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SAMMANDRAG 

Vårt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur grammatikundervisningen ser ut 

på gymnasiet och vilken inställning lärarna har till grammatik.  

   Metoden till vår undersökning är kvalitativa intervjuer. Det är den metod vi tror bäst 

kan ge svar på det vi söker. Vi har genomfört sex empiriska intervjuer och lärarna 

kommer från två olika kommuner samt är i olika åldrar.  

   Undersökningen visar på att lärarna är eniga om att kärnan i A-kursen i svenska är att 

tala, läsa och skriva. De lägger dock tyngdpunkten olika på momenten. Lärarna anser att 

det finns grammatiska termer som eleverna bör kunna då de börjar på gymnasiet men de 

är oense om vilka kunskaperna egentligen bör vara. Grammatiken ses som ett redskap 

för att nå de olika kursmålen men användningen hindras då eleverna anses ha för dåliga 

kunskaper då de börjar kursen. De flesta av lärarna väljer att utgå ifrån texter som 

eleverna har skrivit för att på så sätt kunna ge personliga kommentarer och förklaringar.  
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1 INLEDNING 
 
Vi upplever att svensklärare och språklärare på olika skolor talar en hel del om 

grammatikens roll i skolan. Vid ett par tillfällen har vi upptäckt att det finns olika 

åsikter om grammatiken på de skolor där vi arbetar. Några lärare är för och andra lärare 

är emot att arbeta med grammatik i undervisningen. Följden blir naturligtvis att 

klasserna arbetar olika mycket med grammatik. 

   Det ingår i rollen som lärare att göra bedömningar av elevers kunskaper. Idag förs en 

allt intensivare diskussion om betygens likvärdighet i skolan. Diskussionen förs såväl på 

skolor som i tidningar. Det senaste exemplet som visar på problemet med 

grammatikundervisningen är en artikel som publicerades i Aftonbladet 060318 

(Bilaga1). Där skrev man bl.a. följande: 

 
De nya engelska- och svenskaeleverna [!] på Göteborgs Universitet har blivit sämre i grammatik 
och skrivning. Nu sänker engelskainstitutionen kraven. 
   - En del studenter vet inte ens vad ett substantiv är […] 
 

Vi skulle vilja titta närmare på hur det står till med dagens gymnasieundervisning i 

svenska. Går man igenom ungefär samma saker vad gäller grammatik? Vi ställer oss 

också frågan om skolan är en likvärdig skola? Som blivande svensklärare på gymnasiet 

vill vi veta hur de på gymnasieskolan på olika orter hanterar detta. 

   Vi upplever idag att det även finns en konflikt mellan grundskolan och gymnasiet. 

Gymnasielärarna poängterar ofta att eleverna har alldeles för dåliga kunskaper då de 

börjar hos dem. Genom vår undersökning vill vi se om det finns ett förhållande mellan 

tiden som ägnas åt grammatikstudiet i svenskundervisningen på gymnasiet och på 

lärares inställning till grammatikundervisningen.



2 BAKGRUND 
 

2.1 Historik 

Under antiken och i kyrkoskolorna som fanns under medeltiden hade man undervisning 

i grammatik. Det var en viktig del då man undervisade i latin. Den som undervisade 

kallades för grammatist. Han lärde ut läsning, skrivning och räkning.  

   Det var först på 1500- och 1600-talen som man började undervisa i nationalspråkens 

grammatik. År 1807 införde man i den svenska lärdomsskolan undervisning i svensk 

grammatik och uppsatsskrivning. Den svenska grammatikundervisningen fick en stor 

betydelse under 1800-talet. En av anledningarna till detta var standardiseringen av 

skriftspråket. 

   Enligt 1842 års folkskolestadga var läsning och skrivning två skilda ämnen. Senare, 

1856, blev litteraturen och svenska språket innehållet i ämnet. År 1882 valde man att slå 

samman de båda ämnena läsning och skrivning till ett nytt ämne som hette 

Modersmålet. Så hette det fram till år 1962 då grundskolan infördes. I samband med 

detta ändrades ämnets namn till Svenska. 

   En stor läroverksreform genomfördes år 1905. Det medförde att 

svenskundervisningen fick en central betydelse. Detta skedde på bekostnad av de 

klassiska språken. 

   Svenska är ett obligatoriskt ämne i den svenska grundskolan. Det är ett ämne som 

räknas som kärnämne både i grundskolan och i gymnasieskolan (Pedagogisk 

Uppslagsbok 1996). Därför måste elever klara minst G (godkänt) i svenska för att vara 

behörig för vidare studier. För att klara den nivån bör man ha en viss förståelse för 

språkets uppbyggnad. 
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2.2 Definition av begrepp  

Ordet grammatik har vi lånat från de grekiska orden grammatike och gramma. 

Grammatike betyder ’konsten att rätt läsa och skriva’ och gramma betyder ’bokstav’. 
Grammatik är en sammanställning av språkliga regler och hur man ska böja ord (ibid.) 

Man brukar dela in grammatiken i ljudlära, formlära (med ordbildningslära), syntax och 

betydelselära. (Focus Uppslagsbok) 

   Alla språkbrukare tillägnar sig ett regelsystem av grammatik. Detta kan ske både i en 

medveten och i en omedveten process. Ofta sker inlärningen omedvetet. (Pedagogisk 

Uppslagsbok 1996) 

   Så här beskrivs grammatik i förordet till Svenska Akademiens bok Svenska 

Akademiens språklära (2003). 

 
Liksom humlan flyger utan att ha en aning om de aerodynamiska principerna för denna sin 

prestation, är det fullt möjligt att tala svenska utan att bekymra sig om svensk språklära. Men 

redan när vi konfronteras med språkfel eller läser en text från äldre tid, blir vi medvetna om de 

regler som vi i vanliga fall följer helt automatiskt. Studiet av grammatik får oss att inse att 

meningar som en människa konstruerar med tanklös lätthet är små underverk av suveränt 

avstämda funktioner och krafter. 

 

Vi har ingen statligt reglerad normering av språket i Sverige. Det betyder att vi får prata 

eller skriva som vi vill utan att det finns risk för att myndigheterna ingriper. Men vi har 

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som gäller som allmänt accepterande regler när 

det gäller stavning, ordformer och i viss mån uttal. Vi har också Svenska skrivregler 

som har en liknande betydelse för oss .(Svenska Akademiens språklära 2003) 

   Oftast råder inga tveksamheter om vad som är grammatiskt riktigt i det svenska 

språket. Det finns då en samstämmighet mellan dem som behärskar språket på infödd 

nivå om hur språket bör användas. 

   Det finns en utbredd föreställning att det svenska språket inte kan tillåta vissa 

variationer. Man anser då att ett alternativ är rätt och det andra fel. Men enligt Svenska 

Akademiens språklära förhåller det sig inte på det viset. De anser att variationer tillhör 

språkets rikedom. Däremot anser de att det finns variationer där det ena av två språkliga 
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uttryck kan betraktas som mindre rätt än det andra. I sådana fall ger språkläran en 

rekommendation som grundar sig på det som man kan betrakta som accepterad norm i 

standardiserat språkbruk. 

   Språk är levande och förändras ständigt. Språkriktighetsreglerna är konventioner, och 

de språkliga konventionerna är bara giltiga så länge som vi språkbrukare är någorlunda 

överens om dem .(ibid) 

 

2.3 Språkbruk och modersmålsundervisning 

Ulf Teleman (1991 s. 5) är författare till boken Lära svenska och menar att ”inget 

område av språkbruket är så tyngt utav fördomar och okunnighet som 

språkriktighetens.” Han menar också att för de flesta människor är grammatiken 

någonting som oftare väcker en känsla av tvång än av frihet. Fast det behöver 

naturligtvis inte betyda att man ogillar grammatik, anser han. Sedan delar han upp 

grammatiken i två delar, grammatik i huvudet och grammatik i boken. Han menar att 

det är i våra hjärnor som den egentliga grammatiken finns, dvs. ”regler, normer eller 

konventioner som säger hur vi kan kombinera ord för att skapa betydelse ”(s.112).  

   Enligt Teleman är det mesta av modersmålets grammatik något som vi tidigt i livet 

har tillägnat oss, innan vi t.o.m. började i skolan. Då har vi lärt oss mängder av 

grammatiska regler som har skett utan besvär. Vidare menar han att det tyvärr finns 

elever som lämnar den teoretiska linjer och ändå går ut gymnasiet med nästan 

obefintliga kunskaper i grammatik. Trots det minns många elever som lämnar 

grundskolans högstadium ”svenskämnet som en oändlig kedja av grammatiktimmar - 

fast säkerligen ingen modersmålslärare använder mer än allra högst fjärdedelen av 

timmarna till detta moment.” (Lära Svenska 1991 s.20) 

   Teleman anser också att den språkliga kunskapens betydelse för språkanvändningen 

och språkutvecklingen är störst i sådana situationer där vi bearbetar våra texter. Vidare 

kan man läsa att de som använder språket utvecklar sitt språk i första hand genom att 

använda det i meningsfulla sammanhang. 
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   Det är vanligt att man börjar så smått med grammatiken på mellanstadiet. Dess 

användningsområde ligger alltså inom språkriktighetsträningen menar Teleman. Det 

andra användningsområdet är skrivförmågan mera i stort. 

Enligt Teleman kan en orsak till grammatikens svaga ställning i skolan vara att många 

svensklärare är relativt dåliga på grammatik. En annan orsak kan vara att de flesta 

människor har en ganska oklar bild av vad grammatik är bra för. Dessutom har 

svensklärarna tyckt att grammatiken inte är ett nödvändigt redskap, speciellt med tanke 

på den tid det tar att lära sig den. Dock menar Teleman att den används med tanke på 

inlärningen av främmande språk och att den därför är nödvändig. Problemet, menar 

han, är stoffträngseln i svenskämnet. ”Som det nu är så lever grammatiken vidare på 

nåder inom svenskämnet som pliktskyldig inskolning i ett slags kulturarv, som skall 

förmedlas” (Lära Svenska 1991 s.123). Vi själva har upplevt att motsättningar finns i 

lärarkåren vad gäller grammatikundervisningens ”vara eller icke vara”.  

 

2.4 Nonsenskunskap 

I nummer 4 av Lärarnas tidning kan man läsa insändare av olika åsikter vad gäller bl.a. 

grammatik. Katarina Larsson (Bilaga 2) debatterar för att eleverna i skolan inte bör 

tröttas ut av nonsenskunskaper (grammatiken, egen anm.) och att det saknar mening att 

plocka ut satsdelar i en mening. Hon anser att tiden borde läggas på samtal, värdering 

och argumentering istället (Lärarnas Tidning nr 4 ”Låt eleverna slippa 

nonsenskunskaper” I nr. 7, Vad är nonsenskunskaper? 2006 s. 42).  

   Sven Lindeberg argumenterar i samma tidning (Bilaga 2) för grammatikkunskaper 

och vänder sig mot insändaren som anser att det är lika med ”nonsenskunskap”. Han 

medger att Katarina Larssons syn på kunskap inte är ovanlig idag. Många vill, som hon, 

ta genvägen till kunskap. Han menar att man säkerligen inte förstått syftet och behovet 

av grammatik om man anser att det är ”nonsenskunskap”. Lindeberg menar att 

grammatik kan vara såväl rolig som trist. Trots det är det viktigt att de som lär ut kan ge 

motiv för nödvändigheten av de grammatiska kunskaperna. Vidare anser han att det är 

lika viktigt att de som skall inhämta kunskaperna inte bär på attityder som försvårar det 
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hela. Lindeberg skriver att allt för många utvecklar ett ”genvägsbeteende i sina studier” 

idag (Lärarnas Tidning nr. 7, Vad är nonsenskunskap? 2006 s.42).  

 

2.5 Vad säger läroplanen? 

I gymnasieskolan ska lärarna i svenska bl.a. undervisa enligt Lpf 94, (Läroplan för de 

frivilliga skolformerna I Lärarboken  "Lärarnas Riksförbund”, 2005 s. 42 ff.), och 

”bidra till framgång i studierna och förmågan att kommunicera med andra”. Det står 

också att ”Skolan skall sträva mot att varje elev tror på sin egen förmåga att utvecklas,” 

och ”kan använda kunskaper som redskap” (Lärarboken 2005 s. 48). 

 

2.6 Vad står det i kursplanerna? 

Man kan i kursplanen för Svenska A läsa mer specifikt om vad skolan i sin 

undervisning i svenska skall sträva efter för att eleven skall nå sina mål. I den står att 

skolan skall sträva efter att eleven kan ”tillämpa sina kommunikativa färdigheter inom 

olika ämnen”. Eleven skall också utveckla en ”språklig färdighet i tal och skrift” och 

”utveckla kunskap om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess 

uppbyggnad, ursprung och historia, samt utveckla förståelse.” Ett annat mål att sträva 

mot är att eleven ska utveckla sin förmåga att bearbeta sina egna texter utifrån egna 

värderingar och andras råd. (Skolverket.se A). 

   År 2007 kommer dessutom en revidering av kursplaner i Svenska för gymnasieskolan 

att ske, eftersom det kommer att bli ämnesbetyg i svenska som ersätter dagens 

kursbetyg. I framtiden kommer det att heta Svenska 1 och Svenska 2 etc. istället för 

Svenska A och Svenska B m.fl. som är dagens benämning på de olika kurserna. 

   Enligt Svenska A-Kursplanen, för gymnasieskolan, ska eleven ha uppnått målet att 

kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkandet och lärande, efter 

avslutad kurs. Likadant bör de också kunna använda de elementära reglerna för språkets 

bruk och byggnad samt ha vetskap om skillnaderna mellan talat- och skrivet språk. 

   I Svenska B-Kursplanen, kan man läsa om några av de mål som eleven skall ha 

uppnått efter avslutad kurs och det är bl.a. att ”ha utvecklat skrivandet som ett medel för 
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tänkandet och lärandet som ett redskap i kommande studier och arbetsliv” samt att 

känna till hur det svenska språket har utvecklats genom tiderna till idag. (Skolverket. se 

B) 

   Vi tycker att det är värt att poängtera att det pågår förändringar vad gäller 

kursplanerna för ämnet svenska. I en första skiss (GY-07, Kursplan för ämnet Svenska) 

från Skolverket för de kommande kursplanerna 2007, står det i inledningen att läsa om 

att språket är det öppna fönstret emot världen och att ett rikt språk ger självförtroende, 

trygghet och möjlighet till att påverka och uttrycka sin egen personlighet. I Gy-07 kan 

man läsa att en bidragande orsak till att svenskundervisningen får goda förutsättningar 

för elevens vilja att lära sig utveckla det svenska språket är lust och glädje. 

   Ämnet svenska medverkar till ett bättre språkmedvetande och förståelse för hur man 

kan använder språket i olika sammanhang. Språklig kunskap är av största betydelse för 

en skolgång med mening och innehåll samt för ett liv som en samhällsmedborgare. 

Skolan bör alltså åstadkomma goda möjligheter för att eleven skall få en bra 

språkutveckling. 

   Under kriterier för betyget godkänt i GY-07 kan man läsa att ”Eleven formulerar sig 

sammanhängande i tal och skrift i både formella och informella sammanhang och tar 

hänsyn till mottagare och situation.” Vidare står det att ”Eleven följer i skrift regler för 

språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och skrivet språk […] Eleven bearbetar 

sin text och drar nytta av andras synpunkter.” (Skolverket.se C) 

   I Senaste lydelsen av Förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 

står det att skollagen föreskriver att utbildningen skall vara ”likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas.”(Skolverket. se D SKOLFS senaste lydelsen1994) Det innebär 

inte, kan man läsa vidare, att undervisningen alltid bedrivs på samma sätt vid varje 

skola. Detta för att det finns olika vägar att nå målen. Resursfördelningen måste se olika 

ut på alla skolor eftersom undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Därför kan heller inte undervisningen göras lika för alla, men det skall i alla 

händelser vara en likvärdig utbildning (Skolverket. se D SKOLFS senaste lydelsen 

1994). 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur grammatikundervisningen ser ut på 

gymnasiet och vad lärarna tycker och tänker kring grammatik. Som utgångspunkt har vi 

valt att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

• Vilken inställning har lärare på gymnasiet till grammatik och 

grammatikundervisning? 

• Hur arbetar lärare med grammatikundervisning på gymnasieskolan? 

 

 

4 METOD 
 

4.1 Kvalitativ metod 

Syftet med kvalitativa undersökningar menar Patel & Davidsson (2003 s. 118) är att 

”skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls 

när vi använder kvantitativa metoder.”  

   En kvalitativ forskningsmetod är en samhällsvetenskaplig metod. Den här metoden är 

lämplig då det handlar om att göra tolkningar och att försöka förstå t.ex. människors 

upplevelser. Man försöker att kartlägga yttre omständigheter och söker en djupare 

innebörd av människors handlande. Man söker helheter. Vid genomförande av en 

kvalitativ undersökning bör man använda sig av verbala analysmetoder. Man arbetar 

oftast med ett textmaterial med den här metoden, t.ex. det material man får fram efter 

genomförda intervjuer. Målet med undersökningen är att man ska hitta mönster och 

teman i materialet. Det man har fått fram ligger sedan som ett underlag till resultatet där 

arbetet ska redovisas. Tänkvärt är att en kvalitativ undersökning ofta präglas av den 

person som genomför arbetet (Patel & Davidsson 2003). 
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4.2 Val av metod 

I vår undersökning har vi utgått ifrån vad Lpf 94 (läroplaner) och kursplaner för 

gymnasieskolan . Detta för att få veta vad lärare i gymnasieskolan ska sträva efter i sin 

undervisning. 

   Vår metod är kvalitativ med induktiv inriktning. Undersökningen är empirisk. Vi 

bestämde oss för att göra sex djupintervjuer med lärare i svenska på gymnasieskolan. 

Lärarna är i olika åldrar och arbetar på två olika skolor i olika kommuner.  

Intervjuerna har genomförts med samma förberedda och standardiserade 

frågeställningar. 

   För att få svar på våra frågeställningar valde vi att ställa följande intervjufrågor: 

 

• Hur länge har du jobbat som lärare? 

• Vilken utbildning har du? 

• Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

• Vad tycker du är kärnan i A-kursen i svenska? 

• Anser du att det finns grammatiska termer och moment som en elev ska kunna 

när han/hon börjar A-kursen i svenska? 

• Vad anser du är grammatik? 

• Hur arbetar du med grammatik i din undervisning? 

• Hur skulle du vilja arbeta med grammatik i din undervisning? 

• Har du något mer du vill tillägga utöver det vi talat om? 

 

4.3 Genomförande 

Vi valde att utföra sex intervjuer våren 2006. Eftersom vi bor i olika kommuner, ansåg 

vi att vi måste dela upp intervjuerna mellan oss. Vilka lärare vi skulle intervjua blev 

slumpmässigt. Det blev de första tre som svarade jakande på vår fråga om att få 

genomföra en intervju med dem. Även tillgänglighet och tid spelade in. 

   Av våra intervjupersoner var fem kvinnor och en man. Två av de sex var vid tillfället 

för intervjuerna inte i tjänst. Vi valde att spela in intervjuerna på band och kunde enligt  
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kvalitativa undersökningsmetoder bearbeta intervjuerna. På det viset kunde vi, enligt 

Patel & Davidsson (2003), göra jämförelser och generalisera resultaten. Genom 

bearbetningen kunde vi nå ett så utredande resultat som möjligt till våra ställda 

problemformuleringar. Några fick, efter önskemål, frågorna i förväg via mejl. En utav 

lärarna fick dock akut förhinder och valde att mejla svaren tillbaka, istället för att 

genomföra intervjun. De bifogade svaren kompletterades vid senare träff utan 

bandspelare. Patel & Davidsson (2003) menar att en av nackdelarna med en 

ljudinspelning under en intervju är att det blir kostsamt då man ”brukar räkna med att en 

timmes intervju tar fyra till sex timmar att skriva ut” (s.83). Detta kan vi understryka då 

intervjuerna tog ungefär 20-40 minuter per styck att genomföra och betydligt längre tid 

att skriva ned. En intervju kunde bli mellan två till tio sidor lång att skriva. 

   Då intervjuerna var klara rensskrev vi det. På så vis kunde vi se om vi hade missat 

något eller om vi behövde en närmare förklaring av någon av frågorna. Dessutom kan vi 

i diskussionen tillföra ytterligare aspekter då vi valt att ställa följdfrågor som gett 

ytterligare stoff. 

   Vi tycker att det är värt att kommentera att vi är medvetna om att sex intervjuer inte är 

ett stort empiriskt material. Vi ansåg däremot att det för en uppsats på den här nivån var 

tvunget att göra begränsningar så att underlaget blev hanterbart för oss. Eftersom vi har 

ett litet underlag blir följden att vi inte kan generalisera vårt resultat i någon större grad. 

 

4.4 Bearbetning 

Analysen är den fas då det insamlade materialet ska få en ändamålsenlig och 

tolkningsbar form för att kunna relateras till de ursprungliga frågeställningarna, vilket vi 

försökt att göra. De inspelade intervjuerna bearbetades i två steg. Vi lyssnade av banden 

med de sex intervjuade och skrev ordagrant ned vad som sagts. Därefter gjorde vi en 

sammanfattning av intervjuerna under fyra rubriker och skrev ut de delar som vi ansåg 

motsvarade våra frågeställningar och den information som vi behövde för 

uppsatsarbetet. Vad gäller vårt fortsatta arbete med lärarintervjuerna så sammanförde vi 

vad de olika lärarna hade svarat under varje enskild fråga. Med hänvisnig till Patel & 

Davidsson (2003) där de skriver att ”en struktur med lagom långa avsnitt och väl valda 
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rubriker som tematiserar tolkningen är att föredra.”( s.120 ), valde vi att skriva ned ett 

sammanfattande svar under fyra rubriker: Lärarbakgrund, Inställning till grammatik, 

Grammatikundervisning och Övrigt. 

   Från etisk synpunkt, enligt Trost (2005), är det tvivelaktigt med för många direkta 

citat från intervjuerna. Det tog vi fasta på och tänkte på när vi redovisade vad lärarna 

hade sagt. Han skriver också: 

 
[…]  man skall eller behöver inte presentera antal vid redovisningen av en kvalitativ studie. Det 
viktiga är att man funnit mönstret, om det som sedan var endast en person eller flera som 
uppvisade det är i kvalitativa sammanhang ointressant. (Trost, 2005, s.1212) 

 

4.5 Reliabilitet/Validitet 

Vår undersökning har ganska stor reliabilitet och vi upplever att svaren vid intervjuerna 

kändes ärliga. En nackdel skulle dock kunna vara att vi valde att genomföra sex 

intervjuer. Vi antar emellertid att de intervjuade är relativt representativa för lärare. 

   Validiteten på undersökningen vi är hög. Vi har i förväg bestämt vilka frågor som 

skulle ställas för att få svar på våra frågeställningar. 

 

 

5 RESULTAT 
 
Nedan följer en sammanfattning av de svar vi har fått genom våra intervjuer på 

respektive fråga. 

 

5.1 Lärarnas bakgrund 

På frågan om hur länge de olika lärarna har jobbat i läraryrket fick vi fram att de har 

arbetat mellan ett och ett halvt år och åtta år och alla är utbildade lärare. Dock är en av 

dem inte utbildad i svenskämnet. Alla har kompetens för gymnasiet förutom en av 

lärarna som har examen för senareår. Två av dem har läst sin utbildning genom rubriker 

 14



fristående kurser. De flesta av de intervjuade undervisar i svenska och engelska. Övriga 

ämnen som de undervisar i är historia och samhällskunskap. 

 

5.2 Inställning till grammatik 

Kärnan i A-kursen i svenska är lärarna ganska överens om att det viktiga är att öva 

färdigheterna och i att tala, läsa och skriva. Däremot lägger de olika tyngdpunkt på 

momenten. Underlätta kommunikationen mellan människor och att utveckla sitt 

tänkande, lärande och sin analytiska förmåga anser en av dem vara huvudsaken. Någon 

av dem menar att den muntliga delen är viktigast, medan någon annan poängterar att det 

egna skrivandet och ordkunskap är det viktiga. Den senare menar att idag då många 

elever har invandrarbakgrund så är ofta ordförståelsen bristande. Vidare menar läraren 

att lokala varianter av ”Rinkebysvenska” används och blir allt mer vanlig bland våra 

elever, vilket medför att de använder det svenska språket på ett felaktigt sätt. A-kursen i 

svenska förutsätter att man arbetar individanpassat, då det skiljer mycket på de olika 

elevernas förutsättningar, tycker läraren. 

   Alla, med undantag en, anser att det finns grammatiska termer och moment som en 

elev skall kunna när han/hon börjar A-kursen i svenska. Lärarna är eniga om att 

eleverna bör kunna ordklasserna och i viss mån även satsdelar. Två av dem anser att 

eleverna bör ha med sig de kunskaperna redan då de börjar gymnasiet. En lärare anser 

att eleverna i princip ska klara högstadiets krav. En annan påpekar att då en elev går ut 

grundskolan så bör den åtminstone veta vad ett substantiv, verb eller adjektiv är. Två av 

de intervjuade anser att eleverna bör kunna de vanliga skrivreglerna. Till skillnad från 

de övriga lärarna så anser en av dem att eleverna inte behöver ha några grammatiska 

förkunskaper som t.ex. ordklasser. Anledningen till detta är att läraren upptäcker att 

hälften av eleverna saknar de grammatiska kunskaper, som behövs på gymnasiet, för att 

kunna ta del av undervisningen. Därför går läraren igenom grunderna på nytt. 

   Majoriteten av lärarna anser att grammatik förklarar hur ett språk är uppbyggt och hur 

det fungerar. Hälften av dem tycker att det är ett viktigt redskap för att kunna prata om 

språk. En av lärarna går ett steg längre och säger att grammatiken har en innebörd för 

läraren och en annan innebörd för eleven. För läraren handlar det om språkets  
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uppbyggnad och för eleven handlar det om att få ett redskap att använda sig av för att 

kunna uttrycka sig korrekt. En av dem väljer att förklara grammatik genom att räkna 

upp olika grammatiska moment som t.ex. satslösning, formlära och satslära m.m. Några 

väljer att nämna den inre grammatiken. Med det menar de den omedvetna grammatiken, 

de språkliga kunskaperna som tillägnas omedvetet. Läraren brukar säga till sina elever 

att ett bevis för att de använder sig av omedveten grammatik är att de inte skulle säga en 

mening som ”jag sitter inte stolen” och att de inte böjer fel. Grammatiken är inte ett 

självändamål i sig enligt en av lärarna. Grammatiken hjälper till att förklara varför det är 

otydligt att uttrycka sig på ett visst sätt. Det anses också att grammatik är en stöttepelare 

för både språk och kommunikation. 

 

5.3 Grammatikundervisning 

En tredjedel av lärarna arbetar med grammatik på ett traditionellt sätt, dvs. med 

genomgångar och fylleriövningar och två av dem väljer att avsluta med ett prov. Provet 

motiveras med att det kan vara intressant för såväl elev som lärare att testa de 

grammatiska kunskaperna efter avslutat delmoment. De övriga utgår ifrån elevernas 

egna texter. Givetvis med tillägg av olika övningar när det finns behov av detta, menar 

de. Anledningen till att de väljer att utgå ifrån elevtexterna är att lärarna försöker att ge 

eleverna kommentarer och förklaringar på ett individuellt plan. Även responsarbete 

eleverna emellan anses värdefullt hos två av de intervjuade. Gemensamt för dem alla är 

att de inte vill lägga allt för mycket tid på baskunskaperna i grammatik utan de vill 

kunna använda grammatiken som ett redskap för att nå de övriga målen i ämnet. 

Lärarna säger att grammatik är ett ständigt återkommande moment i olika sammanhang 

genom A-kursen. En av lärarna påtalar vikten utav att ha samma begrepp elever och 

lärare emellan. ”Utan begrepp blir det väldigt svårt att diskutera någonting och det är 

därför jag vill att eleverna ska ha de här begreppen så att de sedan kan diskutera med 

varandra och jag kan diskutera deras språk med dem.” 

   På frågan om hur de skulle vilja jobba får vi varierande svar. Någon anser sig inte ha 

något bra svar på det, då det arbetssätt som nu används känns tillfredsställande, dvs., att 

det kommer naturligt i svenskan som ett enskilt moment, dessutom att det också 
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anpassas efter eleverna och att de arbetar med grammatiken på olika sätt. En annan 

säger att ”ge varandra respons och bearbeta sina texter tycker jag flyter bra” då 

lärarrollen ännu känns ny och en utvärdering lär få utvisa resultatet framöver. En tredje 

ansåg att: 
 […] önskan vore att dela upp klassen i mindre grupper där indelningen görs efter vilken nivå 
eleven befinner sig på samt inlärningsstil. Att anpassa undervisningen utifrån givna förutsättningar 
vore en dröm. I stort sätt arbeta jag på det sätt jag önskar; kanske lite mer lekfullhet vore att 
önska? 

 

5.4 Övrigt 

När vi sedan frågade om de hade något att tillägga utöver det vi talat om så var de flesta 

nöjda med det som sagts. Däremot kom spörsmålet upp om hur lite elever kan då de 

kommer till gymnasiet, och vad det möjligen kunde bero på ”Det är många elever som 

inte vet vad ett substantiv, verb eller adjektiv är”. Ännu en annan åsikt som kom fram 

var att grammatiken har varit ful i många år och att det blåser olika vindar inom 

pedagogiken. ”Kanske elevernas inställning påverkat lärarna så att de struntat i 

grammatiken och att det kan vara en orsak till att eleverna kan så lite då de kommer till 

gymnasiet.” 

   Något vi själva funderar över är vad det betyder att undervisa i svenska för allt fler 

som inte har svenska som modersmål. En utav lärarna ansåg att: ”Grammatiken bygger 

broar mellan språken och idag är det flera elever i klasserna som inte har svenska som 

modersmål. Då kan grammatiken bli jätteviktig för att de ska komma in i det svenska 

språket.”  

   En lärare ansåg sist och inte minst att det är en utmaning för oss lärare och att göra 

grammatiken intressant och rolig. En annan tyckte att det var svårt att finna bra och nytt 

material i svensk grammatik, så att säga mer ”revolutionerande” material.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Lärarnas bakgrund 

De lärare vi intervjuat var, som vi beskrivit innan, förhållandevis nya i sin yrkeskarriär. 

En utav dem hade heller ingen utbildning i svenska. Ändå var det märkbart att den 

läraren ansåg det vara både roligt och nödvändigt med grammatikundervisning. En brist 

tycker vi har varit att vi inte har intervjuat någon med ännu längre erfarenhet av yrket 

och grammatikundervisningen. Det hade varit intressant att se om det har skett en 

förändring vad gäller lärares inställning till grammatiken dvs. om de i så fall hade tyckt 

annorlunda. 

 

6.2 Inställning till grammatik 

Vi har förstått i vår undersökning att lärarna lägger olika tyngdpunkt på momenten i 

Svenska A-kursen. Det kan vara en naturlig följd utav att målen skall tolkas utav varje 

enskild lärare, med vad det innebär. Ett problem som uppstår är att skolan skall arbeta 

efter jämlik utbildning, var helst i landet man befinner sig, och likvärdig bedömning. Vi 

har utrönt tre olika delmoment som prioriteras som basmoment i svenska A-kursen på 

skolorna. De innefattar muntlig färdighet, skriftligt färdighet eller förmågan att 

analysera. En viss skillnad borde kunna vara acceptabel i sammanhanget men här pekar 

det på stora skillnader i undervisningen, anser vi. 

   Vi tangerar här en av våra tankar vi framförde i inledningen utav arbetet ”Går man 

igenom ungefär samma saker vad gäller grammatik? Vi ställer oss också frågan om 

skolan är en likvärdig skola?” Vi frågar oss då om man som elev är duktig på muntlig 

färdighet, påverkar det betyget i skola X där den muntliga färdigheten prioriteras och får 

man då samma betyg på skola Y där den skriftliga färdigheten är det viktiga? 

   Vi anser att det kan finnas ett klart sammanhang med grammatikundervisningens vara 

eller icke vara och lärares inställning. Likt Teleman tror vi att en av orsakerna till  
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grammatikens svaga ställning i skolan kan vara att många svensklärare själva inte 

behärskar grammatiken tillräckligt bra eller att de inte vet vad syftet med grammatiken 

är. 

   Teleman skriver att de flesta svensklärarna inte anser grammatiken vara ett 

nödvändigt redskap. Det har inte vår undersökning visat! De lärare vi intervjuat har 

insett grammatikens betydelse, men ser dock tidsbristen som ett dilemma, speciellt med 

tanke på den tid det tar att lära sig den. Däremot vill lärarna inte lägga allt för mycket 

tid på baskunskaperna i grammatiken, då de anser att eleverna borde ha med sig detta 

redan från högstadiet, vilket inte alltid är fallet. Lärarna upplever en konfliktsituation då 

kunskaper saknas och de ofta får återkomma till de grundläggande momenten, istället 

för att kunna använda grammatiken som det redskap de önskar. Teleman såg 

stoffträngseln som ett problem vad gäller tiden och det kan man skönja här. 

   Intressant är att två av lärarna nämner att de har reviderat sin åsikt vad gäller 

grammatiken, dvs. nödvändigheten utav den. De har tidigare varit osäkra på dess 

betydelse men sett att grammatiken behövs ofta med tanke på undervisningen i engelska 

och moderna språk. Det senare har vi medhåll av Teleman (se 3.2). 

 

6.3 Grammatikundervisning 

Vi har upptäckt att flera lärare använder sig av den traditionella undervisningen med en 

kort period av grammatikarbete, medan andra väljer att väva in undervisningen 

efterhand. Några gjorde bådadera. Vi själva har inte tagit ståndpunkt för eller emot utan 

anser att det viktiga bl.a. är vår egen inställning till grammatiken. Kanske är det lättare 

att se användningen av grammatiken för eleverna om man väver in den i de olika 

momenten. Men å andra sidan kanske det är svårare att få en klar struktur för eleverna. 

En fråga vi ställer oss är hur det kan komma sig att en del lärare arbetar med elevernas 

egna texter först och främst, men samtidigt anser att eleverna inte kan grammatik? 

Teleman menar ju att ”språkbrukarna utvecklar sitt språk främst genom att använda det i 

meningsfulla sammanhang.” Har eleverna tillräckliga kunskaper för att klara av det, 

undrar vi? 
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   Vi har fått fram två olika läraraspekter, om elevers åsikter, angående 

grammatikundervisningen. Det ena är att eleverna tycker att det är tråkigt eller svårt att 

jobba med grammatik medan de andra är mer positiva till det. Kan det vara så att 

lärarnas inställning påverkar eleverna och kan det vara så att om man tycker 

grammatiken är tråkigt, är det detsamma som att det är svårt? Kan det också ha 

betydelse om läraren undervisar i ett annat språk, ser de då mer nyttan utav 

grammatikkunskaperna? 

   Vi tycker att det är intressant att en lärare hänvisar till den omedvetna grammatiken 

som också Teleman talar om i sin bok. Läraren menar att eleverna kan en hel del 

grammatik men har ej termerna för det. 

 

6.4 Övrigt 

Då man genomför den kvalitativa bearbetningen kan man, menar Patel & Davidsson 

(2003), under en intervju ha förbisett information eller att den intervjuade uppfattar 

frågor på ett sätt man själv inte tänkt på och då får ytterligare stoff till materialet. ”Ny 

och oväntad information kan på detta sätt berika undersökningen.” (s. 119) Vi märkte 

att det stämde. ”Personerna börjar prata mer spontant och är inte lika länge angelägna 

om att framstå som t.ex. logiska och förnuftiga (s.83). Då man sedan stänger av 

bandspelaren, trots att det som regel inte är några problem att få intervjupersonerna att 

prata inför en bandspelare, fortsätter samtalet på ett mer avslappnat vis. Det är intressant 

fenomen.  

   I inledning skrev vi att vi trodde att undersökningen skulle visa på om grammatiken är 

ett moment som får mycket respektive lite tid i svenskundervisningen på gymnasiet, 

beroende på vilken inställning lärare har till grammatiken. Med facit i hand har vi inget 

heltäckande svar på detta, förutom att vi tror att lärares inställning till grammatiken 

påverkar tidsåtgången och tillvägagångssättet i grammatikundervisningen. Vi tror också 

att det är som en av våra tillfrågade sa, en stor utmaning för oss lärare att få eleverna 

med på tråden och att tycka att de kan se en användning utav det. 

   Problemet som vi ser det är den enorma stoffträngseln i svenskämnet som lärare har 

att ta ställning till. Vi tror också att den tolkning varje lärare har att göra till 
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kursplanerna, gör att det blir en subjektiv bedömning som sedan också präglar 

inställningen av grammatikkunskaperna. Det kan vara svårt för enskilda lärare att finna 

motivation att arbeta med grammatiken då de inte finns som specifika mål att arbeta 

mot. Eftersom man inte kan betygsbedöma och utvärdera enligt kursmålen så drar sig 

några kanske för att genomföra det. Vi håller med Teleman som menar att grammatiken, 

som det nu är, lever på nåder inom svenskämnet. Vi funderar en del över en av 

kommentarerna vi fick vid våra intervjuer där en lärare anser att eleverna i princip ska 

klara högstadiets krav- vad innebär det? 

   Skolverket har visat att andelen utbildade lärare är lägst på skolorna i de mest utsatta 

bostadsområdena. De elever som kanske mest av alla behöver duktiga utbildade lärare 

har sämre tillgång till utbildade lärare än andra. Detta tycker vi är skrämmande. Vi tror 

också att det kan vara ännu viktigare att fånga elevers intresse för språket än någonsin 

på grund av de många nysvenskar och utlandsfödda elever vi har i våra skolor idag. 

   Vi vill avsluta med ett citat ur tidningen Lärarfackligt nr 8, (Bilaga 3) om det aktuella 

läget, vad gäller Sveriges lärare, enligt Skolverkets nationella utvärdering av 

grundskolan (NU-03). 

 

[…] visar exempelvis att var tredje som undervisar i år 7-9 i grundskolan i ämnena svenska, 
engelska och matematik saknar antingen utbildning i ämnet eller lärarutbildning.” 
(s. 2, 2006)   

 

6.5 Vidare forskning 

Som förslag på vidare forskning önskar vi att någon antar utmaningen om hur lärarkåren 

bättre kan fånga elevernas intresse och studera vad som är rimligt att lära ut? Skolans 

likvärdighet är ett annat intressant ämne som vi bara snuddat vid. Kanske någon vill ge 

sig i kast med svårigheten att finna nytt och revolutionerande material i grammatik för 

svenskämnet? Vi skulle själva tycka att det vore intressant att undersöka kopplingen 

mellan lärares egna grammatikkunskaper kontra vad de lär ut. 
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7 SAMMANFATTNING 
 
I den här uppsatsen har vi valt att titta närmare på hur det står till med 

grammatikundervisningen i dagens gymnasieskola.  

   I vår uppsats tar vi först upp historik om grammatik och grammatikundervisning. För 

att få veta vad lärare i gymnasieskolan ska sträva efter i sin undervisning har vi också 

ägnat en del av uppsatsen åt läroplaner och kursplaner m.m.  

  Vårt syfte är att undersöka hur undervisningen i grammatik ser ut på gymnasiet och 

vilken inställning lärarna har till grammatik. Vi har valt att utgå från följande 

frågeställningar:  

 

• Vilken inställning har lärare på gymnasiet till grammatik och 

grammatikundervisning? 

• Hur arbetar lärare med grammatikundervisning på gymnasieskolan?  

 

   Metoden till vår undersökning är kvalitativ med induktiv inriktning och den är 

empirisk. Vi valde att genomföra sex djupintervjuer med lärare i svenska på 

gymnasieskolan. Lärarna är i olika åldrar och arbetar på två olika skolor och kommuner. 

Intervjuerna har genomförts med samma förberedda och standardiserade 

frågeställningar. 

   Vår undersökning visar att lärarna är överens om att kärnan i A-kursen i svenska är 

tala, läsa och skriva. Dock lägger de tyngdpunkten olika på momenten. De är också 

rörande överens om att det finns grammatiska termer och moment som en elev ska 

kunna när hon/han börjar A-kursen. Vad de ska kunna är de oense om.  

   Lärarna ser grammatik som ett viktigt redskap för att kunna tala om språk. De vill 

dock inte lägga för mycket tid på baskunskaperna i grammatik utan vill kunna använda 

den som ett redskap för att nå de övriga kursmålen. Dessvärre tycker de att eleverna har 

för dåliga kunskaper då de kommer från grundskolan till gymnasiet.  

   En tredjedel väljer att arbeta med grammatik på ett traditionellt sätt, dvs. med 

fylleriövningar. De övriga utgår ifrån elevernas egna skrivna texter och vid behov 
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lägger de till olika övningar. Lärarna väljer att utgå ifrån elevtexterna för att på så sätt 

kunna ge personliga kommentarer och förklaringar. Grammatiken återkommer ständigt i 

olika moment genom kursens gång.  

   På frågan hur de skulle vilja jobba med grammatikundervisning får vi varierande svar. 
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