jag utvecklade heller inte frågorna för att styra svaren åt någon speciell 

riktning. Jag var noga med att förhålla mig neutral och inte uttrycka några förväntningar eller 

lägga in några egna värderingar i frågorna. Visst kan det finnas en liten risk att jag inte höll 

mig helt objektiv, subjektivitet kan omedvetet ske när man som jag är en oerfaren intervjuare.  

För att få en större tillförlitlighet i mitt material kunde jag kanske ha utökat min 

forskningsmetod. Det hade varit fördelaktigt om studien även innefattat observationer från 

grammatiklektioner. Tyvärr var detta inte möjligt då ingen grammatikundervisning 

genomfördes under min materialinsamlingsperiod. 

 Stukát (2005:40) hävdar att transkribering av inspelade intervjuer är tidsödande. Många 

gånger väljer forskare att endast transkribera utvalda partier för att spara tid men då kan viktig 

information gå förlorad. Jag har därför valt att transkribera mina intervjuer i sin helhet. Stukát 

(2005: 126-128) skildrar en studies reliabilitet som studiens grad av trovärdighet. De faktorer 

som kan påverka en studies trovärdighet är informanternas ärlighet mot forskaren. 

Informanterna kan i vissa fall ge de svar som de tror att forskaren vill höra. Jag anser att 

studiens reliabilitet är hög om jag ser till det som informanterna säger. Reliabiliteten är låg om 

jag ser till hur informanterna arbetar eftersom att jag inte har observerat dem. Jag anser att en 

inspelad intervju är mer tillförlitlig en endast antecknade svar. Vid en inspelad intervju som är 

transkriberad finns även möjligheten att citera sina informanters svar. Jag vill också betona att 

de resultat som framkommit i undersökningen inte är generaliserbara, eftersom min studie 

endast har fokuserat på fyra informanter. 
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4 Resultat 
Nedan redogör jag för de resultat som framkommit vid min undersökning. Jag har valt att 

redogöra för de olika frågorna var för sig, då jag anser att det blir mer överskådligt. 

4.1 intervjuresultat 
Resultatredovisningen av intervjun kommer att presenteras med frågorna från min intervju 

som rubriker (se bilaga 1). Under dessa rubriker sammanfattas de svar som informanterna 

återgett. 

 

4.1.1 Hur länge har du undervisat i svenska och på vilka 
stadier? 
Carina har arbetat som lärare i sex år, under dessa år har hon mestadels undervisat i 

högstadiet. Fia har idag undervisat i sju år på gymnasiet och ett år på en högstadieskola, då 

hon var nyutexaminerad lärare. Monika har undervisat i sju år på högstadiet och resterande 

13 år på gymnasiet. Sara har undervisat på högstadiet ca tio år och då främst elever med 

svenska som första språk. Idag undervisar hon även i svenska som andraspråk trots att hon 

inte har behörighet i ämnet. 

4.1.2 Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? 
Alla mina informanter nämner vid intervjuerna att det är viktigt att ha god kännedom om 

ordklasserna. Carina anser att det är oerhört viktigt att ha goda kunskaper i grammatik. 

Främst tycker hon att skrivregler är viktigt och att man bör ha god kännedom om de olika 

ordklasserna.  

 Fia anser att de elever som har svenska som förstaspråk oftast har goda kunskaper om de 

grammatiska skrivreglerna, även om de inte alltid kan de grammatiska termerna. ”Jag tycker 

att elever som har svenska som förstaspråk oftast har god koll på de grammatiska 

skrivreglerna men det är klart att flertalet inte har kunskaper om alla de ja hur ska man säga jo 

de grammatiska termerna”. Hon anser att värdet av grammatikkunskaper är viktiga då man 

ska lära sig ett främmande språk.  

 Monika hävdar att grammatikundervisning är väldigt viktigt, men poängterar att 

undervisningen inte enbart får bli en abstrakt färdighetsträning. Det viktigaste är att eleverna 

får förståelse för språkets olika byggstenar så att de kan utveckla sitt skrivande. 
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 Sara poängterar att elever med svenska som förstaspråk oftast kan sin grammatik även om de 

inte kan namnge de olika begreppen. Hon anser att grammatikundervisning är viktigast för 

elever som har svenska som andraspråk. ”Då de utan grammatiska kunskaper kan få problem 

med att lära sig skriva”. Alla mina informanter är dock eniga om att grammatikundervisning 

är viktigt. 

4.1.3 Vilka grammatiska kunskaper bör eleverna på ditt 
stadium ha? 
Eleverna på högstadiet bör enligt Carina ha goda kunskaper om ordklasser, tempus och 

generella skrivregler. ”Ja, jag menar att eleverna på högstadiet bör ha god koll på generella 

skrivregler. Jag tänker då främst på enkel nivå stor bokstav, punkt, skiljetecken alltså det mest 

elementära”. På gymnasiet anser  

 Fia att eleverna bör ha total kontroll på ordklasser, satsdelar och syntax. ”Eleverna tycker 

jag utan tvivel ska ha stenkoll på ordklasser, satsdelar och syntax när de går i trean på 

gymnasiet”.  

 Monika anser att elever i slutet av år två på gymnasiet bör ha kännedom om följande: ”Jag 

tycker att i slutet av andra året i gymnasiet ska eleverna kunna ordklasserna till 100 procent. 

Jag tycker att det är viktigt att eleverna kan skilja på huvud- och bisatser. Det är också viktigt 

att eleverna vet vad som är subjekt och objekt”.  

 Sara anser att elever i högstadiet bör ha kännedom om meningsbyggnad, kunna 

ordklasserna. De bör också ha relativt goda kunskaper i svenskans skrivregler. 

4.1.4 Vilka förkunskaper bör eleverna ha när de kommer till 
ditt stadium? 
Generellt belyser Carina att eleverna som börjar i högstadiet, borde vara bättre på 

läsförståelse. ”Jag tycker att elever som börjar högstadiet skulle ha utvecklat en jag menar 

bättre läsförståelse förmåga än vad de generellt har utvecklat”. Hon anser även att eleverna 

bör vara relativt duktiga på att stava, de ska också på egen hand klara av att skriva fria texter.  

 Fia sa att eleverna utan tvivel bör kunna alla ordklasserna när de börjar i gymnasiet. ”När 

eleverna börjar gymnasiet tycker jag att de ja de måste kunna ordklasserna det ser jag som ett 

krav, vilket inte alltid är fallet”.   

 Monika säger att det vore önskvärt om eleverna kunde ordklasserna när de börjar i 

gymnasiet. Hon önskar även ett större samarbete med lärarna från högstadiet. ”Jag tror att 

skolan måste bli bättre på att samarbeta mer ja menar att högstadielärarna och 
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gymnasielärarna ska prata ihop sig om vad eleverna bör kunna”.  I slutändan menar hon även 

att det skulle främja elevernas grammatikutveckling.  

 Sara tycker att ordklasserna är viktiga och att eleverna bör kunna nästan alla ordklasser när 

de börjar i högstadiet. Generellt ansåg informanterna att elevernas förkunskaper växlar från 

väldigt goda kunskaper i grammatik till helt obefintliga kunskaper hos vissa elever.  

 

4.1.5 Vilka krav ställer du på dina elevers 
grammatikkunskaper? 
Carina kräver att eleverna arbetar med sin stavning och att eleverna ska ha god kännedom 

om de olika ordklasserna när de slutar nionde klass. Dock tycker hon att skrivglädjen är 

viktigare än att nöta in grammatiska regler. Carina hävdar även, ”att jag försöker att arbeta på 

den nivån som mina elever befinner sig på”. 

 Fia ser värdet av goda grammatikkunskaper som allmänbildning, ”att kunna sin grammatik 

ökar förutsättningen att lyckas med moderna språk”. Hon anser även att eleverna bör kunna 

skilja på huvud- och bisatser. 

 Monika anser att kraven på grammatikkunskaper är olika beroende på vilket 

gymnasieprogram hon undervisar i. Under senare år tycker hon även att eleverna har allt 

mindre grammatikkunskaper med sig i bagaget från grundskolan. Ofta får Monika börja med 

att lära om grammatikkunskaperna från grunden. Detta har resulterat i att hon har sänkt sin 

ambitionsnivå för vad man bör kunna tillämpa grammatiskt i gymnasiet. ”Jag kan därför 

erkänna att jag tyvärr sänkt ambitionen till en lägre nivå än vad jag vill att eleverna ska 

kunna”. 

 Sara har som krav att eleverna bör ha kunskaper om svenskans ordklasser när de slutar 

niondeklass, samt att de bör kunna de mest elementära skrivreglerna. ”Krav och krav, jag har 

som krav att eleverna ska kunna alla ordklasserna när de slutar nian. De ska också ha 

baskunskaper om de svenska skrivreglerna för det underlättar i deras skrivande”. 

 

4.1.6 Har goda grammatikkunskaper någon effekt på elevernas 
skrivförmåga? 
Carina hävdar med bestämdhet att goda grammatikkunskaper leder till att man blir än bättre 

skribent. ”De som vet vad ett adjektiv är skriver oftast mer beskrivande och målande. Dessa 

elever klarar också bättre att variera mellan substantiv och pronomen”. 
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 Fia tyckte att den här frågan var klurig att svara på. Hon säger till slut att de som är duktiga 

på att skriva har mer avancerad meningsbyggnad, men Fia vet inte om hon ser samband med 

goda grammatikkunskaper. Hon belyser också att den spontana uppfattningen är att flickor 

skriver bättre än pojkar. Fia tror dock att pojkar är lika duktiga skribenter som flickor, men att 

killarna intagit en negativ attityd till skrivandet. ”Ja jag vet inte ja hur tänker jag här de 

duktiga skrivarna har mer avancerade meningsbyggnader. Spontant tycker jag eller uppfattar 

ibland att tjejer nog skriver lite bättre än killar. Jag tror innerst inne att killarna egentligen är 

lika duktiga som tjejerna på att skriva”.  

 Monika tror att goda grammatikkunskaper är en bidragande orsak till god skrivförmåga. 

”För den sakens skull behöver eleverna inte kunna de grammatiska termerna då de har den 

inre grammatiken”. 

 Sara anser inte att grammatiska kunskaper är en nödvändighet för att vara en god skrivare, 

om eleven har svenska som förstaspråk. ”Eleverna har den inre grammatiken och vet därför 

hur det svenska språket ska låta”. 

 

4.1.7 Vilka minnen har du av grammatikundervisning från din 
egen skoltid? Hur har dessa minnen påverkat din egen 
undervisning? 
Carina beskriver att hon hade fobi för grammatikmomentet när hon själv gick i skolan. 

Delvis berodde det på att Carina gick årskurs ett och två i Spanien. ”Gud ja jag har nästan 

velat förtränga grammatikundervisningen från min egen skoltid. Jag hade fobi för grammatik 

kände mig värdelös”. Carina flyttade sedan tillbaks till Sverige och då hade hon inte 

utvecklat sitt svenska språk som de övriga klasskamraterna. ”Och jag förstod heller aldrig mig 

på att plocka ut de olika satsdelarna”. Carina tycker idag att den undervisning hon fick i 

skolan endast var en abstrakt färdighetsträning som hon inte var mogen att ta till sig. 

 I vuxen ålder började Carina att studera på komvux för att läsa upp sina gymnasiebetyg. 

Där träffade hon en underbar lärare som kunde lära ut grammatik så att hon förstod. ”Läraren 

var den första som kunde lära ut så jag förstod hon använde sig nämligen inte av några färdiga 

övningsstenciler”. Det var också den läraren som var en bidragande orsak till Carinas 

nuvarande yrkesval. Hennes inställning är att det ska vara roligt att undervisa i grammatik och 

den glädjen bör man överföra till sina elever. De elever som muttrar över att grammatik är 

tråkigt, försöker Carina att motivera på alla sätt som går för att de ska nå en språklig 

progression. Vid grammatikundervisningen brukar hon oftast utgå från elevernas egna texter. 
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Det gör Carina för att eleverna ska känna sig mer delaktiga i undervisningen. Hon hävdar att 

hennes läsprojekt främjar grammatikkunskaper hos eleverna. Då man diskuterar innehållet i 

det man läst är det även lämpligt att diskutera olika grammatiska termer. Carina hävdar, ”att 

all undervisning inte kan vara rolig för alla elever”. Hon försöker att bedriva undervisning 

som utgår från elevernas egen vardag och erfarenheter tror hon ändå att hon lyckas engagera 

de flesta elever. 

 De tydligaste minnena från grammatikundervisningen har Fia från mellanstadiet där 

läraren utformade egna spel, som gick ut på att eleverna skulle lära sig de olika ordklasserna. I 

högstadiet minns hon att grammatikundervisningen mest utgick från tråkiga 

färdigproducerade övningsstenciler. ”I högstadiet var grammatiklektionerna oerhört trista och 

utgick bara från färdiga övningar”. Under Fias gymnasietid upplevde hon att 

grammatikundervisningen var väldigt knuten till vilken lärare hon för tillfället hade. ”I 

gymnasiet berodde det på vilken lärare man hade om grammatiklektionerna var intressanta 

eller inte”. Fia tror att de lärare som kan sin grammatik, törs tänja på gränserna vilket leder 

till en mer varierad undervisning. ”Jag tror att lärare som har gedigna kunskaper i grammatik 

törs frångå den traditionella grammatikundervisningen och ja de törs variera sig mer”. 

 Fias grammatikundervisning utgår ofta från att jämföra den svenska och den engelska 

grammatiken, i de klasser där hon undervisar eleverna i båda ämnena. Ofta använder Fia sig 

av elevernas egenproducerade texter, då hon ”anser att eleverna lättare kan se sina språkliga 

brister”. Fia konstruerar även egna spel som ska främja elevernas grammatikinlärning. ”Ja 

ibland när det finns tid brukar ja tillverka egna spel för att använda i min undervisning”. Det 

arbetssättet har hon lånat från sin egen skoltid, eftersom hon själv tyckte att det var ett roligt 

arbetssätt. 

 Monika berättar att hon alltid varit väldigt intresserad av språk och dess uppbyggnad. ”Jag 

tycker ändå att grammatikundervisningen under min skoltid var väldigt enkelspårig och 

utgick mest liksom från fylla i övningar”. Fylla i övningar anser Monika inte ger någon 

relevans i det riktiga skrivandet som innehåller andra ord och begrepp. Därför har Monika 

valt en annan undervisningsstrategi än den hon själv fick under sin skolgång. 

 Det viktigaste enligt Monika är att få eleverna att förstå hur ord i en text samspelar med 

varandra. Arbetsmaterialet hon använder sig av under lektionerna utgår ofta från 

egenproducerat material. En läst text får ofta agera utgångspunkt, för att ta ut ordklasser samt 

visa eleverna vad som är huvud- och bisatser. Monika poängterar även vikten av att arbeta 

med grammatik praktiskt, exempelvis har hon utformat en grammatikstafett som eleverna 

uppskattar. ”Jag tycker att man ska arbeta med grammatik praktiskt. Jag har på egen hand 
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uppfunnit en grammatikstafett och den brukar eleverna uppleva som ganska rolig”. En annan 

undervisningsform Monika använder sig av är charader, där eleverna tillsammans får 

illustrera fram ordklasser med kroppens hjälp. Monika ”är även noga med att aldrig nämna 

ordet grammatik i min undervisning, då grammatik är ett negativt känsloladdat ord för många 

elever”. Hon anser att hennes arbetssätt absolut inte har någon påverkan från hennes egen 

skolgång. 

 Saras minnen av grammatikundervisningen från sin egen skoltid är ganska vaga. Under 

högstadiet och gymnasiet lyste grammatikundervisningen med sin frånvaro. Hon tror att dessa 

lärare helt och hållet fokuserade på skrivglädjen. ”Minnena från min egen skoltid ja det är nog 

inte så mycket jag har nog förträngt det. Jag tror knappt att vi hade någon 

grammatikundervisning lärarna var mest fokuserade på att skriva”. Sara tror att det är därför 

hon själv lägger större vikt vid skrivglädje än på grammatik. Slutligen erkänner Sara att hon 

inte tycker att det är så kul att undervisa i grammatik då hon känner sig lite nervös för 

oförutsedda frågor ifall hon inte kan förklara så att de förstår. ”Jag känner mig inte helt 

bekväm i att undervisa i grammatik ja eftersom hur ska jag säga jag blir nervös för om de 

ställer frågor som jag kanske inte kan svara på”. Sara använder sig mest av färdigproducerat 

arbetsmaterial då hon lär ut grammatiska begrepp till sina elever. Sara vet inte om detta 

arbetssätt har påverkats av hennes egen skolgång, men säger slutligen att det nog är så. ”Jag 

kan inte svara på om mitt arbetsätt har någon påverkan från min egen skoltid eftersom att jag 

har förträngt det momentet fast någonstans tror jag ändå att det är så”. 

 

4.1.8 Vad anser du om den utbildning i grammatik och 
grammatikmetodik som du fått i lärarutbildningen? På vilket 
sätt har du vidareutvecklat dina kunskaper på grammatikens 
och metodikens område? 
Carina hävdar att lärarutbildningens grammatikundervisning ”var under all kritik”. Vidare 

menade hon att ”högskolan borde skärpa sig och fokusera på hur man ska lära ut till sina 

elever”. Carina anser att hennes grammatikkunskaper kommer från den kommunala 

vuxenutbildningen. ”Jag anser att huvuddelen av mina grammatikkunskaper blev befästa på 

komvux”. Carina har aldrig deltagit i någon fortbildningskurs inom grammatikens område. 

Sin vidareutveckling i grammatik har hon fått av kollegor. Carina hävdar att hon lär sig nya 

saker varje dag och att hon blir tryggare med att undervisa i grammatik. På frågan om hon tar 

del av aktuell forskning i ämnet, svarar Carina att hon ”borde bli mer aktiv”. 
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 Fia anser att högskolans grammatikundervisning bara gett henne positiva minnen. ”Jag 

tycker att högskolans grammatikundervisning fungerade bra ja jag vet inte men jag har nog 

bara goda minnen från den undervisningen”. Det hon däremot saknade i sin utbildning ”var 

metodik och didaktik i högskolans regi” Fias åsikt är att högskolan tror att studenterna ska få 

dessa områden i den yrkesförlagda utbildningen, vilket hon olyckligt nog inte fick. ”Jag tror 

att högskolan räknar med att vi som studenter får dessa områden under våra praktikperioder”. 

Fia har aldrig deltagit i någon fortbildningskurs i grammatik. Det är genom givande 

diskussioner med kollegor som hennes vidareutveckling har skapats. 

 Monika anför att grammatikkursen på högskolan bör vara mer omfattande och ge mer tips 

på hur man bör förmedla grammatikkunskaperna till sina elever. Hon anser ”att kunna sin 

grammatik är inte detsamma som att kunna lära ut grammatik”. Monika försöker att 

uppdatera sig i aktuell forskning kring grammatik, men att väldigt lite forskning behandlar 

ämnet grammatik. ”Jag gör så gott jag kan och försöker väl att uppdatera mig på 

forskningsfronten kring grammatik”. Hon läser ibland publikationer från skolverket som 

handlar om det svenska språket. Monika anser inte att aktuell forskning påverkar hennes sätt 

att arbeta med grammatik. ”Har man hittat en bra metod så finns det ingen anledning att byta 

arbetsmetod”. 

 Sara upplever att lärarhögskolan fokuserade på att lära ut grammatiska begrepp. De lärde 

henne dock inga metoder för hur hon i sin tur skulle kunna lära ut grammatiken till sina 

kommande elever. Sara hävdar med bestämdhet ”hade jag fått bättre verktyg från högskolan 

hur man undervisar i grammatik, hade min undervisningsstil sett annorlunda ut”.  Sara skäms 

lite när hon berättar att hon inte tar del av aktuell forskning kring grammatik. Sara säger att 

efter vår intervju ska hon bättra sig. ”För att hitta ett arbetssätt så jag stärker min självkänsla 

och samtidigt bli bättre på att undervisa i grammatik”. 

4.3 Resultatsammanfattning  
Nedan ges en resultatsammanfattning av de viktigaste resultaten i min undersökning. 

Övervägande andelen informanter belyser att det är viktigt att ha god kännedom om svenska 

språkets ordklasser. Informanterna belyser också att det är fördelaktigt om lärarutbildningen 

gett dem bättre verktyg för att lära ut grammatik till sina elever. 
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Fråga 
Se (bilaga 1) 

Carina 
 

Fia Monika Sara 

1 Carina har arbetat i sex år som lärare. 
Hon har till störst del arbetat på en 
högstadieskola. 
 

Fia har undervisat i sju år på gymnasiet och 
ett år på en högstadieskola då hon var 
nyutexaminerad lärare. 

Monika arbetade först i sju år på 
högstadiet och nu har hon arbetat i 13 
år på gymnasiet. 

Sara har idag arbetat i högstadiet cirka 10år. 

2 Skrivregler är viktigt att kunna och 
eleverna bör ha god kännedom om de 
olika ordklasserna. 

Värdet av grammatikkunskaper är viktigt då 
man ska lära sig ett främmande språk. 

Det viktigaste är att eleverna får 
förståelse för språkets olika 
byggstenar så att de kan utveckla sitt 
skrivande. 

Grammatikundervisning är viktigast för de 
elever som läser svenska som andraspråk. 

3 Eleverna bör ha goda kunskaper om 
Ordklasser, tempus och de ska kunna de 
generella skrivreglerna. 

På gymnasiet anser Fia att eleverna bör vara 
duktiga på ordklasser, satsdelar och syntax. 

Eleverna bör kunna ordklasserna och 
de bör kunna skilja på huvud- och 
bisatser. De bör även veta vad som är 
subjekt och objekt. 

Eleverna bör ha kännedom om 
meningsbyggnad, ordklasser. De bör också 
ha goda kunskaper i svenskans skrivregler. 

4 Eleverna skulle behöva vara bättre på 
läsförståelse. De bör vara relativt duktiga 
på att stava och skriva fria texter. 

Eleverna bör utan tvekan kunna 
ordklasserna när de börjar i gymnasiet. 

Eleverna som börjar gymnasiet bör 
kunna det svenska språkets 
ordklasser. 

Eleverna bör kunna svenskans ordklasser. De 
bör även känna till det svenska språkets 
skrivregler någorlunda hjälpligt. 

5 Eleverna ska kunna stava bra och kunna 
ordklasserna när de slutar i nian. 
Skrivglädjen är viktigare än att nöta in 
grammatiska regler. 

Fia ser värdet av goda grammatikkunskaper 
som allmänbildning. Det bidrar till att 
lyckas med inlärning av moderna språk. 

Monika ställer olika krav på elevernas 
grammatikkunskaper beroende på 
vilket gymnasieprogram hon 
undervisar. 

Kravet är att eleverna ska kunna ordklasserna 
när de slutar i nionde klass. De bör även ha 
goda baskunskaper om det svenska språkets 
skrivregler. 

6 Carina anser att goda 
grammatikkunskaper leder att man blir 
bättre på att skriva. 

 Fia uppfattar att flickor skriver bättre än 
pojkar. Då pojkar intagit en negativ attityd 
till skrivandet. Duktiga skrivare har mer 
avancerad meningsbyggnad. 

Elever som är duktiga i grammatik 
skriver bättre. Eleverna kan vara 
duktiga på att skriva utan att kunna de 
grammatiska termerna eftersom de 
har den inre grammatiken. 

Elever som har svenska som förstaspråk 
behöver inte vara duktiga på grammatik för 
att skriva bra. De har den inre grammatiken 
och vet hur det bör låta. 

7 Har förträngt sin egen skoltids 
grammatikundervisning då hon hade fobi. 
Har positiva minnen från Komvux. Utgår 
från elevernas text. 

Mest minnen från mellanstadiet där läraren 
utformade spel. Utgår ofta från elevernas 
egna texter. Tillverkar också egna spel. 

Hennes egen skolgång fokuserade på 
fylla i övningar. Förespråkar att 
arbeta med grammatik praktiskt 
tillverkar egna spel och använder sig 
av charader i undervisningen. 

Sara har förträngt mycket från sin egen 
skoltid. Fokus på skrivglädje under 
lektionerna. Använder färdigproducerat 
material i grammatikundervisningen. 

8 Högskolans grammatikundervisning var 
under all kritik. Önskade mer fokus på 
hur man lär ut. Tycker själv att hon bör ta 
del av mer forskning. 

Tycker att högskolans 
grammatikundervisning fungerade bra, 
saknade lite mer didaktik och metodik. Tar 
ej del av forskning. 

Högskolan behöver bli bättre på att ge 
tips på hur man kan undervisa i 
grammatik. Att självförstå är inte 
detsamma som att man kan lära ut. 
Försöker att ta del av forskning. 

Lärarhögskolan lärde henne inte bra metoder 
för hur man ska lära sina elever grammatik. 
Hon skyller sitt undervisningssätt på 
högskolan. Tar ej del av forskning. 
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5 Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att undersöka fyra svensklärares olika attityder till grammatik.  

Jag ville även ta reda på om deras egen skolgång påverkar hur de utformar sin undervisning 

idag. Om man känner sig trygg med att undervisa i grammatik, blir det då skillnad på 

undervisningsformen? Jag ska därför avslutningsvis redogöra för vad som kommit fram i min 

undersökning.  

 

5.1 Hur kan vi lära oss grammatik? 
Den svenska skolgrammatiken har precis som Teleman (1987:7) belyser en lång tradition 

bakom sig. Denna tradition har under årens lopp diskuterats flitigt av lärare och elever. 

Skolgrammatiken har olika innebörd hos olika personer och hos vissa är grammatikbegreppet 

väldigt känsloladdat. Jag menar att beroende på vem man frågar har detta begrepp olika 

innebörd i både positiv och negativ riktning. Det visar sig även tydligt i min undersökning. 

Övervägande av informanterna i denna undersökning är rörande överens om att ordklasserna 

är viktigt att ha god kännedom om. Sedan skiljer sig svaren lite åt. Carina hävdar att det är 

viktigt att ha goda grammatikkunskaper. Det i kombination med god kännedom om svenskans 

skrivregler är fördelaktigt för språkutvecklingen. Monika poängterar att om eleverna har god 

förståelse för språkets byggstenar, kan de på ett bättre sätt utveckla sitt individuella skrivande. 

Enligt Dahl (2007:95–97) underlättar det för våra elever om de vet vilka skriftliga normer 

som gäller för det skriftliga i vårt samhälle. Vi kan tolka det som att Dahl här slår ett slag för 

språkriktighetens argument. 

 I Brodows undersökning (2000:71) gavs varierande svar på vad grammatikbegreppet 

innebär, några nöjde sig med att säga ”formlära och satslära”. En del andra informanter radar 

upp begrepp som regler, ordning och struktur. Brodow kunde dock konstatera att övervägande 

av hans informanter inte ansåg att definitioner och avgränsningar som så viktiga. Det viktiga 

är hur man klarar av att använda sitt språk.  

 Boström & Josefsson (2006:9) menar att de flesta människor förknippar grammatik med att 

lära sig att rabbla olika ordklasser utantill, när de ska förklara grammatikbegreppets innebörd. 

Fia är den informant som anser att värdet av grammatikkunskaper är viktigast vid 

främmandespråksinlärning. Fia menar att elever med svenska som modersmål har den inre 

grammatiken inom sig. Genom historien är det ett av de tre argument som har diskuterats  
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flitigt genom åren. Detta argument grundar sig på att det är viktigt att kunna jämföra 

källspråket med målspråket. Extra viktigt blir det enligt Teleman (1987:8) om eleven inte 

pratar det främmande språket utanför klassrummet. 

 Sara anser att grammatikundervisning är viktigast för elever som har svenska som 

andraspråk.  Elever med svenska som modersmål vet hur språket ska låta även om de inte kan 

namnge de korrekta grammatiska termerna. Det jag tror att Sara här vill förmedla, är det som 

Boström & Josefsson (2006:10–13) belyser att barn som föds i Sverige har tillägnat sig stora 

delar av det svenska språkets struktur vi fyra års ålder. Vi kan säga att den inre grammatiken 

har vi med oss från barnsben.  Ingen av informanterna anser, att vi kan sluta att undervisa om 

det svenska språkets struktur för elever med svenska som modersmål. Enligt Boström & 

Josefsson (2006:10–20) har den beskrivande grammatiken till uppgift att klargöra olika 

uttrycks betydelser och att hitta likheter i den universella grammatiken. Den normerande 

grammatiken lär eleverna hur de bör tala och skriva i olika kontexter. Detta innebär även att 

eleverna får upp ögonen för att vi människor lägger in egna värderingar för hur människor i 

vår omgivning uttrycker sig. Här är det viktigt att poängtera att skolan inte får nedvärdera 

någon elev för hur de uttrycker sig. Lärarnas uppgift ska istället fokusera på att förmedla hur 

man bör tala och uttrycka sig i olika sammanhang. 

 

5.2 Vad är skolgrammatik och varför bör vi bedriva 
grammatikundervisning? 
Grammatikens vara eller icke vara! Detta är en fråga som har diskuterats i Sverige ända sedan 

1950-talet. Varför har då grammatik blivit ett sådant känsloladdat ämne? Kan det vara som i 

Carinas fall, att många har en negativ erfarenhet av grammatik från sin egen skoltid? Det i sin 

tur påverkar vilken inställning man har till ämnet och vilken attityd man intar när man hör 

ordet. De flesta individer är eniga om att grammatik handlar om vårt språk och hur det binds 

samman till ord och meningar. Kan det vara så att grammatiken är ett laddat begrepp, då vårt 

språk och andras språk är uppbyggt av en massa normer? I den normerande grammatiken 

lägger vi in våra egna värderingar och bedömer vad vi tycker är lämpligt och olämpligt 

språkbruk. 

 Dessa normer ger utryck för hur vi bör tala och skriva. Språkliga normer anser jag även ger 

uttryck för att olika språk och dialekter inger olika prestige, även om vi inte reflekterar över 

detta till vardags. Jag anser att attityder till ett språk eller dialekt eller en människas sätt att 
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uttrycka sig på, är en attityd mot dess talare. Jag tycker att det därför är en viktig tanke att 

fundera över.  Ingen elev i den svenska skolan ska behöva känna sig kränkt på grund av sin 

språkliga bakgrund, dialekt eller sätt att uttrycka sig på. 

 I min undersökning anser Fia att det är extra viktigt att ha goda grammatikkunskaper när 

man ska lära sig ett främmande språk. Sara anser att det är viktigt att bedriva 

grammatikundervisning för elever som läser svenska som andraspråk. Hon menar att utan 

goda grammatiska kunskaper riskerar dessa elever att stagnera i sitt skrivande. 

  I Brodows undersökning (2000:73) anser hela 20 informanter att goda 

grammatikkunskaper är av stort värde vid främmandespråksinlärning. Teleman (1987:7,8) 

hävdar att den övervägande lärarkåren anser att det är fördelaktigt, att ha goda grammatiska 

kunskaper när ett nytt språk ska tillägnas.  

 Svaren på frågan om vilka förkunskaper eleverna bör ha när de kommer till respektive 

lärares stadium varierar. Carina strävar efter att eleverna bör ha större läsförståelseförmåga. 

De övriga informanterna verkar tycka att ordklasserna är det absolut viktigaste. Tanken som 

här slår mig är att gymnasielärarna inte har mycket högre krav än vad högstadielärarna har. 

Monika poängterar också att elevernas förkunskaper varierar beroende på vilken skola de 

tidigare studerat vid. I Brodows undersökning (2000:79–82) ansåg flertalet lärare att elever 

från tätorter har bättre förkunskaper än elever som kommer från landsortsskolor. 

 I Brodow (2000:23) kan vi läsa att språkundervisningen bör utgå från den nivå som 

eleverna befinner sig på. Detta är något som Carina har tagit fasta på i sin undervisning. 

Vidare hävdar hon likt Monthan Axelsson (2009:35–41) att det är viktigare att fokusera på 

skrivglädjen än riktat fokus på grammatikundervisning. Carina berättar under intervjun att 

hon under sin egen skoltid endast upplevde grammatikundervisningen som en abstrakt 

färdighetsträning. Om vi bara arbetar på den nivå eleven befinner sig hur ska de då komma 

framåt i sin språkliga utveckling? Jag tror därför att man ibland måste lägga sig på lite högre 

nivå än där eleverna för tillfället befinner sig, men hjälpa dem att nå dit. 

 Hur såg då Brodows informanter (2000:83) på sambandet mellan grammatik och 

skrivförmåga? I hans undersökning är det endast 3 av 28 informanter som ser ett tydligt 

samband mellan goda grammatiska kunskaper och god skrivförmåga. 10 av Brodows 

informanter säger att det kanske finns ett visst samband, vilket jag tror ligger nära Monikas 

och Fias ställningstagande. Hela 15 av Brodows informanter är av samma åsikt som Sara, de 

ser inget samband eller är osäkra på om ett samband föreligger. Nilsson och Ullström (2003, 

nr. 16) anser att det inte finns något samband mellan goda grammatiska kunskaper och att 

vara duktig i att skriva på svenska. 
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 Brodow (2000:67–174) ställde sig frågan varför inte alla lärare anser att det är så viktigt att 

undervisa i grammatik? Är det så att vissa lärare är av samma åsikt likt Sara i min 

undersökning? Alltså åsikten att elever med svenska som modersmål har den inre 

grammatiken och vet hur det bör låta när de ska skriva eller prata. Anser de därför att man inte 

behöver lägga ner så mycket tid på att nöta in grammatiska regler? Det kanske även finns 

lärare som tycker att det är svårt att motivera elever som har en negativ attityd till ämnet och 

av den anledningen låter bli. Monika anser att samarbete över stadiegränserna skulle vara 

positivt för elevernas grammatikutveckling, vilket är väl värt att fundera över. 

 Informanterna i min undersökning hävdar att grammatikundervisningen är viktig! De anser 

att undervisningen bör integreras i den vanliga svenskundervisningen. Jag tror likt Teleman 

(1987:8) att grammatikundervisningen är viktig för att vi ska kunna reflektera över vårt eget 

språk. Grammatikundervisningen med dess terminologi och begrepp hjälper eleverna att få en 

större förståelse för språkets funktion. Med hjälp av de olika ordklasserna, kan eleverna också 

uttrycka fler nyanser i det skriftliga språket (Boström, 2004:67,68). Detta är även något som 

Carina i min undersökning framhäver. Det viktigaste bör ändå enligt mig vara att lyckas få 

eleverna att tro på sig själva och sin språkliga förmåga. 

5.3 Grammatikundervisningens utformning  
Min undersökning tyder på att en övervägande del av informanterna har övergett den formella 

grammatikundervisningen. De integrerar detta moment när eleverna skriver texter på egen 

hand. Detta är något som även Brodows (2000:79–82) resultat visar på, så här finns ett tydligt 

samband mellan de båda undersökningarna. Molloy (2008:137,138) anser även hon att den 

bästa förutsättningen för språkutvecklingen sker, när grammatikundervisningen integreras i 

den vanliga svenskundervisningen.  

 Sara är den av mina informanter som arbetar minst integrerat, då hon ofta använder sig av 

färdigproducerat arbetsmaterial. Det kan enligt Molloy (2008:133) utgöra en fara, då det i 

vissa fall kan vara problematiskt att flytta över dessa kunskaper till de egenproducerade 

texterna. Jag anser att färdigproducerat arbetsmaterial kan leda till att 

grammatikundervisningen uppfattas som ett separat ämne. Många gånger ligger språket på en 

nivå som är långt över barn/ungdomarnas egen språkliga nivå. Det belyser även Molloy 

(2008:132). Jag anser att det är något som Sara i min undersökning behöver fundera över. 

 Carina utgår oftast från elevernas egna texter, när de går igenom grammatiska begrepp. Fia 

använder sig också av elevernas egenproducerade texter och jämför ofta den svenska och den 

engelska grammatiken. För att eleverna ska få möjlighet att lära sig på ett roligt sätt 
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konstruerar hon egna spel för att främja grammatiktillägnelsen. Monika är den i min 

undersökning som jag anser arbetar mest integrerat. Monikas undervisning utgår ofta från det 

vidgade textbegreppet, då hon använder sig av grammatikstafetter, dans samt charader. 

Monika poängterar även att hon inte nämner ordet grammatik i sin undervisning. Hon säger 

hellre att de leker med ord. Molloy (2008:130, 131) menar även hon, att flertalet elever är av 

uppfattningen att grammatik är problematiskt att lära sig. Många gånger har de påverkats av 

andras negativa attityder till grammatik. Det kanske innebär att vi inte ska nämna ordet 

grammatik, om vi vill fånga elevernas intresse för ämnet. 

 

5.4 Har deras undervisning någon påverkan från 
deras egen skoltid? 
Carina minns att hon tyckte att hennes grammatikundervisning från skoltiden endast bestod av 

”abstrakt färdighetsträning. Monika minns också att grammatikmomentet bara bestod av att 

fylla i övningar, vilket i längden blev enkelspårigt. Det är säkert också därför de har valt att 

utforma sin undervisning annorlunda. Tio informanter i Brodows (2000:86) undersökning 

påpekade även de att grammatikundervisningen mest utgjordes av mekaniska drillövningar. 

Fia har goda minnen från sin mellanstadietid och hon undervisar i mångt och mycket likadant, 

som hon själv blev undervisad.  

 I min undersökning kan man tydligt se att Fia har influerats av sin mellanstadielärares 

undervisningsstil. Hon har själv anammat att göra egna grammatikspel till sina elever. Sara 

har vaga minnen av grammatikundervisningen från sin egen skoltid. Troligtvis blev hon 

undervisad med färdigproducerat material vid grammatikinlärningen och det är därför som 

hon själv använder sig av det. Monika hävdar med bestämdhet att hennes undervisning inte är 

influerad från hennes skoltid. Vad gäller Carina, så har inte hennes grundskoletid fått henne 

att vilja använda den undervisningsstilen i hennes egen undervisning. Carina belyser att 

hennes lärare på komvux gett henne enkom positiva minnen, men det framgår inte riktigt om 

hon anammat lärarens lärstil i sin egen undervisning. I Brodows undersökning (2000:88) 

framgår att övervägande informanter inte ser något samband mellan den undervisning de 

själva bedriver och den de fick under sin egen skoltid. 
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5.5 Vad anser de olika informanterna om den utbildning 

i grammatik och grammatikmetodik som de fått under 

sin högskoleutbildning? 

Carina är den av mina informanter som ställer sig mest kritisk till högskolans sätt att ge sina 

studenter de grammatiska kunskaper som svenskläraryrket kräver. Carina och Sara anser att 

högskolan mest fokuserade på att lära ut de grammatiska begreppen. Sara hävdar även att om 

undervisningen varit annorlunda skulle hennes egen grammatikundervisning idag sett ut på ett 

annorlunda vis.  I Brodows undersökning (2000:90) är alla utom en informant kritisk till 

högskolans sätt att lära ut grammatik och grammatikmetodik. 

  Ullström och Nilsson Lärarnas tidning nr.16 (2003:16,17) ställer sig kritiska till 

högskolornas lärarutbildning och menar att de behöver se över de blivande lärarnas 

utbildning. De menar att fler högskolor borde satsa mer på språkbeskrivningen i sina 

utbildningar. Även Josefsson (2003: nr.18) är av åsikten att en förändring behöver ske, för att 

förbättra de blivande studenternas grammatikbehärskning. 

 Det som är positivt i min undersökning till skillnad från Brodows undersökning (2000) är 

att två informanter är nöjda med den utbildning i grammatik de fick på högskolan. I Brodows 

undersökning är det endast en informant som är nöjd med sin grammatikutbildning. Fia är 

ändå den som är mest positiv till lärarutbildningens grammatikundervisning. Hon ”anser att 

högskolans grammatikundervisning bara gett henne positiva minnen”. Fia önskade att hon fått 

lite mer didaktik och metodik i sin lärarutbildning. Monika anser även att lärarutbildningen 

borde ha en mer omfattande grammatikkurs som skulle fokusera på hur man förmedlar de 

grammatiska kunskaperna till eleverna. 

 

5.6 Hur tar informanterna del av aktiv forskning 
inom grammatikens och metodikens område? 
Min undersökning visar tyvärr att övervägande informanter inte har deltagit i någon 

fortbildningskurs inom grammatikens område. Sara nämner att hon aldrig aktivt har tagit del 

av aktuell forskning i ämnet. Fia och Carina menar att deras vidareutveckling inom 

grammatikens område har de fått via diskussioner med kollegor. Monika anser att hon 

försöker ta del av aktuell forskning kring ämnet. Hon anser tyvärr att väldigt lite forskning 

handlar om grammatik. Hennes uppdatering består främst av att hon läser Skolverkets 
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publikationer. Monika har även inställningen att forskningen inte påverkar hennes 

undervisningsstil. Har man hittat en bra metod ser hon ingen anledning till att byta 

arbetsmetod.  

 I Brodows undersökning (2000:90) som bestod av 32 informanter är det endast en som 

uppger att den uppdaterar sig i forskning kring ämnet. Alltså kan man konstatera att vi i 

Sverige idag har en lärarkår som inte uppdaterar sig med aktuell forskning kring grammatik. 

Innebär det att vi har en lärarkår som till stor del inte förkovrat sig i ämnet sedan de slutade 

vid lärarhögskolan. Jag ställer mig frågan, hur är detta möjligt? Jag kan bara konstatera att det 

inte rör sig om några större skillnader mellan min och Brodows undersökning, trots att det är 

minst 16 år sedan han utförde sin undersökning.  

 Syftet med undersökningen var ju att ta reda på om svensklärares attityder till grammatik 

påverkar deras val av arbetssätt samt om det påverkar hur trygga de är med att undervisa i 

ämnet. Forskningsresultatet tyder på att Sara är den informant som är mest negativt inställd 

till att undervisa i grammatik. Hon medgav även att hon inte tycker att det roligt att undervisa 

i grammatik. Resultatet visar att Sara inte känner sig trygg med att undervisa i grammatik och 

hon är även den som till störst del använder färdigproducerat material. Saras inställning och 

attityd påverkar därför hur hon bedriver sin egen grammatikundervisning. Sara hävdar att 

hennes undervisning förmodligen varit annorlunda om högskolan gett henne bättre verktyg 

under utbildningen. Jag anser därför att om högskolor fokuserar ännu mer på grammatik, 

didaktik och metodik i lärarutbildningen, leder det till lärare som skulle arbeta mer aktivt med 

grammatikundervisning. Denna grammatikundervisning anser jag ska integreras med den 

övriga svenskundervisningen och då gärna med hjälp av det vidgade textbegreppet.  På sikt 

tror jag att lärare som är trygga med att undervisa i grammatik kommer att frångå det 

färdigproducerade arbetsmaterialet. Det skulle säkerligen resultera i att elever blev mer 

positivt inställda till att lära sig mer om svenska språkets grammatik. 

  

5.7 Sammanfattande diskussion 
Övervägande informanter i undersökningen är överens om att ordklasserna är viktiga att ha 

goda kunskaper om. Kraven på elevernas förkunskaper när de börjar i respektive stadium 

skiljer sig inte mycket åt. Det innebär att gymnasielärarna inte har mycket högre krav än 

lärarna i grundskolans senare år. Undersökningen tyder på att övervägande delen informanter 

integrerar grammatikundervisningen i den vanliga svenskundervisningen. Det är endast Fia 

som tydligt tagit efter undervisningsstilen hon själv fått i mellanstadiet. Monika och Carina 
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har hittat andra vägar i sin undervisning. Sara är osäker men tror att hon omedvetet kanske 

använder samma undervisningsstil. I undersökningen har informanterna gett högskolans 

grammatikundervisning både ris och ros. Det som flertalet informanter saknar är metoder för 

hur man kan lära ut grammatik till sina elever. Undersökningen visar att flertalet informanter 

inte aktivt tar del av aktuell forskning i ämnet. Monika försöker ta del av aktuell forskning 

men hon anser att det inte finns så mycket forskning som handlar om grammatik. 
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6 Förslag till vidare forskning 
 

I min studie har de framkommit att övervägande informanter tycker att högskolan hade behövt 

ge dem bättre verktyg till att arbeta med grammatik. Flertalet ansåg att fokus endast låg på de 

grammatiska begreppen. De nämnde även att kunna sin grammatik är inte det samma som att 

man kan lära ut grammatik. Förslag till vidare forskning: Hur kan lärarhögskolorna bli bättre 

på att lära ut grammatikdidaktik och metodik till sina högskolestudenter? 

 Av informanterna i min undersökning är det endast en informant som anser att hon aktivt 

tar del av forskning i grammatik. Den forskning som hon tar del av utgörs till störst del av 

skolverkets publikationer. Det är synd att inte fler aktivt tar del av forskning för att komma 

vidare i sin yrkesutveckling. Ett annat ämne som vore intressant att utföra vidare forskning 

kring. Hur ska man gå tillväga för att få svensklärarna att mer aktivt ta del av forskning inom 

grammatikens område? 
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Bilaga 1 

Intervju frågor 

1. Hur länge har du undervisat i Svenska och på vilka stadier? 
2. Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? 
3. Vilka grammatiska kunskaper bör eleverna på ditt stadium ha? 
4. Vilka förkunskaper bör eleverna ha när de kommer till ditt stadium? 
5. Vilka krav ställer du på dina elevers grammatikkunskaper? 
6. Har goda grammatikkunskaper någon effekt på elevernas skrivförmåga? 

Mer/personlig 

7. Vilka minnen har du av grammatikundervisningen från din egen skoltid? Hur har 
dessa minnen påverkat din egen undervisning? 

8. Vad anser du om den utbildning i grammatik och grammatikmetodik som du fått i 
lärarutbildningen? På vilket sätt har du vidareutvecklat dina kunskaper på 
grammatikens och metodikens område? 
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Bilaga 2 
 Mina informanters intervju svar: 

Carina 

Jag har arbetat som lärare i sex år och har till störst del arbetat och undervisat i högstadiet. Till 
hösten ska jag även göra vissa inhopp på gymnasiet i svenska som andraspråk. Jag har tyvärr 
ingen behörighet i ämnet har endast 10 poäng som jag läste på distans för några år sedan. 
Jag tycker att det är oerhört viktigt att ha goda kunskaper i grammatik. Främst ska eleverna ha 
god kännedom om svenskans skrivregler. Ja, jag menar att eleverna på högstadiet bör ha god 
koll på generella skrivregler. Jag tänker då främst på enkel nivå storbokstav, punkt, 
skiljetecken alltså det mest elementära. Eleverna bör även kunna de olika ordklasserna ja i alla 
fall verb, substantiv och adjektiv det är ett måste. Har eleverna de kunskaperna klarar de 
bättre av att skriva med en utökad meningsbyggnad. Jag tycker att elever som börjar 
högstadiet skulle ha utvecklat än jag menar bättre läsförståelse förmåga än vad de generellt 
har utvecklat. Jag tycker också att eleverna hmm ska vara relativt duktiga på att stava och 
klara av att skriva fria texter. Jag kräver att eleverna arbetar med sin stavning, de får ord varje 
vecka som vi sedan har rättstavning på. Och att de åtminstone har godkännedom om de olika 
ordklasserna när de slutar nian. Jag brukar repetera ordklasserna lite då och då under 
terminen. Jag brukar ja att jag försöker att arbeta på den nivån som mina elever befinner sig 
på. Jag tycker att skrivglädjen är viktigare än att bara nöta in en massa grammatiska regler. 
Jag anser att goda grammatikkunskaper oavkortat leder till att man blir bättre på att skriva. De 
som vet vad adjektiv är skriver oftast mer beskrivande och målande. Dessa elever klarar även 
bättre att variera mellan substantiv och pronomen. 
 Gud ja jag har nästan velat förtränga grammatikundervisningen från min egen skoltid. Jag 
hade fobi för grammatik kände mig värdelös och jag förstod heller aldrig mig på att plocka ut 
de olika satsdelarna. Delvis berodde det på att jag gick första- och andra klass i Spanien. Jag 
givetvis i en svenskskola där men vi läste även mycket spanska. I efterhand har jag funderat 
på att jag inte hade utvecklat det svenska språket som de övriga klasskamraterna här hemma i 
Sverige. Undervisningen i grammatik upplevdes under hela skoltiden som en abstrakt 
färdighetsträning och jag var inte mogen att ja ta till mig den kunskapen. Jag började i vuxen 
ålder att studera på komvux och jag träffade en underbar lärare där. Läraren var den första 
som kunde lära ut så jag förstod hon använde sig nämligen inte av några färdiga 
övningsstenciler. Det var ju också hon som påverkade mig till mitt nuvarande yrkesval. Min 
inställning är att det ska vara roligt att undervisa i grammatik och den glädjen ska man 
överföra till sina elever. De elever som muttrar över att grammatik är tråkigt behöver man 
motivera med att det är nyttigt för deras språkliga utveckling. Att all undervisning inte kan 
vara rolig för alla elever. Min grammatikundervisning utgår oftast från elevernas egna texter. 
Jag gör det för jag tror att de blir mer delaktiga i undervisningen då. Jag tror också att det 
engagerar eleverna mer. Jag tycker även att läsprojekt bidrar till att eleverna får hur ska jag 
säga mer grammatikkunskaper. Jag menar då främst när man diskuterar innehållet i texterna. 
 Jag upplevde att lärarutbildningens grammatikundervisning var under all kritik. Jag anser 
att högskolan borde skärpa sig och fokusera på hur man ska lära ut till sina elever. Det hjälper 
ju inte att man själv förstår. Jag anser att huvuddelen av mina grammatikkunskaper blev 
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befästa på komvux. Jag har ärligt talat aldrig gått någon fortbildningskurs där jag 
vidareutbildat mig i grammatik. Min vidareutbildning i grammatik har jag fått genom givande 
diskussioner med kollegor. Jag lär mig nya saker varje dag och det gör ju att jag känner mig 
tryggare även i att undervisa ja i grammatik. Ja jag borde bli mer aktiv när det gäller att ta del 
av aktuell forskning kring ämnet. 
   
Fia 

Jag har vänta hur jo jag har undervisat i sju år på gymnasiet och ett år på en högstadieskola 
när jag var nyutexaminerad lärare. Jag tycker att elever som har svenska som förstaspråk 
oftast har god koll på de grammatiska skrivreglerna men det är klart att flertalet inte har 
kunskaper om alla de ja hur ska man säga jo de grammatiska termerna. Jag tycker att goda 
grammatikkunskaper är väldigt viktigt speciellt när man ska lära sig engelska och spanska. 
Jag menar att man då behöver ett metaspråk. Eleverna tycker jag utan tvivel ska ha stenkoll på 
ordklasser, satsdelar och syntax när de går i trean på gymnasiet. När eleverna börjar 
gymnasiet tycker jag att de ja de måste kunna ordklasserna det ser jag som ett krav, vilket inte 
alltid är fallet. Jag ser värdet av grammatikkunskaper som en slags allmänbildning. Jag menar 
att kunna sin grammatik ökar förutsättningen att lyckas med moderna språk. Jag tycker också 
att eleverna bör kunna skilja på huvud och bisatser. Ja jag vet inte ja hur tänker jag här de 
duktiga skrivarna har mer avancerade meningsbyggnader. Spontant tycker jag eller uppfattar 
ibland att tjejer nog skriver lite bättre än killar. Jag tror innerst inne att killarna egentligen är 
lika duktiga som tjejerna på att skriva. Men tyvärr har killarna alltför ofta en negativ 
inställning till att skriva. 
 Den grammatikundervisning som jag har mest minnen ifrån då gick jag i mellanstadiet då 
gjorde min lärare egna spel. Ja spelet gick ut på att vi skulle lära oss de olika ordklasserna. I 
högstadiet var grammatiklektionerna oerhört trista och utgick bara från färdiga övningar. I 
gymnasiet berodde det på vilken lärare man hade om grammatiklektionerna var intressanta 
eller inte.  Jag tror att lärare som har gedigna kunskaper i grammatik törs frångå den 
traditionella grammatikundervisningen och ja de törs variera sig mer. Jag utgår ofta från att 
jämföra den svenska och engelska grammatiken i de klasser som jag undervisar eleverna i 
båda ämnena. Jag använder mig ofta av elevernas egenproducerade texter då jag anser att 
eleverna lättare kan se sina språkliga brister. Ja ibland när det finns tid brukar jag tillverka 
egna spel för att använda i min undervisning. Ja jag har lånat idén om spelet från min egen 
skoltid då ja själv tyckte det var ett roligare sätt att lära sig på. 
 Jag tycker att högskolans grammatikundervisning fungerade bra ja jag vet inte men jag har 
nog bara goda minnen från den undervisningen. Nej nu vet jag det som saknades det var 
metodik och didaktik i högskolans regi. Jag tror att högskolan räknar med att vi som studenter 
får dessa områden under våra praktikperioder. Nu fick jag inte tillräckligt med det under mina 
praktikperioder. Jag har aldrig genomgått någon fortbildningskurs vad jag minns. Jag har bara 
haft givande diskussioner med kollegor ja det är väl så jag har utvecklat mina 
grammatikkunskaper.   
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Monika 

Jag började min lärarkarriär med att undervisa i sju år på högstadiet och nu har jag arbetat vad 
blir det jo 13 år på gymnasiet. Jag tycker att det är viktigt med grammatikundervisning men 
undervisningen får givetvis inte bli till hur ska jag uttrycka mig en abstrakt färdighetsträning. 
Det viktiga är ju att eleverna förstår och kan använda det svenska språkets olika byggstenar då 
kan de också utveckla sitt skrivande. Jag tycker att i slutet av andra året i gymnasiet ska 
eleverna kunna ordklasserna till 100 procent. Jag tycker att det är viktigt att eleverna kan 
skilja på huvud- och bisatser. Det är också viktigt att eleverna vet vad som är subjekt och 
objekt. Jag tycker att det skulle vara önskvärt om elever som börjar gymnasiet kunde 
ordklasserna. Jag tror att skolan måste bli bättre på att samarbeta mer ja menar att 
högstadielärarna och gymnasielärarna ska prata ihop sig om vad eleverna bör kunna. Det 
skulle ju vara bättre för elevernas grammatikinlärning alla skulle vinna på det. Jag ställer olika 
krav på elevernas grammatikkunskaper beroende på vilket program jag undervisar och hur 
duktiga eleverna är. De sista åren har jag upplevt det som att eleverna kommer till gymnasiet 
med mindre kunskaper i grammatik. Förkunskaperna är också olika hos eleverna beroende ja 
på var de tidigare gått i skolan. Det känns som att jag måste börja om från grunden med att 
befästa mina elevers grammatikkunskaper. Jag kan därför erkänna att jag tyvärr sänkt 
ambitionen till en lägre nivå än vad jag vill att eleverna ska kunna. Jag tror att om man är 
duktig i grammatik så skriver man automatiskt bättre. För den sakens skull behöver eleverna 
inte kunna de grammatiska termerna då de har den inre grammatiken. 
 Jag har alltid varit intresserad av språk och hur språk är uppbyggda. Jag tycker ändå att 
grammatikundervisningen under min skoltid var väldigt enkelspårig och utgick mest liksom 
från fylla i övningar. Jag tror inte på fylla i övningar när grammatikmomentet ska tränas in det 
ger liksom ingen relevans för det verkliga skrivandet då de använder sig av helt andra ord och 
begrepp. Jag har medvetet valt att inte undervisa likadant som jag själv blev undervisad 
eftersom jag tycker att det finns bättre arbetsätt. Jag fokuserar mycket ja på det viktigaste att 
få eleverna att förstå hur olika ord i en text samspelar med varandra. Arbetsmaterialet jag 
använder mig av är oftast från elevernas egenproducerade texter.  Texterna brukar vi sedan 
öva på ja ta ut ordklasser, huvudsatser och även bisatser. Jag tycker att man ska arbeta med 
grammatik praktiskt, jag har på egenhand uppfunnit en grammatikstafett och den brukar 
eleverna uppleva som ganska rolig. Jag upplever att stafetten funkar bäst när eleverna ska öva 
in olika prepositioner. Jag använder mig ibland av charader och då kan eleverna tillsammans 
skapa fram olika ordklasser med sina kroppar. Jag är även noga med att aldrig nämna ordet 
grammatik i min undervisning, då grammatik är ett negativt känsloladdat ord för många 
elever. 
 Grammatikkursen på högskolan skulle behöva vara ja mer ännu mera omfattande och ge 
massor av tips och idéer alltså hur man kan lära ut grammatikkunskaper på ett bra sätt så de 
förstår. Jag ja tycker att kunna sin grammatik är inte det samma som att kunna lära ut 
grammatik. Fast jag tycker ändå att det var duktiga lärare som undervisade där så jag är 
relativt nöjd ändå. Ja jag känner mig liksom inte missnöjd. Jag gör så gott jag kan och 
försöker väll att uppdatera mig på forskningsfronten kring grammatik men jag tycker inte det 
finns så mycket forskning på det området. Det jag gör är att jag läser skolverkets 
publikationer och då sånt som rör det svenska språket. Jag tror inte att forskningen påverkar 
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det sätt som jag arbetar på. Har man hittat en bra metod så finns det ingen anledning att byta 
arbetsmetod.  
 
 
Sara 

Jag har undervisat på högstadiet i cirka 10 år och i första hand elever med svenska som 
förstaspråk. Jag undervisar även i svenska som andraspråk fast jag inte har behörighet i 
ämnet.  Jag upplever att elever med svenska som förstaspråk ja som att de kan grammatiken 
de kan ju förstås inte alltid ange de olika begreppen. Jag tycker att grammatikundervisning är 
viktigast för elever som läser svenska som andraspråk. Då de utan grammatiska kunskaper 
kan få problem med att lära sig skriva. Jag tycker att eleverna ska kunna de flesta svenska 
ordklasserna i högstadiet. Jag tycker att elever i högstadiet bör kunna ordklasserna och ha 
någorlunda kunskaper om meningsbyggnad. Kunskaperna hos eleverna tycker jag nog ändå 
skiljer sig ganska mycket åt. Det finns de som kan väldigt mycket till dem som har relativt 
obefintliga kunskaper i grammatik. Det är ju även bra om eleverna kan lite skrivregler. 
Förkunskaperna som jag tycker att eleven ska ha när de börjar i högstadiet ja jag måste nog 
säga att de ska kunna de flesta ordklasserna. Krav och krav, jag har som krav att eleverna ska 
kunna alla ordklasserna när de slutar nian. De ska också ha baskunskaper om de svenska 
skrivreglerna för det underlättar i deras skrivande. Jag tycker att för att var duktig på att skriva 
man behöver inte ja vara duktig i grammatik. Om vi pratar om de elever som har svenska som 
förstaspråk.  Eleverna har den inre grammatiken liksom och vet därför ändå hur det svenska 
språket ska låta. 
 Minnena från min egen skoltid ja det är nog inte så mycket jag har nog förträngt det. Jag 
tror knappt att vi hade någon grammatikundervisning lärarna var mest fokuserade på att 
skriva. Jag mitt arbetsätt är också mer fokuserat på att skriva än att arbeta med grammatik. Jag 
känner mig inte helt bekväm i att undervisa i grammatik ja eftersom hur ska jag säga jag blir 
nervös för om de ställer frågor som jag kanske inte kan svara på. Men om vi arbetar med 
grammatik använder jag oftast ett färdigt material från ett kopierat läromedel. Fast jag tycker 
att grammatikundervisningen ska integreras i allt man gör i klassrummet. Jag kan inte svara 
på om mitt arbetssätt har någon påverkan från min egen skoltid eftersom att jag har förträngt 
det momentet fast någonstans tror jag ändå att det är så. 
 Ja lärarhögskolan jag upplever det som att de bara hade fokus på de grammatiska 
begreppen. Jag tycker inte att de lärde ut några bra metoder för hur man på ett bra sätt ska 
kunna lära ut grammatik till sina elever. Jag måste säga att hade jag fått bättre verktyg från 
högskolan hur man undervisar i grammatik hade min undervisningsstil sett annorlunda ut. 
Mycket tyckte jag ändå fungerade ganska bra så det var inte bara ris. Det är pinsamt men jag 
ska vara ärlig så nja jag tar inte del av den nya forskning som finns om grammatik. Nu när du 
har, jag ska bättre mig så att jag blir tryggare att undervisa i grammatik. Och för att hitta ett 
arbetsätt så att jag stärker min självkänsla och samtidigt blir bättre på att undervisa i 
grammatik. 
 

 


