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1. Inledning 
Ordet grammatik får många elever att känna obehag. Det är allmänt känt att förr i skolan tog 

grammatikundervisningen stor plats och eleverna lärde sig många begrepp. I dagens skola är 

det mer vanligt att grammatiken integreras i den vanliga svenskundervisningen och eleverna 

lär sig att använda grammatiken genom att skriva istället för att lära sig alla termer. Om 

lärarnas förhållningssätt till grammatik lyfts fram kan metoder utvecklas för att väcka 

elevernas intresse och motivation. Grammatik är nyttig kunskap, framförallt vid inlärning av 

främmande språk. Brodow (2000:15–16) skriver att det är ett av argumenten för varför 

grammatikundervisning ska existera. Nazari & Allahyar (2012) gjorde en undersökning om 

lärares grammatikundervisning och kom fram till att många undvek det eftersom de var 

osäkra på sina egna kunskaper.  

Många elever har varken motivation eller intresse att lära sig grammatik vilket kan medföra 

problem med skrivandet i skolans alla ämnen. Detta kommer även att medföra problem i 

arbetslivet senare eftersom det är allmänt känt att man bör kunna skriva korrekt svenska. 

Frågan är hur begreppskunskap i svensk grammatikundervisning motiveras idag, dels genom 

styrdokumentens formuleringar, dels genom gymnasielärares tolkning och användning av 

styrdokumenten. Detta leder även till frågan hur gymnasielärare definierar grammatik utifrån 

sig själva som svensklärare. 

Undersökningen avser att behandla grammatikundervisningens didaktik och gymnasielärares 

förhållningssätt till ämnet i Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Något värt att poängtera är 

att undersökningen endast gäller ämnet Svenska och inte Svenska som andraspråk. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka några gymnasielärares inställning mot grammatikundervisning. Utifrån 

syftet fokuseras två frågeställningar: 

1. Hur förhåller sig några svensklärares grammatikundervisning till kursplanernas 

målformulering? 
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2. Hur motiverar några svensklärare sitt val att undervisa eller inte undervisa i 

grammatik, i kurserna Svenska 1, Svenska 2 samt Svenska 3? 

 

1.2 Disposition 

Denna uppsats är indelad i sex kapitel: Inledning med motivering av ämnet. 

Litteraturgenomgång där forskare och litteratur som är av relevans för undersökningen valts 

ut. Metod och material beskriver tillvägagångssättet. Resultat och analys sammanfattar och 

analyserar resultaten från intervjuerna och enkätundersökningen. Diskussion där resultaten 

kopplas till litteraturen samt en avslutning där hela studien sammanfattas. 

 

 

2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel behandlas litteratur och forskning av relevans för ämnet. Kapitlet är indelat i 

svenskämnets och grammatikens historia, definitioner av grammatik samt argument för och 

emot grammatikundervisning. 

 

2.1 Svenskämnets och grammatikens historia 

Det är många förändringar som svenskämnet och den svenska grammatikundervisningen har 

gått igenom. Under 1600- och 1700-talen var det latin och dess grammatik som studerades i 

de svenska skolorna (Thavenius 1999:11) och den så kallade allmänna grammatiken var nu 

aktuell (Teleman 1987:7). Den allmänna grammatiken innebar teorier om att alla språk i 

grunden följde samma mönster. Under 1700-talet började dock svenskämnet användas i 

mindre omfattning i den högre skolan men under tidigt 1800-tal började svenskan ersätta 

latinet i den svenska skolan. Det började även komma ut läroböcker på svenska (Thavenius 

1999:12). Svenskan infördes sedan mycket blygsamt som ett eget ämne på schemat år 1807 

för läroverkets del, 1842 för folkskolan och först 1856 fick svenska en självständig ställning i 

läroverket. Först 1878 blev svenskan ett självständigt ämne för folkskolan (Thavenius 

1999:12). 

I mitten av 1800-talet började undervisningsmetoden från den latinska skolan, det vill säga 

den formella, disciplinerade och metodiska undervisningen, att ifrågasättas och man började 
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istället förespråka konkreta övningar inom grammatik. Den gamla föreställningen om att 

modersmålet skulle läras in som ett främmande språk och att svenskan skulle läras in för att 

underlätta inlärningen av främmande språk började motarbetas (Thavenius 1999:28). 

En övergång skedde 1807 från den gamla latinskolan till den belästa 1800-talsskolan och 

svenska blev ett eget ämne (Thavenius 1999:13). I de lägre åldrarna bedrevs 

grammatikundervisning medan de äldre fick litteraturläsning. Tanken var att eleverna först 

skulle behärska grammatiken formellt, det vill säga alla regler, för att sedan arbeta med 

exempel (1999:21–22). 

Även om det började komma ut läromedel på svenska följde de fortfarande det latinska 

mönstret (Teleman 1987:7). Traditionen kring den svenska grammatiken blev etablerad och 

många intressanta upptäckter gjordes. Men traditionen fastnade ”och började leva sitt eget liv, 

tämligen oberörd av vad som hände inom språkforskningen” (Teleman 1987:7). Den klassiska 

skolgrammatiken syns fortfarande på många håll än idag. Både Teleman (1987:7) och 

Thavenius (1999:22) hävdar att det är tack vare den klassiska skolgrammatiken och 

latinskolans påverkan som grammatiken har behållit sin starka ställning inom svenskämnet. 

 

2.2 Definitioner av grammatik och språkriktighet 

Nationalencyklopedins tolkning av grammatik är ”regler för hur ett språks ord böjs och 

kombineras till ordgrupper och satser” medan Norstedts Svenska Ordbok (1999) har 

definitionen ”beskrivning av hur korrekta ord(former), fraser och meningar bildas i ett språk.” 

Boström (2004) har skrivit en avhandling om grammatikundervisning och menar att språkets 

grammatik omfattas av en kombination av språkljud, ord och regler.”Varje individ som talar 

ett språk använder dess grammatik.” (Boström 2004:71). Det finns medvetenhet och 

färdigheter i en talares kompetens och grammatiken är en gemensam plattform som gör det 

möjligt att kommunicera med hjälp av språket. Hon fortsätter med att ”grammatik kan sägas 

vara ett regelsystem med olika enheter och kombinationer i ett komplext sammanhang med 

olika delsystem som ingår i det överordnade systemet.” (2004:72). 
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Brodow gjorde en stor grammatikundersökning där han behandlade lärares olika definitioner 

av grammatik. Det var bland annat definitioner som struktur, satsdelar, systematik i språket 

och språkriktighet (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:71–72). 

”Med grammatik brukar menas de regler och principer som styr hur man konstruerar 

ordformer och hur man kombinerar dessa till fraser och satser” skriver Kroksmark, 

Strömqvist & Strömqvist (1993:23). Författarna (1993:23–24) utvecklar resonemanget och 

hävdar att grammatik är ett vagt och mångtydigt begrepp. De skriver att den generella 

uppfattningen är att regler och principer styr hur ordformer blir till satser och fraser. 

Grammatik brukar även täcka in hur komplexa begrepp byggs upp. Kroksmark, Strömqvist & 

Strömqvist har sammanställt tre specificeringar av begreppet grammatik:  

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

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

man konstruerar betydelse. 

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

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

och satser, samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda. 

Boström & Josefsson (2011:10) tar upp en inriktning av grammatiken som inte bara handlar 

om begrepp och termer. Denna inriktning benämns som den inre grammatiken och är något 

människor utvecklar från födseln och hela livet. Man brukar säga att vi tillägnar oss ett språk 

innan vi lär oss det. Det är det fenomenet som gör att vi omedvetet vet hur vi ska säga eller 

skriva, till exempel vet vi att man säger ”Jag vill inte läsa boken” och inte ”Jag vill läsa boken 

inte.” 

Något som framkommit när grammatik diskuteras är begreppet språkriktighet. Svenska 

Språknämndens Språkriktighetsboken (2005:7) skriver att språkriktighet rör det som är rätt 

och fel språkligt samt normer för vad som är lämpligt och olämpligt att skriva eller uttala i 

kommunikativt hänseende. Det handlar bland annat om vilket uttryck man ska välja och 

vilken effekten blir om man skriver si eller så. I kursplanen för Svenska 1 (s.9) används 

definitionen ”vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att 

fungera väl i sitt sammanhang.” 
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2.3 Styrdokument 

I detta avsnitt redogörs för huruvida grammatiken uttrycks i läroplanen och kursplanerna för 

samtliga svenskämnen. 

 

2.3.1 Gy11 

Det står ingenting om grammatikundervisning explicit i läroplanen men undervisningen i 

svenska ska hjälpa eleverna att utveckla ”kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att 

utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang” (s. 160) och 

”kunskaper om svenska språkets uppbyggnad” (s. 161). Grammatiken uttrycks med andra ord 

implicit och kan uppfattas som ett starkt krav. 

 

2.3.2 Kursplaner för Sv1, Sv2 och Sv3 

I kursplanen för Svenska 1 står det bland annat att eleverna ska utveckla sin språkriktighet, 

kunna skriva argumenterande texter samt utveckla grundläggande språkliga begrepp för att 

kunna analysera och tala om språk. Det står att kursen ska behandla ”skriftlig framställning av 

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

egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang” (s. 9). 

I Svenska 2 ska eleverna bland annat utveckla kunskap om textuppbyggnad, skriva utredande 

och argumenterande texter samt utveckla kunskap om ”svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur 

ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (s.12). Även här 

finns alltså ett starkt krav på grammatik. 

I Svenska 3 ska eleverna kunna skriva vetenskapliga texter och arbeta med texter, det vill säga 

sammanfattning och källkritisk granskning bland annat. Det står även att kursen ska behandla 

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

och ”skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar 

någon aspekt av svenskämnet” (s. 15). 



 

 

10 

 

Även om det bara är kursplanen i Svenska 2 som explicit tar upp grammatik finns det ändå 

med implicit i de andra två. Det kräver emellertid en del tolkning från läraren. 

 

2.4 Argument för grammatikundervisning 
Nedan följer en redogörelse för argument för den externa grammatiken, det vill säga den 

kulturella inlärningen av formell grammatik. 

 

2.4.1 Historiska argument 

Det har funnits tre argument genom historien som har motiverat grammatikundervisning i 

skolan enligt Nilsson (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:13–19). 

 

(a) Det första är formalbildningsargumentet. Detta kan spåras tillbaka till antiken. Nilsson 

skriver att här ska formen föregå innehållet. Formen ska tränas isolerat och sedan 

innehållet. När de grammatiska formerna är inpräglade får eleverna börja läsa och skriva 

samtidigt som de formella färdigheterna tillämpas. Här togs det för givet att eleverna 

sedan skulle kunna använda dessa färdigheter i sitt eget språk. Nilsson fortsätter med att 

man trodde att genom grammatik kunde man komma åt formens innersta väsen och 

tänkandets väsen. Man trodde med andra ord att man genom grammatikstudier kunde 

utveckla förståndet. En tanke med detta argument var att genom grammatisk övning 

kunde intellektet öka inom andra ämnen och utvecklas allmänt (Boström & Josefsson, 

2006:28–29). 

 

(b) Det andra argumentet som Nilsson lägger fram är främmandespråksargumentet som 

innebär att med hjälp av modersmålsgrammatik gynnas inlärningen av främmande språk. 

Man trodde att det fanns en allmän grammatik gemensam för alla språk. Därför borde 

modersmålets grammatik läras in först. Samma argument användes i Sverige när tyskan 

infördes som första främmande språk i skolorna. 
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(c) Det tredje är språkriktighetsargumentet. Det går kortfattat ut på att elever, med hjälp av 

grammatiken, uttrycker sig bättre i svenska. Nilsson skriver att det var bland annat detta 

argument som ledde till att grammatikor började skrivas. 

 

2.4.2 Moderna argument 

Teleman (1991:120–122) listar fem argument som han menar är för 

grammatikundervisningen i skolan. 

 

(a) ”Ungdomen kan ju inte skriva. Det måste bero på att de inte kan någon grammatik” 

(s.120). Detta kan man koppla till språkriktighetsargumentet hävdar Teleman. Han 

fortsätter med att grammatiken inte har mycket att ge eftersom man får lära sig att undvika 

språkliga misstag utan grammatikkunskaper. Han menar att man inte nödvändigtvis 

behöver grammatik för att lära sig skriva korrekt eftersom man lär sig sitt modersmål utan 

att ha något grammatiskt metaspråk. Dock kan grammatiken vara en tillgång menar han på 

ett indirekt sätt vid skrivande. Drivs grammatikundervisningen på ett korrekt sätt kan 

elevens ögon öppnas inför språkets uttryckssida och kan då synliggöra olika språkliga 

formuleringar och med det börja bearbeta språket. 

 

(b) ”Grammatisk kunskap är en del av kulturarvet” (s. 121). Detta är ett argument som 

Teleman (1991:121) avfärdar som ytligt eftersom de debattörer som anser att grammatik 

är ett kulturarv är sådana som själva har gått en lång utbildning och vill berömma sig 

själva för det. Han skriver även att ”kulturarv kan ju liksom andra arv vara värdelösa eller 

t.o.m. skadliga” (s. 121). 

 

(c) ”Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets förflackning” (s. 121). Han 

ber läsarna att lägga märke till det svårtydda ordet förflackning och tror att det kan betyda 

att den språkliga variationsbredden reduceras. Det är de som befinner sig högst i de 

sociala skikten som är företrädare för detta argument. De upplever att deras språkliga 

variant är hotad om det inte finns grammatikor. Teleman (1991:121) hänvisar till 

indiernas grammatik som skulle hållas så ren som möjligt från språkliga influenser. 
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(d) ”Man kan inte lära sig främmande språk utan att kunna grammatik” (s. 122). Detta kan 

kopplas till främmandespråksargumentet. Han anser att det är nödvändigt med grammatik 

när man vill lära sig ett främmande språk under ickenaturliga betingelser. Han menar att 

eleverna behöver ett begreppssystem för att de ska kunna tillägna sig ett främmande språk 

och behärska det någorlunda korrekt. 

 

(e) ”Det är viktigt att man skaffar sig insikt om något så centralt i en människas liv som 

språket” (s. 122). Detta är ett av huvudargumenten för grammatik anser han. Det är dock 

inte helt problemfritt medger han. ”Grammatik är ju bara en liten del av vår kunskap om 

språket, och all kunskap kan inte lära ut i skolan: vi måste välja vilken nyfikenhet vi vill 

tillfredsställa” (s. 122). 

 

2.4.3 Övriga argument 

Grammatikundervisning är något som krävs för att öka våra insikter om vår personlighet, 

exempelvis våra tankar och känslor menar Boström & Josefsson (2006:30–31). De menar 

även att skilda språknormer används i olika situationer och det är därför viktigt att 

grammatikundervisning finns. Eleverna behöver redskap för att behärska de olika 

språknormerna för att kunna anpassa sitt språk efter mottagare och situation, annars riskerar 

de att bli socialt missanpassade. Ett exempel är att ju fler adjektiv eleverna kan desto mer 

nyanserat kan de beskriva sina upplevelser (Boström & Josefsson 2006:39). 

 

För att kunna sätta ord på sina språkliga kunskaper behöver människor 

grammatikundervisning enligt den metaspråkliga kompetensen. Detta innebär att man ska 

kunna sätta de grammatiska reglerna och kunskapen kring dem i ett sammanhang och orden 

ska kunna appliceras i språkbruket (Boström & Josefsson 2006:30). De hävdar att det behövs 

ett språk om språket där grammatiken fungerar som ett verktyg för att upptäcka både vårt eget 

språk och andras. 
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2.5 Argument mot grammatikundervisning 

Nedan följer en redogörelse för några argument som används mot grammatikundervisning i 

skolan. 

2.5.1 Grammatikens påverkan på elevens skrivfärdighet 

Hertzberg (1990:270–272) utgår från engelskspråkiga undersökningar gällande 

grammatikundervisningens effekt på språket och hon har kommit fram till att 

grammatikundervisningen inte har någon effekt alls på elevernas skrivfärdigheter. ”Overalt er 

konklusjonen den samme: grammatikk har ingen påvisbar effekt på elevenes skriveferdighet” 

(s. 272). Hon anser att det inte finns något samband mellan grammatikundervisning och 

språkbehärskning och att grammatikundervisning till och med är onödig (s. 276). Även 

Brodow (1996:301) hänvisar till Hertzbergs undersökningar och drar samma slutsats. Han 

menar att grupper som har fått formell undervisning i grammatik har sämre resultat än 

grupper som inte har fått formell grammatikundervisning när det gäller skrivförmåga. Han 

anser att detta förmodligen beror på att grammatikundervisningen tar tid från den övriga 

skrivträningen. 

2.5.2 Metaspråket 

Den metaspråkliga kompetensen tas upp som ett argument för grammatiken i avsnitt 2.4.3 

men i detta fall används det även som ett motargument. Brodow (1996:311) hävdar att det inte 

behövs några djupare kunskaper för att kunna läsa ordlistor eftersom ordlistorna oftast har 

exempel och därför behöver språkkunskaperna inte vara särskilt grundläggande. Han anser att 

grammatiken inte är nödvändig för att utveckla elevernas skriftspråk genom rättning eftersom 

de ord som används vid rättning oftast är allmänförståeliga. 

 

2.5.3 Övriga argument mot grammatikundervisning 

Språket blir abstrakt om undervisningen endast utgår från ordklasser och satsdelar och detta 

leder till att eleverna blir rädda för att skriva fel vilket resulterar i att de skriver sämre hävdar 

Nilsson (2004). Brodow m.fl. (2000: 23,26) menar att det inte kan ske någon språkutveckling 

genom grammatik och att språket som fenomen är mycket mer än så. Han menar också att 

barns grammatiska utveckling är så gott som avklarad när de börjar skolan och att de inte 
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behöver grammatiska regler för att lära sig sitt modersmål. Däremot behöver de ett verktyg 

för att analysera det. Detta talar emot alla argument som talar för grammatik förutom de som 

handlar om människan som språkvarelse och metaspråket. Även Brodow (1996:306–308) 

hävdar att skolgrammatiken är alldeles för abstrakt och att skolböckernas exempel inte speglar 

verkligheten. 

 

2.6 Sammanfattning 

Även om grammatikundervisning finns med explicit i vissa delar av styrdokumenten är de 

fortfarande vagt formulerade. Det finns argument både för och emot, även om majoriteten 

pekar för. Det har framkommit att vissa av de argument som tas upp som förargument 

används även som motargument, till exempel argumentet gällande metaspråket. Gemensamt 

för all forskning verkar vara att man inte ska lära sig grammatik endast för grammatikens 

skull, utan se det som ett redskap för att utveckla sitt språk. 

 

3. Tillvägagångssätt 

I detta kapitel beskrivs metodvalet, materialet, urvalet, val av analysmetod samt redogörs för 

de forskningsetiska principerna och hur dessa har beaktats. 

 

3.1 Metodval 

För denna undersökning valdes en kvantitativ metod bestående av en enkätundersökning. Den 

främsta anledningen till detta metodval var att en enkätundersökning erbjuder en högre 

svarsfrekvens än intervjuer vilket resulterar i att generaliseringsmöjligheten blir högre (Stúkat 

2011:47). En annan anledning var att göra undersökningen mer objektiv. Svaren i en 

enkätundersökning går inte att påverka på samma sätt som svaren i en intervju där 

intervjuaren kan – medvetet eller omedvetet – påverka svaren genom bland annat tonfall och 

ordval (Stúkat 2011:43). Utifrån syftet utformades både öppna frågor, det vill säga frågor utan 

svarsalternativ och strukturerade frågor med olika svarsalternativ. Enkäten består av totalt 

fjorton frågor, varav de fem inledande frågorna behandlar lärarens bakgrund (se bilaga 1). 

Då enkätundersökningen inte gav det utfall som förväntats blev intervjuer ett nödvändigt 

komplement. Efter många svårigheter att finna tillängliga lärare som kunde delta i intervjuer, 
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vilket beskrivs i avsnitt 3.3, blev det totalt sex lärare som kunde tänka sig att ställa upp på 

telefonintervju. Denscombe (2009:30) poängterar att ”människor är lika ärliga vid 

telefonintervjuer som de är vid intervjuer ansikte mot ansikte.” Även om den visuella 

kontakten går förlorad finns fortfarande tvåvägskommunikationen kvar mellan forskaren och 

informanten som ger forskaren en möjlighet att kortfattat förklara syftet med undersökningen 

och anpassa tillfället efter informanten. 

Intervjufrågorna grundas i enkätfrågorna och lyder som följer: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Undervisar du i grammatik? 

 Hur motiverar du dina elever i grammatikundervisning? 

 Tycker du det är viktigt att avsätta tid för grammatik i undervisningen? 

 Använder du dig av grammatiken när du läser elevtexter? 

 Begreppet grammatik, hur definierar du det utifrån dig själv som lärare? 

 Finns det något mer inom grammatik du vill ta upp? 

Tanken var att om en lärare skulle svara nej på ”Undervisar du i grammatik?” skulle 

resterande frågor bli anpassade därefter. Frågorna ställdes i samma ordning som 

uppställningen. 

 

3.2 Urval 

Enkäten med en förfrågan om deltagande mejlades först ut till rektorerna för sex skolor, varav 

två svarade. Skolorna valdes ut baserat på det geografiska läget. Totalt fick 45 lärare förfrågan 

om deltagande och totalt fem deltog. Då detta blev en för låg svarsfrekvens blev intervjuer ett 

nödvändigt komplement. Samtliga lärare som deltagit i enkätundersökningen och intervjuerna 

är utbildade lärare och har arbetat i gymnasiet 10-46 år. 

 

3.3 Genomförande 

En enkät skapades med hjälp av hemsidan https://sv.surveymonkey.com/. Denna hemsida 

https://sv.surveymonkey.com/
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sammanställer svar automatiskt vilket sparar tid och var anledningen till att den valdes. 

Enkäten skickades sedan med mejl ut till svensklärarna tillsammans med en förfrågan om 

deltagande. Efter en månads tid hade endast fem lärare besvarat enkäten och intervjuer 

började förberedas. Samma 45 lärare blev ännu en gång kontaktade med en förfrågan om 

deltagande i en intervju. Då endast två lärare till en början ställde upp kontaktades rektorerna 

som blev varskodda om situationen med enkätundersökningen. Rektorerna lyckades ordna 

ytterligare tre lärare som kunde ställa upp på intervju. 

Lärarna var motvilliga till att träffas för intervjuer och lösningen blev telefonintervjuer. 

Lärarna ringdes upp av mig en i taget efter överenskommen tid som bestämdes över mejl. 

Frågor ställdes och läraren besvarade. Ingen av lärarna ville spelas in och detta respekterades. 

När intervjuerna var avklarade hade ännu en lärare besvarat enkäten och totalt blev det svar på 

sex enkäter samt fem lärarintervjuer som används i resultatet. Lärarna som intervjuades fick 

innan intervjun frågan om de hade besvarat enkäten som hade skickats ut. Ingen av dem hade 

besvarat den och detta ansågs positivt för resultatet som skulle få mer bredd. 

3.4 Material 

Materialet består av de sex enkäterna som blev besvarade samt de fem intervjuerna. 

Intervjuerna var cirka 10-20 minuter långa. Tre av lärarna hade valt bort att besvara frågorna 

om deras utbildning och därför gjordes beslutet att inte ha med lärarnas utbildning i resultatet. 

Intentionen var att spela in telefonintervjuerna men ingen av lärarna ville ställa upp på detta 

och därför blev svaren endast nedskrivna med papper och penna. 

 

3.5 Val av analysmetod 

Enkätsvaren har bearbetats och sammanställts genom en uppställning (se bilaga 2) med syftet 

att svaren ska vara överskådliga och lätta att tyda. Frågorna som inte blev besvarade eller blev 

besvarade av mindre än fyra informanter redovisas inte i uppställningen. Dock bifogas den 

ursprungliga enkäten (se bilaga 1). Denscombe (2009:320–321) skriver att siffror brukar 

uppfattas som den centrala analysenheten för kvantitativ forskning medan den kvalitativa 

forskningen beskrivs genom ord och bilder. Eftersom endast sex lärare besvarat enkäten 

valdes diagram bort. 



 

 

17 

 

Svaren på intervjufrågorna blev nedskrivna med papper och penna och detta blev 

analysunderlaget. Svaren sammanställdes med hjälp av en matris (se bilaga 3) och beskrivs 

sammanfattande i resultatet. Kategorierna i matrisen är uppställda utifrån frågorna som 

ställdes vid intervjuerna. Eftersom det framkom att en av informanterna inte undervisar alls i 

grammatik anpassades frågorna därefter och blev sammanställda i en separat bilaga (se bilaga 

4). 

 

3.6 Forskningsetiska principer 

Ett forskande arbete bör grundas i Vetenskapsrådets skrift Forskningsetiska principer (2002) 

och denna undersökning är inget undantag. Samtliga lärare blev informerade om bakgrunden 

till undersökningen samt att deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan 

konsekvenser (informationskravet). Informationen om lärarna och skolorna behandlas 

konfidentiellt och förblir anonyma i undersökningen i enlighet med konfidentialitetskravet. 

Allt material kommer endast att användas i forskningssyfte och kommer efter undersökningen 

att förstöras i enlighet med nyttjandekravet. Samtyckeskravet beaktades genom en förfrågan 

efter frivilliga kandidater. 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel ges en sammanfattning och analys av svaren på intervjufrågorna som redogörs 

för i kapitel 3.1. För att skydda informanternas identitet används fingerade namn: Elsa, Klara, 

Peter, Jonas och Gunnar. För att resultatet ska bli överskådligt är namnordningen 

genomgående densamma. Svaren från enkäterna redovisas sist i samtliga avsnitt. 

 

4.1 Gymnasielärares definition av grammatik 

 

Elsa tycker att grammatik är allt som rör uppbyggnaden av ord, satser och fraser. Hon hävdar 

att man kan ha god kännedom om grammatik utan att för den sakens skull kunna alla 

grammatiska begrepp. Hon upplever ofta att grammatik uppfattas som ett isolerat moment där 

man tränar begrepp och övningar kopplat till det. För henne är grammatik mycket mer 

komplext. Det är hela språket.  
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Klara har liknande tankegångar men hon vill skilja mellan grammatik och grammatiska 

kunskaper. Hon menar att en elev kan ha mycket kunskaper inom grammatik utan att kunna 

begreppen och tvärtom. Hon tror att om man kan kombinera dessa två kommer elevernas 

skrivande att utvecklas enormt. Hon säger att en elev till exempel kan vara jätteduktig på att 

skriva utan att kunna de grammatiska termerna. Det är inte ett måste men det är en fördel att 

kunna dem så man förstår varför man skriver som man gör. 

 

Peter har en mer teknisk syn på grammatik och ser det endast som ett redskap att utveckla 

språket. Även Jonas och Gunnar ser grammatiken som ett redskap. Jonas anser att grammatik 

är mer än bara satser och konstiga ord. Enligt hans mening innefattar grammatik hela språket 

och är ett sätt att analysera det. Detta är en åsikt som han delvis delar med Gunnar som ser 

grammatiken som ett språk som används för att analysera och tala om språket. 

 

Bland informanternaerna från enkätundersökningen har många en teknisk syn på grammatik. 

Två informanter ser grammatiken som ett redskap för utveckling och analys av språket. Två 

andra informanter uppfattar att grammatiken handlar om satsdelar, syntax och ordklasser. Ett 

svar som urskiljde sig var: ”Det hjälper till i inlärningen om språkriktighet.” Den sista tyckte 

att det är viktigt att skilja på grammatik och grammatiska begrepp. Dock följer ingen 

förklaring till vad informanten menar med detta påstående. 

 

4.2 Grammatikundervisning och styrdokument 

Elsa undervisar i grammatik i samtliga svenskkurserna, det vill säga svenska 1, svenska 2 och 

svenska 3 med motiveringen att det står med som mål i kursplanerna. Klara bedriver också 

grammatikundervisning i samtliga svenskkurserna eftersom hon anser att många elever 

behöver det, framförallt de som inte har svenska som modersmål. Hon tar även upp att det står 

i kursplanerna. 

Peter undervisar grammatik i svenska 1 och svenska 2 men inte i svenska 3. Han anser att 

tiden inte räcker till och att det egentligen inte ska behövas eftersom eleverna bör ha de 

grammatiska kunskaper som krävs på den nivån. Därför väljer han att prioritera andra 

moment i kursen.  



 

 

19 

 

Jonas undervisar grammatik i samtliga svenskkurserna eftersom han tycker det är väldigt 

viktigt och han har tolkat det som ett mål. Han tycker att många elever har ringa kunskaper i 

grammatik när de kommer från högstadiet och därför vill han försöka lära dem så mycket 

grammatik som möjligt innan de går färdigt gymnasiet. Han vill underlätta för de som vill 

studera vidare på högskola och universitet senare. Dock tycker han det är lika viktigt att de 

elever som inte väljer att studera vidare att även de ska lära sig grammatik. Det är alltid en 

fördel att ha bra grammatikkunskaper menar han, även om alla inte studerar vidare. Han är 

noga med att man inte ska särbehandla eleverna och endast fokusera grammatiken på endast 

de elever som vill studera vidare. Han tror att många lärare bara fokuserar grammatik på de 

elever som är intresserade och ska studera vidare. 

Gunnar undervisar inte grammatik alls. Dels för att han känner att han inte hinner med det, 

dels för att han anser att de bör ha med sig grammatiska kunskaper från högstadiet. Han 

tycker själv att grammatik är svårt och han tror att detta kan vara en bidragande faktor till den 

uteblivna grammatikundervisningen. Gunnar har dessutom inte tolkat det som att 

grammatiken är ett mål i kursplanen för den tredje svenskkursen. Han har tolkat det som att 

grammatik bara ska finnas med som moment i de två första svenskkurserna. Hans åsikt är att 

det är högstadielärarnas uppgift att undervisa grammatik. Han poängterar att om han hade 

velat undervisa i grammatik hade han arbetat med yngre elever. 

Svaren från enkäten varierar. Fyra informanter bedriver grammatikundervisning men det är 

endast två som undervisar i samtliga kurserna. De två som undervisar i samtliga kurser har 

motiveringen att det anges som mål i kursplanen och att det utvecklar elevernas skrivande. En 

informant undervisar grammatik endast i svenska 2 med motiveringen att det anges som mål i 

kursplanen och samma informant har valt bort grammatiken i svenska 1 eftersom denne är 

osäker på hur ämnet ska motiveras. Den sista som bedriver grammatikundervisning gör det i 

svenska 1 och 2 med motiveringen att det anges som mål. Svenska 3 har inte det som mål och 

därför bedrivs ingen grammatikundervisning där. 

De två sista informanterna undervisar inte alls grammatik med motiveringen att det inte anges 

som mål i kursplanen och ämnesprioritering. En anser att grammatik är helt onödigt eftersom 

den inte tillhör någon kontext och den andra medger att det kan förekomma grammatiska 

inslag vid genomgång av språkriktighet. 
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4.3 Den grammatiska nyttan 

Elsa berättade att hon ibland brukar gå igenom de och dem med grammatiska termer och detta 

brukade fungera sådär och oftast fick hon ta till andra förklaringar. Hon brukar själv använda 

sig av grammatik när hon läser elevtexter. Hon påpekar att man hela tiden kollar stavningen 

och textbindningen. Hon skojar om att det bara är hon som lärare som har nytta av 

grammatiken. Det är viktigt att avsätta tid för grammatik om man märker att eleverna behöver 

det. Om man inte tar sig tiden kan eleverna inte heller lära sig något. 

Motiveringen är viktig anser Klara. Men det är svårt. Speciellt när eleverna kontrar med att de 

inte behöver grammatik eftersom deras datorer och telefoner har stavningskontroll. Hon 

undrar hur man ska kunna argumentera mot det. Att avsätta tid för grammatikundervisning 

tycker hon inte är viktigt men hon gör det om hon märker att det krävs. Många elever som har 

andra modersmål än svenska brukar behöva det. 

Peter brukar ibland påpeka att grammatiken hjälper eleverna att upptäcka sina styrkor och 

svagheter i skrivandet. Han avsätter en del tid till grammatik när det blir nödvändigt. Han 

påpekar att om det kommer elever som har svårt för grammatik måste man avsätta tid för 

detta. 

Jonas tycker att det är viktigt att gymnasielärarna också tar sitt ansvar och inte bara skyller på 

högstadielärarna. Han menar att det är lätt att lägga ansvaret på någon annan men som lärare 

kan man bara ta ansvar för sig själv och vad man själv lär ut. Han menar att det sker för 

mycket att man skyller ifrån sig för att inte behöva ta på sig skulden själv. Jonas försöker 

motivera sina elever genom att tala om alla situationer där man kan använda grammatiken. 

Eleverna brukar ganska snabbt komma fram till att alla situationer där man interagerar med 

människor kommer grammatiken till nytta. Han tycker det är viktigt att eleverna själva får 

inse att grammatiken är viktig annars tar de inte informationen till sig. Att låta eleverna arbeta 

med sina egna texter är något Jonas uppfattar som uppskattat bland eleverna. Han upplever att 

eleverna lär sig snabbare när de själva får upptäcka sina styrkor och svagheter i sitt skrivande. 

Motiveringen till grammatik är något som Gunnar inte anser vara viktigt. Det är ett arbete för 

högstadielärarna och inte något som han ska behöva ägna sig åt tycker han. 
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En av informanterna från enkätundersökningen brukar göra ordlekar för att göra grammatik 

roligare. En annan informant brukar låta eleverna att låtsas att de var språkforskare som skulle 

analysera ett uråldrigt språk som ingen behärskade. Detta brukade eleverna uppskatta och 

grammatiklektionerna blev både roliga och lärorika. Samma informant anser att grammatiken 

i skolböcker är för abstrakt för att eleverna ska kunna och vilja ta till sig den. Det behövs mer 

autentiska uppgifter som eleverna kan koppla till andra saker i livet. 

Majoriteten tycker dock att det är svårt att motivera varför det är bra att kunna grammatik. 

Eleverna brukar kontra med att nuförtiden behöver ingen kunna grammatik när alla skriver på 

datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Lärarna känner att de inte kan argumentera mot det. 

De är eniga om att här måste politiker kliva in och ta sitt ansvar. Om inte samhället hjälper 

eleverna och får dem att inse hur viktig skolan och utbildningen är kan ingen annan göra det 

heller. En av lärarna känner sig bakbunden och säger att detta måste komma högre ifrån. 

Ibland känner sig lärarna maktlösa och skulle vilja göra mer men det går inte alla gånger 

eftersom allt måste gå via skolledningen. 

 

4.4 Övrigt 

Vid frågan om det var något de ville tillägga tog alla upp hur lite grammatikkunskaper 

eleverna har när de kommer från högstadiet. Elsa tycker att vi måste ta 

grammatikundervisningen mer på allvar. Hon menar att det finns många elever med annat 

modersmål än svenska i klasserna och därför blir grammatiken ännu viktigare. Hon tycker det 

är synd att det inte läggs mer vikt vid grammatiken, trots att det står i kursplanerna att 

grammatik ska finns med även i gymnasiet. Hon tycker det är fel att bara skylla på 

högstadielärarna. Det är allas ansvar och har inte någon annan skött sitt jobb kan inte alla 

andra bara strunta i det menar hon. Klara trodde att elevernas inställning kanske hade påverkat 

lärarna så att det inte har blivit så mycket grammatikundervisning. Peter var inne i samma 

tankegångar. Han tror att lärarna har struntat i grammatikundervisningen helt eftersom de inte 

vill ta striden med eleverna. 

Lärarna var ense om att eleverna kan alldeles för lite grammatik när de börjar gymnasiet. Alla 

är ense om att vanliga ordklasser som substantiv, verb och adjektiv bör behärskas samt några 
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enkla satsdelar. Dock anser Gunnar att de även bör behärska de flesta satsdelarna, mest för att 

han ska slippa gå igenom så mycket själv. Klara däremot brukar ta grunderna från början 

eftersom det finns många elever som inte har svenska som modersmål. 

Alla lärarna var överens om att det svåraste är att hitta nya och roliga sätt att lära ut 

grammatik på. Oftast blir det bara fyller-i-övningar som både lärare och elever tycker är 

tråkiga. De känner att det behöver komma något nytt material och ett nytt sätt att arbeta på. 

Annars kommer eleverna bara att bli sämre på grammatik och en av lärarna tror att om det 

inte händer något radikalt snart kommer även lärarna att ge upp och sluta med 

grammatikundervisning. 

Två av informanterna som deltog i enkätundersökningen anser att eleverna generellt har blivit 

sämre på grammatik jämfört med tidigare. De tror att det kan bero på den ökade aktiviteten på 

sociala medier där grammatik inte anses viktigt. En av informanterna tycker även att sociala 

medier har förstört dagens ungdomar när det gäller skriftspråket. Informanterna tror att när 

eleverna interagerar så pass mycket i sociala medier påverkar det deras skriftspråk och 

grammatik negativt. 

 

5. Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i 5.1 metoddiskussion, där metodvalet diskuteras. I 5.2 lärares 

tolkning av styrdokumenten kommer styrdokumentens målformulering och informanternas 

svar kring styrdokumenten diskuteras. I detta avsnitt utgår jag från både enkätsvaren och 

intervjusvaren. 5.3 grammatikundervisning i skolan kommer diskutera informanternas syn på 

grammatikundervisning med kopplingar till litteraturen. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Eftersom enkätundersökningen inte gav den svarsfrekvens som förväntats blev intervjuer ett 

nödvändigt komplement. Eftersom ingen lärare var villig att ställa upp på intervju ansikte mot 

ansikte blev lösningen telefonintervjuer som enligt Denscombe (2009:30) är lika tillförlitliga 

som intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Ambitionen har varit att dokumentera så 

noggrant som möjligt men vid telefonintervjuer finns det vissa element som försvinner. Det 
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finns risk för missuppfattningar och man förlorar den visuella kontakten. Vid en inspelning 

går det att spela upp samma frekvens flera gånger och då minskar risken för 

missuppfattningar. Dock skriver Denscombe (2009:30) att telefonintervju inte ska påverka 

alltför mycket eftersom det har visats att personer som ställer upp i telefonintervjuer är lika 

ärliga som i intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Däremot anser Denscombe (2009:29) att 

svarsfrekvensen blir ännu högre vid kontakt ansikte mot ansikte eftersom intervjuaren får en 

chans att tyda subtila signaler och har en möjlighet att ”sälja in sig” på ett sätt som inte är 

möjligt vid en telefonintervju. Jag håller med om detta påstående och tror att personliga 

intervjuer hade varit mer givande eftersom jag då hade haft en möjlighet att se bland annat 

ansiktsuttryck. Hade jag dessutom haft chansen att spela in hade det varit ännu bättre eftersom 

jag då hade kunnat koncentrera mig mer på svaren och att ställa frågor. Under 

telefonintervjuerna gick en del information förlorad eftersom jag antecknade samtidigt som 

läraren talade. Detta gjorde att jag kände mig stressad vilket påverkade intaget av 

informationen som läraren gav. 

En annan aspekt är att enkäten skickades ut till lärarna med e-post. Stúkat (2011:43) hävdar 

att det är svårare för en person att tacka nej till en undersökning till en person som står 

framför en. Detta bör beaktas och en rekommendation är att vid en liknande undersökning 

personligen dela ut enkäter. På så sätt finns möjligheten till en högre svarsfrekvens. Något 

som är värt att påpeka är att ingen tidgräns angavs för enkätundersökningen. Detta var något 

som förbiseddes av misstag och kan ha påverkat utfallet. Hade det funnits tid hade en bra idé 

varit att mejla ut till fler skolor i andra kommuner för att på så sätt få högre svarsfrekvens. 

Detta var något som jag övervägde till en början men jag trodde att de sex skolorna som fanns 

nära geografiskt skulle räcka. 

Något som jag har lärt mig under arbetets gång är att aldrig anta något om ett resultat. Jag 

antog att sex skolor skulle räcka men jag hade inte räknat med att endast två rektorer skulle 

besvara min förfrågan. Om detta scenario hade beaktats från början hade jag hade möjligtvis 

fått den svarsfrekvens jag hade hoppats på och inte behövt komplettera med intervjuer. 

Svaren på enkäten tillsammans med svaren på intervjufrågorna har gett svar på 

forskningsfrågorna. Tillsammans kompletterar enkäten och intervjuerna varandra på sådant 

sätt att forskningsfrågorna kan besvaras. 
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5.2 Lärarnas tolkning av styrdokumenten 

I detta avsnitt behandlas både enkätsvaren och svaren på intervjufrågorna. I avsnitt 2.3 

Styrdokument redovisas kortfattat svenskundervisningens innehåll i de styrdokument som 

gymnasielärare ska följa. Vidare framkommer det att grammatik endast uttrycks explicit i 

kursplanen för Svenska 2. Elsa, Klara och Jonas har gjort tolkningen att grammatik finns som 

mål i samtliga kursplaner för svenskämnet. Detta torde vara ett tecken på att kursplanerna har 

en tydlig målformulering. 

Peter har däremot tolkat grammatik som mål endast i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska 

2.  I Svenska 3 har han dock valt bort grammatikundervisning eftersom han inte har tolkat det 

som mål i kursplanen. Han anser också att grammatikundervisning inte ska behövas på den 

nivån. Kursplanen för Svenska 3 är mer öppen för tolkning än de övriga två eftersom den 

kursen ska behandla bland annat språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Detta är 

något som syns i svaren från enkäten då fyra lärare har valt bort grammatikundervisning i 

Svenska 3 eftersom de inte har tolkat det som mål. Detta är dock en för liten undersökning för 

att dra några slutsatser. 

Gunnar och två informanter från enkätundersökningen har helt valt bort 

grammatikundervisning av olika skäl. Gunnar medger att han har tolkat grammatik som mål i 

svenska 1 och svenska 2 men att det inte finns som mål i svenska 3. Han väljer bort 

grammatiken helt dels för att han är osäker på sina egna kunskaper, dels för att han anser att 

det är högstadielärarnas ansvar. En intressant åsikt eftersom han ändå säger själv att 

grammatik finns som mål i två av de tre svenskkurser han undervisar i. En av informanterna 

har dock inte tolkat grammatik som mål i någon av kursplanerna. Även där en intressant 

tolkning eftersom det står i kursplanen för svenska 2 att eleverna ska utveckla kunskap om 

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

samspelar i grammatiken.” Den andra informanten har valt bort grammatik i svenska 1 med 

motiveringen att osäkerhet kring egna kunskaper råder. Brodow (1996:309) anser att en lärare 

måste besitta stor kompetens och säkerhet för att kunna lära ut grammatik. Om en lärare 

känner att kunskaperna är anspråkslösa bör denne råda bot på detta istället för att välja bort 

delar av ett ämne. Det är en tankeställare att lärare väljer bort vissa delar av ett ämne baserat 
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på olika tolkningar och att man själv saknar kunskaper. Istället för att välja bort får man se till 

att förse sig själv med rätt kunskaper. 

 Språkriktighet är något som nämnts vid diskussionen kring grammatik. Detta begrepp finns 

med som mål i både Gy11 och kursplanen för Svenska 1 och verkar vara något som samtliga 

lärare tagit till sig. En slutsats baserad på undersökningens deltagare är att hos dessa lärare är 

språkriktighet viktare än grammatik. Detta är tämligen intressant eftersom språkriktighet 

innefattas av grammatik enligt Språkriktighetsbokens definition. Detta skulle kunna kopplas 

till språkriktighetsargumentet (Brodow, Nilsson & Ullström 2000:13–19). Något som skulle 

kunna beaktas är om lärare ändå ska gå igenom språkriktighet, som innefattas av 

grammatiken, finns det en smidig övergång till grammatik. Grammatik och språkriktighet är 

sammansvetsade och det ena utesluter inte det andra. 

 

5.3 Grammatikundervisning i skolan 

En gemensam åsikt för samtliga lärare i denna undersökning verkar vara att grammatiken är 

ett redskap för att utveckla språket och skrivandet. Boström & Josefsson (2011:10) nämner 

den inre grammatiken och hur man tillägnar sig språket innan man lär sig det. En tanke är att 

om eleverna redan har en grundförståelse för hur grammatiken fungerar, borde det inte då 

vara aktuellt att de får utveckla grammatiken och sätta ord på den? Att få sätta ord på saker 

kan vara ett sätt att utvecklas, i detta fall den grammatiska kunskapen. Ingen av lärarna i 

undersökningen nämnde denna aspekt. 

Något intressant och tämligen skrämmande är Gunnars åsikt om att grammatik varken är 

viktigt eller värt att lägga tid på. Detta trots att han själv ser grammatiken som mål i svenska 1 

och svenska 2. Tänkvärt eftersom de andra lärarna från intervjuerna inte verkar ha några 

problem att få tiden att räcka till. En informant som inte heller undervisar i grammatik tycker 

att ” grammatik är helt bortkopplad från en kontext känns helt meningslöst.” En märklig 

kommentar från en svensklärare som förhoppningsvis inte speglar alltför många svensklärares 

åsikt kring grammatikundervisning. 

I Boströms avhandling (2004:152–156) genomfördes en ministudie för att få en indikation av 

svensklärares åsikter och grammatikmomentets status som ett komplement till hela 

undersökningen för ytterligare förståelse för arbetets problemställning. Det som framkom var 
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att lärarna tycker det är viktigare med grammatik för eleverna som studerar på de 

studieförberedande programmen. Många av lärarna som deltog ansåg att det var onödigt att 

plåga elever som går yrkesprogram med grammatik eftersom de inte kommer ha nytta av det i 

det verkliga livet. Resultatet är anmärkningsvärt eftersom Sverige strävar efter en likvärdig 

skola. Detta resultat visar att många lärare inte tycker att det är prioriterat att eftersträva 

likvärdig skola. Något som även framkommer i min undersökning. Men eftersom min 

undersökning inte specificerar om lärarna arbetar på yrkesprogram eller studieförberedande 

program vet jag inte om svaren är påverkade av detta. Detta hade varit intressant att studera 

vidare. 

Det är tankeväckande att lärares olika åsikter kan påverka en utbildning i så hög grad. Denna 

undersökning är dock för begränsad för att slutsatser ska kunna dras men Boströms 

avhandling pekar på samma sak. För att Sverige ska kunna få en likvärdig skola med likvärdig 

utbildning för alla måste lärarna sluta göra skillnad på till exempel elevernas 

grammatikundervisning baserat på vald studieinriktning. Detta är en åsikt som delas med 

Boström (2004:199). Hon hävdar att detta är en paradox som måste rättas till. Hon tror att ett 

sätt att öppna upp grammatikundervisningen är att göra begreppsbildningen explicit. Gör man 

detta tidigt i skolan kan det användas som ett redskap för att främja den individuella 

medvetenheten hos eleverna och språkreglerna kan göras konkreta. Ett problem är dock att 

alla språkregler inte kan göras explicita. Boström (2004:200) är medveten om detta och 

hävdar att många av grunderna ändå kan förtydligas och konkretiseras praktiskt på många 

sätt. 

Boström & Josefsson (2006:30–31) menar att grammatiken har en betydelse i det sociala 

livet. Eleverna behöver kunna anpassa sitt språk efter mottagare och situation. Detta är ett 

argument som skulle kunna användas mer för grammatikundervisning. Om grammatiken sätt 

in i autentiska situationer, där man behöver anpassa språket för att bli förstådd och tagen på 

allvar skulle eleverna möjligen bli mer motiverade till att lära sig grammatik. Eleverna lär sig 

slang och moderna uttryck väldigt snabbt för att passa in och om man försöker få in 

grammatiken på samma sätt kanske de skulle bli lite intresserade av den. 

Både Brodow (1996:306–308) och Nilsson (Brodow, Nilsson & Ullström 2000: 23,26) anser 

att skolgrammatiken är alldeles för abstrakt och detta styrks från lärare i undersökningen.  På 

något sätt måste någon skriva en intressant grammatikbok som har kopplingar till relevanta 
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och intressanta saker. Samtidigt måste någon faktiskt arbeta aktivt med detta. Om alla lärare 

tycker att någon annan ska komma på lösningar kommer aldrig något att hända. Detta är ett 

ämne som uppenbarligen behöver mer forskning. På frågan om grammatikundervisning är 

nytta eller tradition skulle jag vilja svara både och. Det finns övertygande argument både för 

och emot och därför anser jag att det är viktigt att forska ännu mer kring ämnet för att det ska 

bli mer nyttig kunskap. 

 

6. Avslutning 

Syftet med denna undersökning var att undersöka grammatikundervisningen och 

gymnasielärarnas inställning till den. Med hjälp av en enkätundersökning och kompletterande 

intervjuer blev det varierande svar. Något som tydligt har framkommit är att språkriktighet 

börjar bli viktare än grammatik enligt de lärare som har ställt upp i undersökningen. 

Gemensamt för samtliga lärare är avsaknaden av verktyg för att motivera eleverna att lära sig 

grammatik. Något som är skrämmande är att två lärare i studien har valt bort 

grammatikundervisning helt. Den ena av tidsbrist och den andra med motiveringen att 

grammatik är onödig. Lärarna är eniga om att det behövs mer forskning om grammatik och att 

det behövs nya metoder för att lära ut. Av resultaten och diskussionen har jag kommit fram 

till att grammatik både är nyttigt och finns kvar av tradition. Jag tycker därför det är vikigt att 

forska mer kring ämnet för att det ska bli mer nyttigt för framtidens elever. 
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Bilaga 1 - Enkäten 

 

Kön: Man: Kvinna: 

Ålder: 20-29 30-39 40-49 50-59 60- 

Lärarutbildad: Ja Nej Examensår: 

Antal tjänsteår: Mindre än 5 år 

  5-10 år 

  11-15 år 

  16-20 år 

  Mer än 20 år 

Hur många poäng/högskolepoäng i grammatik läste du i din utbildning? 

__________________________________ 

Undervisar du i grammatik? 

Markera två alternativ som stämmer bäst, antingen under Ja eller Nej. 

Ja, i Svenska 1 därför att: 

Det anges som mål i kursplanen. 

Det utvecklar elevernas tänkande. 

Det underlättar elevernas inlärning av andra språk. 

Det utvecklar elevernas skrivande. 

Ämnesprioritering. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nej, i Svenska 1 därför att: 
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Det anges inte som mål i kursplanen. 

Jag är osäker på mina kunskaper. 

Ämnesprioritering. 

Jag är osäker på hur ämnet ska motiveras. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ja, i Svenska 2 därför att: 

Det anges som mål i kursplanen. 

Det utvecklar elevernas tänkande. 

Det underlättar elevernas inlärning av andra språk. 

Det utvecklar elevernas skrivande. 

Ämnesprioritering. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nej, i Svenska 2 därför att: 

Det anges inte som mål i kursplanen. 

Jag är osäker på mina kunskaper. 

Ämnesprioritering. 

Jag är osäker på hur ämnet ska motiveras. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ja, i Svenska 3 därför att: 

Det anges som mål i kursplanen. 

Det utvecklar elevernas tänkande. 

Det underlättar elevernas inlärning av andra språk. 

Det utvecklar elevernas skrivande. 
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Ämnesprioritering. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nej, i Svenska 3 därför att: 

Det anges inte som mål i kursplanen. 

Jag är osäker på mina kunskaper. 

Ämnesprioritering. 

Jag är osäker på hur ämnet ska motiveras. 

Annan 

orsak_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hur motiverar du dina elever i 

grammatikundervisning?_____________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Finns grammatik som ett mål i er lokala kursplan i svenska?  

Ja Nej Vet ej 

Begreppskunskapen i grammatik är viktig.  

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Det är viktigt att avsätta tid för grammatik i undervisningen.  

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Elever behöver kunskap i grammatik för att bli duktiga i det svenska språket. 

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Elever behöver använda grammatik för att bli duktiga i det svenska språket. 
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Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Grammatik hjälper eleverna att lära sig nya språk.  

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte 

Begreppet grammatik, hur definierar du det utifrån dig själv som 

lärare?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Enkätsvar 
 

Kön: 

2 män 

3 kvinnor 

Lärarutbildad? 

Ja: 5 

Nej: 0 

Antal tjänsteår: 

5-10: 2 

11-15: 1 

20-: 2 

Undervisar du i grammatik? 

Ja, i Svenska 1 därför att: 

Det anges som mål i kursplanen: 3 

 

Nej, i Svenska 1 därför att: 

Det anges inte som mål i kursplanen: 1 

Ämnesprioritering: 1 

Jag är osäker på hur ämnet ska motiveras: 1 
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Bilaga 3 - Intervjumatrisen 
 

Frågor Elsa Klara Peter Jonas 

Hur länge har 

du arbetat 

som lärare? 

Ungefär 32 år. 38 år. 45-46 år, något 

sådant. 

10 år. 

Undervisar du 

i grammatik? 

Ja, i alla 

svenskkurserna. 

Det står väl som 

mål till och med. 

Ja, i alla 

mina ämnen. 

Det hjälper 

till att 

utveckla 

skrivandet. 

Och det finns 

väl som mål i 

kursplanerna 

om jag inte 

minns helt 

fel. 

Ja, i svenska 1 och 

2 gör jag det. Det 

finns med som mål. 

Men svenska 3 blir 

det inte så mycket 

eftersom det inte 

finns som mål och 

jag tycker att det 

ska inte behövas på 

den nivån. 

Ja absolut! Jag 

försöker få in 

det så mycket 

som möjligt i 

alla 

svenskkurser 

eftersom många 

av eleverna inte 

har så mycket 

grammatikkuns

kaper. Det finns 

väl också med 

som mål i 

kursplanerna. 

Hur motiverar 

du dina elever 

till att studera 

grammatik? 

Jag säger att det är 

ett sätt att utveckla 

skrivandet och det 

gör det lättare att 

förstå skillnaden på 

de och dem till 

exempel. Just det 

här har många svårt 

för. Jag brukar 

börja med att 

förklara med 

grammatiska 

termer men oftast 

måste jag förenkla 

för att eleverna ska 

förstå. 

Jag gör nog 

inget särskilt. 

Jag vet inte 

riktigt hur 

jag ska göra 

och eleverna 

brukar ofta 

protestera 

och säga att 

de inte 

behöver 

grammatik 

eftersom 

datorer och 

telefoner har 

stavningskon

troll. Men 

motiveringen 

är jätteviktig 

Jag brukar säga att 

det synliggör 

språket och deras 

eventuella 

svårigheter att 

hantera det. 

Jag brukar 

försöka få dem 

att koppla 

grammatiken 

till vardagliga 

saker. Jag 

brukar använda 

sociala medier 

som exempel. 

Om eleverna nu 

lägger ner så 

mycket tid på 

att lära sig slang 

och svordomar, 

varför inte 

grammatik 

också? Det är 

en lika stor del 

av ett språk som 
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så jag tycker 

det är synd 

att jag inte 

lyckas med 

den punkten. 

allting annat. 

Det brukar alltid 

bli mycket 

diskussioner 

kring det. Sen är 

det bra att 

kunna 

grammatik om 

man ska studera 

vidare. Även 

om alla inte gör 

det är det ändå 

nyttiga 

kunskaper. 

Tycker du det 

är viktigt att 

avsätta tid för 

grammatik i 

undervisninge

n? 

Ja, när man märker 

att det behövs. En 

del klasser klarar 

det bättre en andra. 

Man får känna in 

gruppen. Ibland 

behöver man gå 

igenom ordklasser, 

vilket jag tycker de 

borde kunna redan, 

men behövs det så 

gör jag självklart 

det. De lär sig ju 

inte om man inte 

ger dem tid eller 

möjlighet. 

Nej, på 

gymnasiet 

tycker jag att 

eleverna ska 

kunna 

tillräckligt 

med 

grammatik. 

Dock brukar 

jag försöka 

gå igenom 

grunderna 

eftersom 

många 

utländska 

elever 

behöver det. 

Ja, när det behövs. 

Ibland får man 

elever som har svårt 

för grammatik och 

då måste man ju 

avsätta en del tid till 

det. 

Ja, jag försöker 

som sagt 

undervisa i det 

så mycket som 

möjligt. Det 

viktiga är att 

koppla det till 

en kontext och 

en verklighet 

som eleverna 

kan relatera till. 

Använder du 

dig av 

grammatiken 

när du läser 

elevtexter? 

Ja, men det gör 

man ju. Man kollar 

hela tiden 

stavningen och 

textbindningen. Det 

kanske bara är jag 

som lärare som har 

nytta av 

grammatiken. 

Ja, jag gör 

nog det 

omedvetet. 

Tänk om 

eleverna 

också kunde 

göra det. 

Ja, det gör jag. Det 

tror jag de flesta gör 

utan att tänka på 

det. 

Ja, hela tiden. 

Jag har märkt 

att eleverna lär 

sig mycket 

snabbare när de 

får arbeta med 

sina egna texter 

så det utnyttjar 

jag mycket. 
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Grammatiken är 

väldigt nyttig 

även för mig 

när jag läser 

deras texter. Jag 

måste ju 

kontrollera 

deras språk 

bland annat och 

då krävs ju 

grammatik. 

Om du skulle 

definiera 

begreppet 

’grammatik’ut

ifrån din egen 

lärarroll? 

Jag skulle säga att 

grammatik är allt 

som rör 

uppbyggnaden av 

ord, satser och 

fraser. Man kan ha 

god kännedom om 

grammatik utan att 

för den sakens skull 

kunna alla 

grammatiska 

begrepp. Jag 

upplever ofta att 

grammatik 

uppfattas som ett 

isolerat moment där 

man tränar begrepp 

och övningar 

kopplat till det. För 

mig är grammatik 

mycket mer 

komplext. Det är 

hela språket. 

Jag vill skilja 

på 

grammatik 

och 

grammatiska 

kunskaper. 

En elev kan 

kunna 

massor av 

grammatik 

men inte 

kunna 

begreppen 

alls och 

tvärtom. Kan 

man däremot 

kombinera 

dessa 

kommer 

skrivandet att 

utvecklas 

enormt. 

Man kan 

vara 

jätteduktig på 

att skriva 

utan att 

kunna 

grammatiska 

Det är ett redskap 

för att utveckla 

språket. 

Oj, ja det är 

stort. Jag ska 

försöka vara 

kortfattad, 

annars kan jag 

prata hela 

dagen. Det är 

mer än bara 

satser och 

konstiga ord. 

Det är hela 

språket och ett 

sätt för oss att 

analysera det. 
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begrepp alls 

så jag tror 

inte att det är 

ett måste att 

kunna dem. 

Men jag tror 

det kan vara 

en fördel att 

kunna dem 

så man 

förstår varför 

man skriver 

som man gör. 

Finns det 

något mer 

inom 

grammatik du 

vill ta upp? 

Jag tycker det är 

synd att 

grammatikundervis

ningen inte alltid 

tas på allvar och 

många elever kan 

alldeles för lite. Det 

finns många 

utländska elever 

och de behöver 

verkligen den 

svenska 

grammatiken. Jag 

tycker inte man kan 

hålla på och skylla 

på alla andra att det 

är någon annans 

fel. Man får väl ta 

sitt eget ansvar och 

inte kolla på vad 

alla andra gör. Vi 

får gör 

grammatiken rolig 

helt enkelt, det tror 

jag kan vara en 

lösning. Eleverna 

behöver bli 

intresserade för att 

Jag tror att 

elevernas 

inställning 

till 

grammatik 

kan ha 

påverkad 

lärarna så 

pass mycket 

att de har gett 

upp. Sen 

finns det inte 

direkt roliga 

uppgifter 

heller så jag 

förstår att 

eleverna inte 

vill. Jag 

önskar att jag 

själv kunde 

komma på 

något 

roligare sätt 

att undervisa 

på men det är 

svårt. De 

behöver ju 

Elever kan vara 

envisa och några 

lärare kanske inte 

orkar ta striden om 

grammatiklektioner 

så de struntar helt 

enkelt i det. Sen 

skulle det behövas 

bättre böcker men 

det kan vi inte köpa 

in utan att gå via 

ledningen och de 

säger att pengarna 

inte räcker. Man 

blir ganska 

bakbunden. 

Grammatikundervis

ningen behövs 

uppenbarligen 

eftersom de kan så 

lite när de kommer 

från gymnasiet. 

Tyvärr är det 

ofta att lärare 

skyller på 

varandra när 

eleverna inte 

kan det som de 

”borde” kunna. 

Jag tycker man 

kan ta sitt eget 

ansvar istället 

för att skylla på 

alla andra. Jag 

tror det är 

viktigt för 

eleverna att lära 

sig grammatik, 

om inte annat 

för att 

underlätta för 

sig när man lär 

sig nya språk. 

Man kan inte 

lära sig ett språk 

fullt ut utan att 

ha några som 

helst kunskaper 

inom 

grammatik. 
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lära sig. lära sig mer. Man behöver 

inte kunna 

begreppen men 

man måste ju 

kunna använda 

grammatiken 

för att kunna 

skriva. 
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Bilaga 4 – Gunnars intervjusvar 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Ungefär 55 år. 

Är du utbildad lärare? 

Ja. 

Läst du någon grammatikkurs på lärarutbildningen? 

5 poäng. 

Har du läst några kompetensutvecklande kurser i grammatik? 

Nej 

Undervisar du i grammatik? 

Nej, inte direkt. Ibland kan det komma med lite grammatik när vi går igenom språkriktighet 

men annars tycker inte jag det är nödvändigt. Det är så mycket annat som ska hinnas med 

tyvärr. 

Hur motiverar du dina elever till att studera grammatik? 

Inte alls eftersom jag nästan aldrig undervisar i grammatik. 

Tycker du det är viktigt att avsätta tid för grammatik i undervisningen? 

Nej. Det är något jag tycker de bör kunna när de kommer från högstadiet. 

Använder du dig av grammatiken när du läser elevtexter? 

Självklart. Det gör man per automatik. 

Om du skulle definiera begreppet ’grammatik’utifrån din egen lärarroll? 

Grammatik är det språk och de begrepp som vi har för att analysera och tala om språket. 
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