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grammatikundervisningens syfte 

Sammanfattning 

Denna studie har som syfte att undersöka olika svensklärares inställning till grammatikens roll 

och syfte i undervisningen, hur det påverkar deras val av undervisningsstrategier samt elevernas 

syn på syftet med grammatikundervisningen. Jag har intervjuat tre olika svensklärare och i 

intervjuerna använt mig av fyra didaktiska frågor som frammanar ett didaktiskt perspektiv på 

grammatikundervisningen i dagens skola. Jag har även gjort en enkätundersökning av de 

intervjuade lärarnas elever i syfte att belysa elevernas perspektiv på syftet med 

grammatikundervisningen. I min tidigare forskning har jag använt mig av en liknande studie 

gjord av Beng Brodow där han undersöker ”svensklärares attityder till och erfarenheter av 

grammatikundervisning”. Det som skiljer denna studie från Brodows är framförallt 

inkluderandet av elevernas perspektiv. I resultatet går det att konstatera att lärarens 

undervisningsstrategier snarare än deras inställning till grammatikundervisningen är avgörande 

för elevernas uppfattning om syftet med grammatikundervisningen. 
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Kapitel 1 Bakgrund 
 

Inledning 
 

När jag gick i högstadiet var jag ensam i klassen om att tycka att grammatik var roligt. Varje 

gång läraren presenterade grammatik på schemat. Det behandlades oftast som ett isolerat 

moment i svenskundervisningen och varje gång det presenterades på schemat behövde man inte 

anstränga sig för att uppfatta ljudet av djupa suckar hos mina klasskamrater. Elever som i 

vanliga fall var aktiva och engagerade blev plötsligt osynliga när det var dags för grammatik. 

Genom dessa iakttagelser lärde jag mig redan på ett tidigt stadium att just detta moment var 

något som uppfattades som tråkigt, tungt och framförallt svårbegripligt.  

 

Jag har i min egen undervisning upplevt att det ofta är svårt att motivera för eleverna varför 

vissa moment i grammatik är viktiga att kunna. Jag upplever det som att läraren i alla lägen 

måste kunna ge ett tydligt och konkret svar på frågan ”varför” och det blir särskilt problematiskt 

när det gäller just grammatik. 

 

Målet med min studie är att försöka få en förståelse för hur lärare resonerar kring 

grammatikundervisningens syfte samt värde och vad detta får för konsekvenser för elevernas 

uppfattning. Jag kommer att utgå från de didaktiska frågorna; vad, när, hur, för vilka och varför 

i mina intervjuer för att få intervjudeltagarna att reflektera kring grammatikundervisning ur ett 

didaktiskt perspektiv. Jag kommer att ta stöd i relevant litteratur för att understryka, utveckla 

och ifrågasätta tankar som presenteras i undersökningen.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att bestämma grammatikens innebörder och elevkonsekvenser hos några 

svensklärare. Målet med undersökningen är således att undersöka tre olika lärares 

förhållningssätt till grammatikundervisningen och hur det påverkar deras elevers uppfattning 

om grammatikundervisningens syfte.  

 

Frågeställningar 
 

1. Vilka förhållningssätt till grammatikundervisning uttrycker svensklärarna? 

2. Vilka undervisningsstrategier använder svensklärarna när de undervisar i grammatik? 

3. Hur uppfattar deras elever nyttan av grammatikundervisning i svenska? 
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Kapitel 2 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning har fått föregå Teoretiska perspektiv i min studie eftersom de 

Teoretiska perspektiven aktualiseras och diskuteras i den studie som presenteras i min 

Tidigare forskning. I Tidigare forskning har jag valt att redogöra Brodows studie 

utförligt, framförallt för att den ligger väldigt nära min egen studie och belyser aspekter 

som är viktiga för min analys. Även Brodows studie berör det didaktiska perspektivet på 

undervisningen men det framkommer också vissa skillnader mellan våra studier, dessa 

uttrycks explicit i avsnittet ”Tidigare forskning”. I Teoretiska perspektiv har jag valt ut 

att belysa vissa delar som är relevanta för mitt resultat och min i analysen. Jag har bland 

annat valt att ta med teori som berör undervisningsformer i skolan samt läroplansteori, 

detta för att lättare kunna upptäcka mönster i lärarnas syn på grammatikundervisningen 

och sedan försöka kategorisera lärarna utifrån det. Teorier om lärande finns med för att 

belysa och förstå elevperspektivet ur både elevernas och lärarnas synvinkel. 

 

Tidigare forskning 
 

I ”Retoriken kring grammatiken” har Beng Brodow (Brodow m.fl. 2000, s.67) gjort en 

undersökning av ”svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning” som 

är en studie kring grammatikundervisning ur ett didaktiskt perspektiv. Studien redovisas 

utförligt eftersom den ligger så nära min egen. Studien utfördes under våren och hösten 1996 då 

Brodow intervjuade sammanlagt 32 lärare, 10 stycken på högstadiet och 22 stycken i gymnasiet 

angående deras attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning. Lärarnas ålder, 

yrkeserfarenhet samt ämnesinriktning varierade bland deltagarna. De medverkande skolorna var 

placerade i södra och mellersta Sverige. Intervjuerna tog 40-60 minuter, de bandades och skrevs 

därefter ut noggrant. 

 

Brodow redovisar sina resultat från intervjuerna i form av citat från transkriptionerna som han 

sedan sammanfattar och redogör för i löpande text. I vissa av frågorna jämför han 

grundskollärarna med gymnasielärarnas svar och i dessa frågor har jag valt att enbart fokusera 

på intervjuresultaten där grundskolelärarnas röster är representerade eftersom det är mest 

relevant för min studie. I de fall där en del lärare delar gemensamma åsikter har Brodow valt att 

låta kvalitén i svaren få avgöra vem som ska representera dem. Istället för att kategorisera 

svaren efter vilken skolform lärarna arbetar på har jag valt att använda exempel där minst en 

grundskollärares röst är representerad. 

 

Brodow undersöker bland annat värdering av grammatikkunskaper och finner att de allra flesta 

har en mycket positiv värdering av kunskaper i grammatik. Endast några få hävdar att 

grammatiska termer samt formaliserande termer inte är nödvändigt för att man ska kunna 

utveckla sitt språk eller samtala om språk. Brodow har gjort en lista där han försöker 

systematisera svaren efter olika aspekter; 

 

1. Värde för inlärning av främmande språk 

2. Värde som metaspråk, alltså att ha bekväma termer för att tala om språk, både vid 

inlärning av främmande språk och vid diskussion av t.ex. elevtexter 
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3. Värde för eleverna språkutveckling, framför allt skrivandet 

4. ”Formalbildningsvärde”, dvs. en hjälp att t.ex. utveckla ett logiskt och abstrakt tänkande 

5. Värde som allmänbildning 

6. Underhållningsvärde 

 

Han påpekar dock att det i vissa fall kan vara svårt att hålla isär värdena. Brodow pekar även på 

problematiken i att det i vissa fall är oklart om lärarna syftar på den praktiska behärskningen av 

språkets struktur eller den teoretiska, vilket har medfört att han har fått göra sin egen tolkning av 

intervjusvaren i dessa fall. Han framhäver även att han i sin frågeformulering till lärarna om 

grammatikkunskapernas värde inte har fokuserat på ett nyttobetonat perspektiv utan framförallt 

en humanistisk och allmänbildande aspekt. 

 

Han ställer även frågan till grundskollärarna om ”vilka grammatiska kunskaper bör eleverna på 

ditt stadium ha?” och de flesta svarar att de bör ha lärt sig alla ordklasserna och helst kunna dela 

upp en sats i subjekt och predikat, en fördel är om de även kan analysera fram objekten och 

predikatsfyllnad. Vissa lärare hävdar att man måste individualisera eftersom alla har olika 

förutsättningar och behov men att vissa baskunskaper kan vara bra att ha, det gäller då 

framförallt ordklasserna. I Brodows sammanfattning av svaren på frågan som redovisades i 

början av stycket hävdar han att ”Grundskolelärarna har ganska höga ambitioner och når ofta 

ganska långt”.  

 

Brodow går även in på ”den personliga bakgrunden” hos lärarna där han ville veta hur de fått 

sina grammatikkunskaper och grammatikmetodik samt hur deras tidigare erfarenheter har 

påverkat deras attityder och praxis. De flesta kan inte se någon koppling mellan sina tidigare 

erfarenheter och attityder samt praxis medan några menar att de tack vare sina egna positiva 

upplevelser av grammatikundervisning har lättare att motivera eleverna. Åsikterna kring kvalitet 

på utbildning vid högskolor och universitet är varierande. Vissa upplever dem som nyttiga och 

intressanta medan andra ger en beskrivning av alltför massiva kurser, behov av 

stödundervisning hos de antagna på grund av bristande kunskaper, alltför formella, abstrakta 

och traggliga kurser.  

 

Brodow låter även lärarna redogöra för sin förändrade syn på grammatik samt 

undervisningsmetoder. Många menar att de reducerat sin tid för grammatikundervisning på 

grund av olika faktorer såsom minskad undervisningstid, större motstånd från eleverna men 

framför allt att man värderar andra moment inom svenskämnet som mer relevanta. Vissa har 

adapterat ett individualiserat perspektiv på undervisningen där alla inte nödvändigtvis behöver 

kunna lika mycket utan där behov och förmåga får styra över generella baskunskaper. En del 

talar även om att arbeta med grammatik integrerat med andra ämnesmoment, exempelvis 

textproduktion, istället för att arbeta med det i separata ”block”. 

 

Brodow går sedan över till att fråga lärarna hur de motiverar värdet av grammatikkunskaper för 

eleverna. Den vanligaste motiveringen är att det är fördelaktigt att kunna när man ska tillägna 

sig ett främmande språk. Det påstås även vara det mest accepterade argumentet hos eleverna 

eftersom det är ett konkret exempel på praktisk nytta. Endast en lärare förespråkar förmågan att 

kommunicera kring elevtexter med hjälp av grammatiska begrepp. Några lärare vill hävda att 

grammatikkunskaper kan bidra till språkutveckling med inriktning på skrivning medan andra 

förespråkar allmänbildningsresonemanget. 
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En annan fråga som ställs rör elevattityder och föräldraförväntningar ur ett lärarperspektiv. I 

resultaten gjordes en klar distinktion mellan förhandsattityder och de attityder som 

synliggjordes under lektionstillfället eller genom utvärderingar. Förhandsattityder innefattar 

elevernas tidigare erfarenheter eller allmänna rykten. Många lärare uppfattar att eleverna anser 

att grammatik är ett viktigt moment men utan att kunna motivera varför, de kan till exempel 

referera till grammatik som ”riktig” svenska. En del menar även att det är viktigt att arbeta 

konkret, att när man når en för hög abstraktionsnivå förlorar eleverna genast intresset. Flera 

lärare förordar laborativt arbete i grammatik eftersom det gynnar motivationen, framförallt 

problemlösande uppgifter. De trycker även på vikten av att vara målinriktad, eleverna ska veta 

varför och när de kan ha nytta av sina kunskaper i praktiken. 

 

När Brodow berör ”den svåra grammatiken” diskuteras hinder för inlärning av grammatik, de 

sammanfattas i tre kategorier; abstraktionsgraden, termrikedomen och blockeringar mot 

inlärning. Hälften av intervjudeltagarna menar att svårigheten med abstraktionsgraden oftast 

beror på att eleverna inte är mogna för teoretiskt tänkande, de har svårt att se ett 

helhetsperspektiv. Termrikedomen består i att de framförallt är många begrepp samt att de har 

ett latinskt ursprung som eleverna har svårt att relatera till. Blockering mot inlärning handlar 

framför allt om låsningar hos eleverna där de är övertygade om att grammatik är omöjligt att 

lära sig.  

 

I studien visar det sig att två lärare i grundskolan ”befriar” vissa elever från att läsa grammatik. I 

det ena fallet handlar det om ungdomar med dyslexi som behöver träna sina färdigheter på andra 

områden i första hand och i det andra fallet handlar det om att läraren ger upp 

grammatikundervisningen efter år 7 när det gäller vissa elever. En annan lärare ger en grundkurs 

i grammatik i sjuan samt åttan och erbjuder sedan en frivillig fördjupningskurs i nian. 

 

De flesta intervjuade har språk som sitt andra ämne(n) och ett fåtal har samhällsorienterade 

ämnen. Detta medför att attityderna och erfarenheterna skiljer sig något mellan lärarna. 

Intervjudeltagarna menar att de lärare som undervisar enbart i svenska ofta överlåter ansvaret 

för grammatiken åt språklärarna. Många menar trots allt att eleverna är mer motiverade att läsa 

grammatik då de studerar ett främmande språk än i svenska eftersom ”nyttoaspekten” då blir 

tydligare för dem. 

 

Under rubriken ”tidsåtgång, uppläggning och integration” frågar Brodow om hur stor del av 

svenskämnet som går åt till grammatikundervisning samt hur de lägger upp sin 

grammatikundervisning och hur fördelningen ser ut på olika stadier. Frågan om tidsåtgången 

gav varierande svar; 10% plus tillämpningar, 8-16 lektioner per läsår, 15-20 lektioner per läsår. 

De flesta grundskolelärarna var dock överens om att elevernas behov styr uppläggningen.  

 

När Brodow undersöker ”lärarnas metoder vid klassrumsarbete med grammatik” slås han av att 

repertoaren är så begränsad det vill säga att alla använder sig av liknande metoder i sin 

tillämpning. De flesta lärare tar avstånd från användningen av fältschema i arbete med satsdelar 

vilket Brodow tolkar som ett tecken på bristfälliga kunskaper och erfarenhet av arbete med 

fältschema. Han pekar även på bristfälliga kunskaper beträffande formell och semantisk analys 
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vid satsanalys. En del lärare har använt autentiska meningar från elevernas egna uppsatser men 

de erkänner samtidigt att det kan leda till problem eftersom de kan vara svåra att analysera. 

Det vanligaste är trots allt att lärarna plockar övningsmaterial ur läromedel som de också 

använder då de arbetar hemma. En del lärare har dock uppfattningen om att läromedlen 

framställer grammatik som tråkig och stereotyp. Någon menar också att läromedlen innehåller 

för stor del teori och en väldigt liten del praktiska övningar. Flera lärare förespråkar korta men 

koncisa grammatiksekvenser snarare än långa och omfattande, vilket ofta representeras i 

läromedel, eftersom det senare tycks skrämma eleverna då det blir många termer. 

 

I slutet av studien redovisar Brodow sin egen syn på grammatikundervisning i svenska, 

materialet är taget från hans bok ”Perspektiv på svenska, del II, Momenten” (1996). 

Han skiljer på den formella strukturen som sker i skolundervisningen och den praktiska 

språkförmågan. Han menar att eleverna kan behöva en grundförståelse för termer och begrepp 

men att dessa fäster bäst då eleverna får använda det i kontakt med målspråket, det vill säga den 

främmande språket. Han menar att det är viktigt att vi motiverar eleverna och får dem 

engagerade i språkanvändningen och det kan man göra, menar han, genom att visa språkets 

komplexitet och flexibilitet. Han särskiljer den traditionella grammatiken, vars språk står 

representerat i läromedlen, från det ”levande” språket som eleverna faktiskt använder sig av och 

menar att det kan användas som en motivationsfaktor. Han framhäver även vikten av att arbeta 

med elevernas egna texter både muntligt och skriftligt men även annat autentiskt material såsom 

tidningstexter samt skönlitteratur. Han förordar ett induktivt arbetssätt där eleverna i första hand 

får pröva sig fram på egen hand med hjälp av lärarens vägledning. 

 

Det kan uppfattas som onödigt att utföra en studie så snarlik Brodows men det finns aspekter 

som jag tycker saknas i Brodows studie men som jag vill belysa i min rapport. Den största 

skillnaden är att jag har valt att inkludera elevernas syn på grammatikundervisning som en 

motsvarande bild till lärarnas uppfattning om grammatikens syfte och roll. Brodow har 

visserligen diskuterat elevernas attityder till grammatikundervisning men endast utifrån ett 

lärarperspektiv. Jag vill även hävda att även om styrdokumenten är desamma så har 

undervisningspraxis förändrats sedan Brodows studie genomfördes för femton år sedan, och 

eftersom form och innehåll är relaterade vill jag påstå att även innehållet, det vill säga vad som 

tas upp i grammatikundervisningen, kan ha förändrats. Flera studier vittnar om att ”Eget arbete” 

kom att få ett större utrymme i klassrummet efter det att Brodows studie genomfördes (Carlgren 

2005, Naeslund 2001, Österlind 1998).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

Teoretiska perspektiv 
 

Undervisningspraktiker 

 

En rapport av betydelse för min studie är utförd av Eriksson m.fl (2005) som i sin slutrapport 

kategoriserar och redogör för olika undervisningspraktiker. Syftet med rapporten är att försöka 

belysa konsekvenserna av att man avskaffar timplanerna i skolan och att genom observationer, 

gruppintervjuer samt individuella intervjuer, bandade arbetslagsmöten och insamlade dokument 

från fem arbetslag undersöka hur det påverkar lärarnas arbete, skolans innehåll och organisering 

samt elevernas bildningsnivå. Jag vill fokusera på undervisningspraktikerna för att försöka 

komma åt eventuella samspel med en grammatikundervisning sedan Brodows studie 

genomfördes. 

 

Författarna redogör för sex varierande undervisningspraktiker; 

 

 Självreglerande undervisningspraktik 

 Redovisningsorienterad undervisningspraktik 

 Sammanhangsskapande undervisningspraktik 

 Läroboksstyrd undervisningspraktik 

 Baskunskapstränande undervisningspraktik 

 Demokratifostrande undervisningspraktik 

 

Eriksson ställer läroboksstyrd och baskunskapstränande undervisningspraktik under kategorin 

traditionella undervisningspraktiker medan sammanhangsskapande, redovisningsorienterad och 

självreglerande undervisningspraktiker beskrivs som alternativa undervisningsmetoder vilket 

betyder att de är relaterade till de krav som ställs i dagens skola. Hon hävdar att det finns en 

antydan till att baskunskapstränande undervisning kan komma att öka framöver eftersom många 

elever har svårt att klara godkäntgränsen. Lärobokstyrd undervisning värderas som negativ 

medan baskunskapstränande undervisning uppfattas som viktig för de elever som behöver mer 

stöd och hjälp i ett ämne. De traditionella undervisningspraktikerna beskrivs som lärarstyrda 

medan exempelvis självreglerande undervisningspraktik beskrivs som elevcentrerad. Genom en 

självreglerande undervisningspraktik förväntas eleverna ges möjlighet att organisera för och 

fatta beslut kring det som rör deras egen läroprocess. Eriksson menar att dragen av 

självreglerande undervisningspraktik ges ett större utrymme i dagens verksamhet i jämförelse 

med de andra praktikerna i och med att eleverna i högre grad ges möjlighet att styra över sitt 

lärande och sina förutsättningar för lärande. Den utgör även drag i det övriga 

undervisningspraktikerna i och med att flera av dessa innefattar beslutsprocesser där ansvar och 

omdöme i flera arbetsmoment överlämnas åt eleven. Den självreglerande 

undervisningspraktiken liknar till stor del ”Eget arbete”. Det som skiljer dem åt är att Eriksson 

m.fl. valt att lokalisera, kategorisera och jämföra olika undervisningspraktiker i syfte att belysa 

konsekvenserna av avskaffandet av timplanen medan de övriga författarna talar om ”Eget 

arbete” som ett definierat individualiserat arbetssätt som används i ökad utsträckning i dagens 

skola.  
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”Traditionell undervisning” 

 

Lena Boström (2004) redogör för sin syn på traditionell undervisning i sin doktorsavhandling. 

Hon menar att det är svårt att definiera begreppet traditionell undervisning men hon har valt att i 

sin studie definiera det efter egen erfarenhet som ”undervisning med utgångspunkt i lärobokens 

innehåll, vilket eleverna lär sig genom att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens 

genomgångar samt genom skriftliga övningar och muntliga diskussioner” (2004, s.21) vilket är 

den tolkning jag kommer att använda mig av då jag hänvisar till traditionell undervisning i min 

studie.  

 

Läroplanskoder 

 

Göran Linde (2000, s.34) redogör för olika läroplanskoder som representerar undervisningens 

innehåll. Begreppet läroplanskod introducerades av Ulf P. Lundgren (1983) och utgör 

principerna för urval, organisation och förmedlingsform för skolans undervisning. Nedan 

presenteras fyra olika läroplanskoder med syfte att visa olika sätt att förhålla sig till 

undervisningens form och innehåll; 

 

Klassisk läroplans kod bygger på att undervisningen ska syfta till bildning genom disciplin och 

studieflit. Gamla ideal om och undervisningstraditioner är eftersträvansvärda. Vissa ämnen har 

extra stort värde eftersom de anses som bildningsämnen som har prestige, såsom klassiska språk 

eftersom det ger högt bildningsvärde. Till klassiska språk hör argument såsom grammatikens 

nytta ur ett formalbildningsvärde och ett allmänbildningsämne. Här blir språkriktigheten och 

språkbehärskning av värde eftersom det är väsentligt ur bildningssynpunkt. Argumentet om 

vikten av att kunna grammatik för att det är något som alla bör ha med sig som en gemensam 

grund tillhör allmänbildningsargumentet. 

 

En rationell läroplanskod, även kallad nyttokoden ger oss en annan bild. Det är ett mer modernt 

tänkande om att människan genom sin undervisning ska förberedas för realistiska situationer 

som de kommer att stöta på i framtiden. Människan måste behärska vissa saker för att kunna 

klara sig självständigt i samhället, till exempel att skriva en arbetsansökan, läsa instruktioner, 

argumentera och diskutera. Läraren skulle kunna hävda att detta är omöjligt utan kunskap om 

grammatik. En grammatisk inkorrekt text eller en text som innehåller brister i grammatiken kan 

försvåra ens möjlighet till anställning inom ett yrke. 

 

Det finns även lärare som hävdar att grammatiken är en viktig del därför att det främjar 

inlärningen av nya språk. En realistisk läroplanskod stödjer det argumentet.  

Då handlar det om att förmedla en sann världsbild genom att använda naturvetenskapliga 

teorier. Man menar att det som sker i verkligheten alltid kan beskrivas och bevisas med hjälp av 

teoretiska verktyg. Eleverna behöver behärska en visst terminologiskt vokabulär som de 

använder när de diskuterar världen och världsuppfattningar. Genom grammatik skaffar man sig 

verktyg i form av termer och begrepp som man kan använda när man tillägnar sig ny kunskap. 

Dessa begrepp är teoretiskt förankrade och används för att tala om praktiken på ett teoretiskt 

plan. Grammatiken fungerar som ett fackspråk för att beskriva verkligen så realistiskt som 

möjligt men med hjälp av teoretiska redskap. Detta kan handla om att hjälpa eleverna att variera 

sitt språk och berika det med en akademisk vokabulär eftersom det kan vara eftersträvansvärt att 
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uttrycka sig mer avancerat. Detta knyter an till resonemanget om en. Det handlar även om att 

tillägna sig ett metaspråk, det vill säga att man kan använda begrepp inom grammatiken för att 

prata om språket och dess uppbyggnad. 

 

En demokratisk läroplanskod har som syfte att fostra demokratiska samhällsmedborgare och att 

genom kunskap erövra förmågan att kunna skilja nyttighet från onyttighet, gott från ont och 

främja möjligheten till ett hälsosammare liv genom den kunskap och färdigheter man tillägnat 

sig. Ur ett modernare perspektiv skulle denna läroplan även innefatta demokratiska 

överväganden, det vill säga beaktandet av kommunikativ frihet, att alla får göra sin röst hörd. 

Elevernas möjlighet att ge sin bild av syftet med grammatikundervisningen utifrån sina egna 

tankar och erfarenhet faller under en demokratisk läroplanskod. Det innefattar även 

praktiseringen att grammatik är till för alla, och inte enbart en specifik grupp av elever.  

 

Teorier om lärande 

 

Kognitivistiskt perspektiv 

Enligt Piaget (2008) utvecklas språket inifrån barnet och i olika stadium parallellt med barnets 

ålder. Han delar upp det i fyra kategorier;  

det nyfödda barnet och spädbarnsåldern – det motoriska stadiet  

småbarnsåldern 2-7 år – det intuitiva tänkandet 

barnet 7-12 år – de rationella operationerna (konkreta operationerna) 

ungdomsåren – det formella tänkandet 

Han menar att barnets förmåga att utveckla färdigheter inom ett specifikt område är bundet till 

dess ålder, för att kunna ta sig till nästa stadium förutsätter det att färdigheter inom det 

föregående stadiet utvecklats. För att kunna utföra ”rationella operationer” krävs det att man har 

utvecklat det ”intuitiva tänkandet”. Han talar om det egocentriska språket som finns redan hos 

det lilla barnet trots att det saknar förmågan att uttrycka det. Genom att barnet blir äldre blir 

barnets tänkande mer avancerat och därigenom ökar också behovet av språket. Tanken föregår 

språket enligt Piagets mening. Språket finns i tanken bakom varje handling och när barnet sedan 

kan uttrycka sig verbalt ersätter det ofta handlingen (Piaget 2008, s.35). När man kan säga ”jag 

vill ha en sked” så behöver man inte längre hämta skeden själv. Det som skiljer ungdomar från 

yngre barn är det ”formella tänkandet” (2008, s.82). Han menar att någonstans vid 11-12 års 

ålder går barnet från ett konkret tänkande mot ett fritt reflekterande tänkande som inte 

nödvändigtvis är situationsbundet eller konkret bundet till verkligheten (2008, s.81). Det 

formella tänkandet är ”hypotetiskt-deduktivt” (2008, s.83) vilket betyder att man kan dra 

slutsatser från hypoteser och inte enbart av iakttagelser. I grammatiken handlar det framförallt 

om vikten av att lära sig de grundläggande begreppen. Du kan exempelvis inte förstå 

satsdelarna; subjekt och predikat utan att ha förstått vad ett substantiv och verb är. Även om du 

har berört ordklasser utan att förstå dem kommer du ha svårare att förstå satsdelarna medan en 

person som har lärt sig ordklasserna sannolikt kommer att klara satsdelar utan större 

ansträngning enligt Piagets resonemang. Enligt Piagets teori är barnet mogen för 

grammatikundervisning först i senare mellanstadiet då de bör ha utvecklat ett mer abstrakt 

tänkande som inte är bundet till konkreta erfarenheter utan istället bygger på en hypotes, det vill 

säga en föreställning om en situation. 
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Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij formulerar citatet ”tanken förlöper i språket” (Vygotskij 1999, s.9) för att beskriva att 

tänkandet och språket är nära förenade, dock inte identiska. Vygotskijs teori bygger inte på att 

tanken föregår språket som i det kognitiva perspektivet, utan istället att det är en process som 

förlöper samtidigt. Han menar att vi som individer och vårt tänkande utvecklas genom socialt 

interagerande i form av kommunikation. Om Piaget talar för att barnet går från att vara 

egocentrisk till att bli socialt menar Vygotskij att barnet från födseln är en social varelse som 

interagerar med sin omgivning genom att kommunicera men att individualismen utvecklas långt 

senare.  

 

Vygotskij diskuterar även sambandet mellan vardagliga begrepp och vetenskapliga begrepp 

(1999, s.251). Vardagliga begrepp utvecklas, menar han, i praktiken genom sociala samspel 

medan de vetenskapliga begreppen är teoretiska och ofta förekommer i 

undervisningssammanhang där de överförs från läraren till eleven.  

Lärarens uppgift är att motivera eleverna till att utvecklas självständigt genom sociala samspel 

istället för att göra sig beroende av lärarens guidning. Det gör läraren genom att organisera för 

samspel och diskussioner där eleverna själva får utforska och pröva sitt tänkande i praktiken. 

Vygotskij menar att de vetenskapliga begreppen oftast överförs genom undervisning då eleverna 

mottar en färdig definition av ett begrepp, men att det inte stannar där utan att det måste ske en 

process där barnet anpassar det vetenskapliga begreppet till sin egen förståelse.  När eleverna 

tillägnar sig ett vetenskapligt begrepp refererar de till sina erfarenheter i praktiken och utvecklar 

därigenom en förståelse av begreppets innebörd. De använder sig av sina konkreta erfarenheter 

för att förstå det mer abstrakta, för att göra det tydligare. Kategorin ”verb” skulle kunna ses som 

ett teoretiskt begrepp. För att förstå innebörden krävs det att vi förstått sambandet mellan 

begreppet verb och uttrycket ”det vi gör” vilket ligger betydligt närmare vårt vardagsspråk och 

som också är bundet till en konkret situation. Vi får lära oss att spring, hoppa och skutta tillhör 

begreppet verb. På så sätt används de vardagliga begreppen för att förstå de vetenskapliga 

begreppen och tvärtom. Han menar vidare att det finns starka och svaga sidor hos begreppen 

(1999, s.254). De svaga sidorna hos de vardagliga begreppen består i barnens svårighet att 

använda dem fritt från en bunden kontext, då de ofta används i fel sammanhang och på ett 

oriktigt sätt. De svaga sidorna hos de vetenskapliga begreppen är abstraktionsgraden, att de är 

svåra att tillägna sig den verkliga betydelsen av begreppet men när de väl lyckats används 

begreppen på ett rätt och riktigt sätt.  
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Kapitel 3 Metod 
 

Studien är av kvalitativ sort och har en tematisk fokus (Backman 2008). I min intervju har jag 

valt att kombinera strukturerad metod och kvalitativ metod (Johansson, Svedner 2006, s.43) i 

den bemärkelsen att jag har utgått från planerade nedskrivna frågor men för även in spontana 

frågor samt kommentarer i syfte att utveckla vissa frågor som kan vara relevanta för min studie. 

Detta medför en större mängd information kring relevanta ämnesområden som kan behövas en 

utvecklad förståelse inom. Jag har även använt mig av en enkätundersökning där jag fångat upp 

elevernas uppfattning om syftet med grammatikundervisning. Jag använder både uttrycket syfte 

och nytta i min studie därför att jag anser att dessa är nära relaterade i detta sammanhang. 

Eleverna förstår syftet med något genom att de ser en nytta med det, om vi vänder på det kan vi 

säga att eleverna har svårt att se ett syfte med något som de inte har någon nytta av. Intervjuerna 

har jag transkriberat noggrant för att lättare kunna få en överblick över mitt material. Det 

underlättar även för jämförandet av innehållet från de olika intervjuerna. Resultatet i enkäterna 

presenteras i diagram som jag sedan sammanfattar.  

 

Intervjuer 
 

Jag har valt att göra en intervjustudie eftersom jag ämnar undersöka lärarnas perspektiv och vill 

höra deras tankar och upplevelser i relation till grammatikundervisningen. Jag har bandat 

intervjuerna eftersom de skulle transkriberas men också för att jag ville ”vara närvarande” under 

intervjun (Björndal 2005, s.98). Jag utgick från en intervjuguide med frågor som var 

strukturerade efter de didaktiska frågorna (se bilaga 1) men var samtidigt öppen och ställde 

följdfrågor för att få ut mer information. Jag inledde med bakgrundsfrågor och riktade sedan in 

mig på frågor om känslor, attityder samt värderingar rörande grammatik, vilket beskrivs som en 

fördelaktig ordningsföljd enligt Björndal (2005, s.95) 

 

Skolor 
 

Jag har valt att intervjua lärare på två olika skolor där jag är bekant med skolorna såväl som 

personalen. Skolorna ligger i skilda orter och miljön där de är belägna ser väldigt olika ut. För 

att underlätta för förståelsen och för att lättare kunna sortera informationen har jag valt att dela 

upp skolorna i ”skola 1” respektive ”skola 2” 

Skola 1 är en 6-9 är en mångkulturell skola och ligger i ett invandrartätt område där 

bebyggelsen består mestadels av höghus och där eleverna ofta beskrivs som odisciplinerade och 

relationsbundna. Eftersom majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund finns det flera 

grupper som läser svenska som andraspråk vilket innebär att klasserna ofta är uppdelade i 

svenskundervisningen. 

Skola 2 är en F-9 är en homogen skola som ligger i ett nybyggt villaområde där eleverna 

beskrivs som studiemotiverade och trygga. Skolan har det högsta SALSA värdet i kommunen. 

Ytterst får elever i grundskolan har behov av svenska som andraspråk,, det handlar om cirka tre 

elever. Trots de markanta skillnaderna mellan skolorna var dessa inte avgörande för mitt urval, 

utan det var intervjudeltagarna som blev den styrande faktorn. Skillnaden i miljö kan bidra med 

intressanta aspekter framförallt därför att den ena skolan har undervisning i svenska som 
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andraspråk i större grupper medan den andra skolan har extremt få elever som är i behov av det, 

vilket kan påverka grammatikens betydelse i undervisningssammanhang.  

 

Urval 
 

Min handledare som jag har haft under min praktiktid erbjöd sig direkt att medverka och även 

en kollega till henne kunde tänka sig att delta. Jag hittade ytterligare frivilliga deltagare på en 

skola där jag vikarierat en tid och även där erbjöd de sig på ett tidigt stadium att medverka i 

mina intervjuer. Min bekantskap med personal och skola blev därmed avgörande för vilka som 

blev föremål för min studie. Det var framförallt relevant ur tidsaspekt eftersom studien är 

tidsbegränsad och det är viktigt att utnyttja tiden så effektivt som möjligt. Jag har intervjuat 

sammanlagt tre utbildade och verksamma grundskolelärare i åldrarna 31-47 på två olika skolor. 

Jag gjorde individuella intervjuer eftersom jag var intresserad av varje lärares personliga 

uppfattning rörande de frågor som berörs i intervjun. Två lärare är från skola 1 medan den tredje 

jobbar på skola 2. Alla lärarna har språk som sina inriktningar. Jag försökte att välja deltagare 

med olika förhållningssätt och erfarenheter av grammatik för att få en variation i min analys. 

Lärarna presenteras som lärare 1, lärare 2 och lärare 3 i mitt resultat och i min analys och har 

figurerade namn. 

 

Lärare 1: Anita; 47 år gammal, har jobbat som lärare i 16 år, undervisar i svenska och franska, 

jobbar på skola 1 

 

Lärare 2: Birgitta; 38 år gammal, har varit verksam lärare i 11 år, undervisar i svenska och 

engelska, jobbar på skola 1 

 

Lärare 3: Cajsa; 31 år gammal, har undervisat som lärare i 7 år, undervisar i svenska och tyska, 

jobbar på skola 2 

 

Jag vill även belysa elevperspektivet i min studie. Sammanlagt 42 elever deltog i 

enkätundersökningen. Jag har valt att använda elever från de intervjuade lärarna, en klass från 

respektive lärare, i syfte att undersöka kopplingen mellan den specifika lärarens syn på 

grammatik och dennes elevers uppfattning om nyttan av grammatikundervisningen. Detta visar 

en tydlig koppling och säkrar validiteten. Enkätundersökningar är en bra metod att använda sig 

av då ett större antal röster ska höras (Björndal 2005, s.99). Varje lärare fick en enkät under 

intervjun som de delade ut till sina respektive klasser i ämnet svenska. Eleverna presenteras som 

klass 1, klass 2 och klass 3 eftersom det ger en tydlig koppling till lärarna. 

 

Klass 1 (lärare 1): 13 elever i år 9 

Klass 2 (lärare 2): 15 elever i år 8 

Klass 3 (lärare 3): 14 elever i år 7 

 

Det ursprungliga elevantalet är: 

Klass 1: 17 elever 

Klass 2: 18 elever 

Klass 3: 15 elever  

Detta innebär ett bortfall på sammanlagt 8 elever vars röster inte är representerade i tabellerna.    
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Material 
 

Jag har bandade intervjuer från samtliga lärare som jag sedan transkriberat väldigt noggrant, i 

stort sett ordagrant. Frågorna är strukturerade efter de fem didaktiska frågorna; Vad? När? Hur? 

För vilka? samt Varför? som fungerar som kategorier för ett flertal följdfrågor (se bilaga 1). Jag 

har inlett varje intervju med frågeformuleringar som syftar till att intervjudeltagarna får redovisa 

sin yrkeserfarenhet samt sin syn på skolan och yrket rent allmänt innan jag går in på 

grammatikens roll i undervisningen. Detta bidrar till en större förståelse för lärarnas uppfattning 

om grammatikundervisningen samtidigt som det fungerar som en inledning till 

grammatikfrågorna.  

 

Enkätundersökningsmetoden kan upplevas som problematiska i och med att frågorna ofta är 

riktade samt att metoden ger en begränsad mängd med information vilket leder till att man ofta 

får läsa mellan raderna i sin tolkning av materialet. Till skillnad från intervjuer har man inte 

möjlighet att ställa följdfrågor eller ifrågasätta i syfte att utveckla relevanta påståenden. 

Enkäterna innehåller 6 frågor där fråga 1,3,4,5,6 är öppna frågor medan fråga 2 innefattar en 

skala på 1-5 där eleverna ska markera sina känslor kring grammatik utifrån kategorierna 

”oviktigt-viktiv, svårt-lätt, tråkigt-roligt” (se bilaga 2). Enkäten innehåller därmed både 

strukturerade svarsalternativ samt öppna frågor där eleverna får möjlighet att markera sina 

åsikter och motivera sitt val av markering. Det medför att det är lättare att få en överblick av 

elevernas värdering av grammatikens roll i svenskundervisningen. Allt material i from av 

transkriptioner och enkätformulär presenteras som bilagor. Under enkätundersökningen valde 

jag att revidera de två sista frågorna i enkätversion 1 (se bilaga 2) för att under resten av 

undersökningen använda enkätversion 2 (se bilaga 3). Klass 1 har fyllt i enkätversion 1 medan 

klass 2 och 3 har fyllt i enkätversion 2. 

 

Databehandling 
 

Intervjuer 

Varje intervju har spelats in och transkriberats noggrant. Ljudfilerna överfördes till en dator där 

det var möjligt att spara dem i ”WMA” format och spela upp dem i Windows mediaspelare. För 

att få en ökad kvalité på intervjutranskriptionerna lyssnade jag igenom varje intervju tre gånger 

med olika syften varje gång. I första omgången försökte jag skriva ner allt så ordagrant som 

möjligt och använde mig av talspråksformat då jag skrev, jag markerade även pauser. I andra 

omgången kontrollerade jag och korrigerade det jag transkriberat i första omgången. I tredje 

omgången uppmärksammade jag detaljer såsom betonade ord, skratt, röstläge samt läten av 

olika slag.  

 

Intervjutranskriptionen har hanterats på följande vis 

 

...         = kort paus 

(paus)   = längre paus på minst 5 sekunder 

Understruket  = betoning 

/…/  = bortvalda delar 
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enkäter 

Efter att ha läst igenom alla elevenkäter noga sammanställde jag fem kategorier utifrån svaren 

på fråga 6 som jag ansåg som relevant för studiens syfte då den berör nyttoperspektivet. 

Eftersom min studie inte syftade till att göra en jämförelse mellan de olika klasserna valde jag 

att presentera svaren i diagram där respektive klass redovisas var för sig i relation till deras 

lärare.  

 

Genomförande 
 

Jag försökte i den mån det var möjligt att boka in intervjuerna på ett väldigt tidigt stadium i och 

med att mycket av mitt material låg i intervjuresultaten. Jag kontaktade de aktuella 

intervjudeltagarna via mejl där jag berättade kort om min studie och vad den förväntades 

innehålla. Jag delgav dem min frågeställning för att de skulle ha tid och möjlighet att sätta sig in 

i samt reflektera kring sina erfarenheter av grammatikundervisning. Mina två första intervjuer 

inbokades redan en vecka efter att vi påbörjat kursen, de skedde samma dag med en kvarts 

mellanrum. Den tredje läraren blev sjuk så intervjun sköts upp ytterligare en vecka men jag hade 

trots allt material att arbeta med eftersom jag hade två fullständiga intervjuer att transkribera. 

 

Eftersom mitt huvudmaterial låg i intervjuerna har jag lagt ner mycket arbete på hanteringen av 

materialet. Bearbetningen med intervjufrågorna var en process där jag fick respons av olika 

inom ämnet erfarna personer. Jag lade också stor vikt vid transkriptionen vilket är ett 

tidskrävande moment, speciellt när det görs detaljerat. Jag fann det trots allt av stort värde att 

vara noggrann i och med att det gav mig en större inblick i hur respektive lärare reflekterar i 

frågorna vilket underlättar analysen (Fejes, Thornberg 2009). Fejes och Thornberg menar att 

beroende på syftet kan transkriptionen skrivas ut olika noggrant, dock är det fördelaktigt att 

skriva så noggrant som möjligt då detaljerna kan visa sig vara betydelsefulla. Materialet blir 

alltså mer användbart då jag kan avläsa detaljer och jag kan också känna att jag behärskar mitt 

material. Jag har valt att göra transkriptionerna detaljerade och att skriva ut hela intervjuerna 

istället för att selektivt välja ut vissa delar (Fejes, Thornberg 2009, s.157).  

 

Jag fick in enkäterna i omgångar. Båda skolorna hade påsklov och prao i följd vilket gjorde att 

det tog tid att få in enkäterna från vissa klasser. Jag läste igenom dem noggrant och markerade 

olika svar med olika färgpennor för att lättare kunna kategorisera dem. Jag valde tillslut att utgå 

från fråga sex eftersom eleverna på just den frågan visade ett tydligt syfte med 

grammatikundervisningen i sina argument och eftersom frågan i båda enkätversionerna explicit 

uttrycker nyttan av att kunna grammatik. Jag kunde snabbt urskilja ett mönster i hur de hade 

svarat och valde att kategorisera svaren utefter det. Diagrammen skapades i Windows Office 

Excel 2003 och kopierades sedan över till Windows Words. 

 

När jag skrev min uppsats var jag noga med att alltid ha mina frågeställningar i huvudet och 

göra urval efter detta. Det blev väldigt viktigt i resultatdelen då jag skulle välja ut en liten del ur 

ett massivt material som skulle representera det väsentliga i min studie. Allteftersom mitt 

resultat arbetades fram reviderade jag mina teoretiska perspektiv eftersom det då blev tydligt 

vilka teorier som var viktiga för det jag ville belysa. Just arbetet med resultatet var en arbetsam 

process som tog lång tid eftersom det är kärnan av materialet enligt min uppfattning. Det är där 

mina viktiga upptäckter synliggörs. Analysmomentet var en pågående process som jag hela 
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tiden hade i huvudet då jag arbetade med resultatet, därför gick det betydligt lättare och 

snabbare att skriva analysdelen. Jag tyckte dock att det blev väldigt massivt och därför 

sammanfattade jag de centrala delarna i min diskussion, vilken också innehåller en reflektion 

kring forskningsprocessen samt vidare forskning. 

 

Forskningsetiska principer 
 

Jag har följt och uppfyllt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Informationskravet samt nyttjandekravet 

Jag har informerat intervjudeltagarna om studiens syfte samt deras roll i studien, vad 

informationen är tänkt att användas till och hur den kommer att redovisas i studien. De har även 

blivit erbjudna att läsa igenom transkriptionerna från intervjun. De är medvetna om att studien 

är en offentlig handling som kan komma att läsas av andra studenter eller personer med allmänt 

intresse i studiens syfte och att de själva också kommer att ha möjlighet att läsa den. 

 

Samtyckeskravet 

Jag har också informerat om vad som förväntas av dem och att det är frivilligt att delta och 

möjligt att avbryta. Jag har inte kontaktat elevernas föräldrar för att få deras samtycke, deras 

lärare tyckte inte att det var nödvändigt eftersom eleverna är helt anonyma i enkäterna. Alla 

intervjudeltagarna har välkomnats att kontakta mig via mejl eller telefon vid eventuella frågor 

och de har även erbjudits att läsa igenom transkriptionerna från intervjuerna. 

 

Konfidentialitetskravet 

Jag har varit tydlig med att alla intervjudeltagare kommer att ha figurerade namn och att 

skolorna samt eleverna också kommer att vara anonyma. Jag har fått tillåtelse från alla lärare att 

redovisa deras ålder och hur länge de har varit verksamma i yrket. 

 

 Tillförlitlighet och giltighet 
 

Det kan tyckas att intervjupersonerna är alldeles för få för att det ska vara vetenskapligt 

bekräftat men tidsaspekten och urvalsmöjligheterna fick styra valet och antalet 

intervjudeltagare. Trots få deltagare har det gått att urskilja tydliga mönster i tankar och 

undervisningsmetoder när det gäller grammatik hos de olika lärarna och hur detta påverkar 

eleverna, vilket var syftet med studien. Intervjuerna har skrivits ned noggrant och enligt 

talspråkets normer. Icke-verbala inslag har skrivits ned detaljerat för att ge en realistisk bild av 

vad som sagts under intervjuerna men också för att det kan avslöja nyanser i innehållet som 

endast går att tolka genom icke verbala uttryck. 

 

Vid ett tillfälle ändrade jag enkäten. Jag reviderade fråga 3, 5 och 6 i enkätversion 1 och lade till 

ett några rader under skalorna där de kunde få skriva sina kommentarer (se bilagor 2 och 3). Jag 

kan tycka att fråga 6 i enkätversion 1 var formulerat på ett styrande sätt i och med att det stod 

“vad tror du att du har för nytta av grammatik i framtiden” därför omformulerade jag den i 

enkätversion 2. Klass 1 fyllde i den första versionen av enkäten (se bilaga 2) och klass 2 samt 3 

fyllde i den andra versionen (se bilaga 3). Då jag valde ut de kategorier som presenteras i 
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diagrammen utgick jag enbart från fråga 6 i båda enkätversionerna där eleverna ger snarlika svar 

i båda enkätversionerna trots att frågorna är olika formulerade. 

 

Fråga 1 i båda enkäterna upplevdes som extra problematiskt vid konstruktionen eftersom det var 

oklart huruvida exemplet i parentesen gjorde nytta eller inte. Tanken var att eleverna skulle ge 

sin egen definition av grammatik men samtidigt vet jag genom erfarenhet att det är svårt för 

många elever, så istället för att ta risken att få in alltför många enkäter med svaret ”vet ej”, gav 

jag dem en lotsning med hjälp av exemplet i parentesen. I enkätundersökningen tillhör eleverna 

olika åldersgrupper. Jag vill hävda att det trots allt inte är avgörande för deras syn på 

grammatikens syfte, utan att det är deras undervisande lärare som är den bidragande faktorn 

eftersom denne styr undervisningen. 

 

Presentationsform 
 

I resultatet har jag valt att presentera lärarna i tematiskt och kronologisk ordning. Jag använder 

noggrant utvalda transkriptionscitat och tolkar sedan dessa i en sammanfattning. Mina 

intervjutolkningar innefattar min tolkning av det som läraren uttrycker, inte mina åsikter kring 

det som sägs. Transkriptionscitaten belyser sådant som jag anser viktigt för studiens 

frågeställningar. De kategoriseras efter ”Inställningar till grammatik”, ”Undervisningsstrategier” 

samt ”Elevperspektiv” och med underrubriker till dessa. I analysen används samma 

strukturering av rubriker för att göra det tydligt och sammanhängande. Diagrammen har 

presenterats på följande sett, varje klass i förhållande till dess lärare, så tillsammans med lärare 

1 redovisas också klass 1. Resultatet i diagrammet presenteras utifrån fråga 6 i enkäterna.  

 

I analysen har jag valt att jämföra de olika lärarnas undervisningsstrategier och inställning till 

grammatik för att lättare kunna urskilja och lyfta fram intressanta mönster som är betydelsefulla. 

Avsnittet inleds med en tabell som tydligt urskiljer de olika lärarnas förhållningssätt och 

strategier i grammatikundervisningen. Jag har även valt att jämföra elevresultaten då det också 

blir lättare att hitta kopplingar mellan lärarnas och elevernas uppfattning om grammatik vilket är 

syftet med forskningsfråga 3. 

 

Diskussionsavsnittet inleds med en tabell som tydligt illustrerar en jämförelse mellan Brodows 

lista med huvudargument för grammatikundervisningen med mina egna upptäckter. Vidare i 

diskussionen lyfts de väsentliga delarna ur analysen som relaterar till studiens syfte fram, även 

intressanta aspekter som berör teorin diskuteras och jag försöker bemöta de argument som 

uttalats i uppsatsen . Fortsättningsvis i diskussionen har jag valt att presentera 

forskningsprocessen och de bitar som jag upplevt som problematiska i form av dilemman men 

jag berör även intressanta aspekter som skulle kunna bidra till vidare forskning inom ämnet.  
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Kapitel 4 Resultat 
 

Lärare 1: Anita 
 

Inställning till grammatik 

 

Syftet med grammatikundervisning 

Ett av huvudargumenten för syftet med grammatikundervisning är enligt Anita att det är viktigt 

när man läser främmande språk, ett ytterligare argument är att det är bra att ha ett metaspråk 

vilket hon också relaterar till undervisning i främmande språk. Ett tredje argument är betydelsen 

av att ha ett fackspråk i svenska vilket framhävs i citatet nedan: 

 

” Sen brukar jag också säga att det är som en del av svenskans fackspråk, att alla olika 

ämnen har termer som man bör känna till och att dom grammatiska termerna hör 

liksom till det som hör till språk i svenska.” 

 

Anita pratar i ovanstående citat om grammatik som en del av svenskans fackspråk och att det 

innefattar termer som man bör känna till. Hon menar att vi lättare att förstår varandra om vi har 

gemensamma begrepp. 

 

Grammatikens roll 

Grammatiken får en underordnad roll i undervisningen. Anita hävdar också att hon inte lagt ned 

någon större ansträngning för att hitta någon metod som gör att syftet med grammatik blir 

tydligt för eleverna eller där de kan känna att de har hjälp av det:  

 

”Ja jag arbetar ju inte jättemycket med grammatik (skrattar). Jo men vi går ju igenom 

det, det gör vi, men det e ingenting som jag lägger ner jättemycket tid på det gör jag 

faktiskt inte /…/ under mina år som lärare lagt ner jätte mycket tid på att klura ut… hur 

ska jag kunna göra det här på ett riktigt bra sätt så att det… så att blir hjälp för dom 

eller så att dom kan få ut något av det.” 

 

Då hon ska förklara grammatikens låga prioritering i svenskundervisningen pekar hon på 

kursplanens formulering. Det faktum att grammatiken inte uttalas explicit i kursplanen använder 

Anita som ett argument för att hon ger grammatiken mindre plats i undervisningen. Hon menar 

att det finns många moment i svenskämnet som det är viktigt att gå igenom och då prioriterar 

hon dessa i första hand före grammatik: 

 

”det står ju inte så tydligt att man ska hålla på med grammatik… för det e väl också det 

som har gjort att grammatiken inte har getts så jättemycket plats… eftersom det inte 

vart så tydligt i styrdokumenten så har man ju tyckt att det e ganska många saker man 

måste gå igenom och då har jag känt lite att eftersom dom trycker inte på det särskilt 

mycket så då blir det inte att man lägger ner det mesta krutet just där… nej för det finns 

så himla många andra delar som man kanske känner att dom har ändå mer nytta 

utav…” 
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Det finns trots allt vissa moment som Anita lägger lite extra tid på. Ordklasserna ses som 

grundläggande kunskaper som hon alltid går igenom med sina elever: 

 

” jag går ju alltid igenom ordklasserna till exempel... Fast då är det ju såhär… det e 

klart man behöver det när man pratar om svenska ibland att man kan behöva… ja, att 

man kan behöva.. ja, använda dom här termerna… men det e nästan som en tjänst för B 

språket (skrattar)…” 

 

Anita ger intrycket av att ordklasser behandlas men att det trotsallt inte är så jätteviktigt för just 

svenska utan desto viktigare för B-språket. 

 

Undervisningsstrategier  

Anita använder sig främst av läroböcker i sin undervisning men också av genomgångar på 

tavlan eller föreläsningar som avlöses av individuellt arbete. Hon utgår sällan från elevtexter 

utan använder tavlan mycket i sin undervisning där hon försöker förtydliga grammatiska termer 

och begrepp genom att illustrera exempel med hjälp av olika färger och former så att det ska bli 

lättare att förstå för eleverna. 

När jag ställer frågan hur Anita uppfattar att eleverna tar till sig grammatik på bästa sätt svarar 

hon: 

 

”Eftersom jag alltid gjort på samma sätt hela tiden har jag inte sett någon direkt 

skillnad”. 

 

Här menar Anita att eftersom hon inte använt sig av olika undervisningsmetoder kan hon inte 

heller avgöra om ett alternativt undervisningssätt hade gjort någon skillnad för elevernas 

inlärning. Hon kan endast utgå från den metoden hon själv använder och alltid har använt sig av 

i sin undervisning därför att hon inte har något annat att jämföra med.  

 

Elevperspektiv 
 

 

 
 

Tabell 1: syftet med grammatikundervisning 
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Tabell 1 visar tydligt på att eleverna uppfattar att de har störst nytta av grammatik i tal och 

skrift. Flera av eleverna använde uttryck såsom ”prata ordentligt” eller ”skriva rätt” så 

korrekthet framhålls som en viktig faktor i sammanhanget. Många visade också att det inte 

visste eller inte tyckte att det fanns någon nytta med att kunna grammatik. Väldigt få elever 

tryckte på att det var viktigt för framtida jobb och för inlärning av ett nytt språk. 

 

Lärare 2: Birgitta 
 

Inställning till grammatik 

 

Syftet med grammatikundervisning 

Birgitta motiverar syftet med grammatikundervisning med att det underlättar när man lär sig nya 

språk, ett annat som framkommer tydligt är att det innefattar sådant man förväntas kunna när 

man läser vidare. Hon tycker dock inte nödvändigtvis att alla måste ha kunskaper i grammatik 

vilket uttrycks explicit i följande citat: 

 

”det här är ju en av dom få sakerna som jag lite rycker på axlarna åt om dom inte blir 

godkända, jag kallar det inte ens för prov nu utan jag hade ett förhör och så är det 

såhär ´å gud va kul om du fick bra poäng´ men jag har ju inte gått och sagt såhär att… 

jag har varit väldigt tydlig med att man kan inte få VG eller MVG på det här för det är 

inte såhär att ifall du kan fler satsdelar så är du bättre på att uttrycka dig utan då måste 

man ju kunna använda det mer praktiskt, men jag har ju inte sagt att man inte behöver 

klara det men det är ju så” 

 

Här gör Birgitta ett tydligt ställningstagande i frågan om vikten av att kunna grammatik, hon 

anser inte att det är nödvändigt för eleverna att kunna grammatik i teorin utan snarare i 

praktiken. Birgitta visar detta även ur bedömningssynpunkt då hon medvetet valt att inte sätta 

upp högre betygskriterier än G-nivå, vilket hon också förklarar för eleverna. När frågan ställs 

om det finns moment som trots allt är viktigt att ta upp svarar Birgitta svävande och redogör 

snarare för varför hon tycker är problematiskt med grammatikundervisningen. Efter ett tag styrs 

hon trots allt in på frågan och ger ett diffust svar: 

 

”eeehm.. men sen så verb har jag ju… visst… jag hörde ju nu från en annan kollega 

fast hon har ju svenska som andraspråk o dom hade jobbat en massa med tempus o 

sådär o dåå.. då märkte jag att det lät ju ganska roligt att jobba med… det har ju inte 

jag gjort så mycket heller… jo men sen ibland har jag ju jobbat med ordklasser 

tillexempel…” 

 

Även här är svaret ganska svävande och hon belyser inte tempus som ett viktigt moment utan 

snarare som något hon uppfattar som ganska roligt. Ordklasser bedöms inte heller som viktigt 

men det är ett moment som hon senare beskriver som återkommande i sin undervisning.  

Birgitta har också svårt att ge belägg för varför hon lär eleverna grammatik: 

 

”Det är ju ganska mycket för att det känns som om man borde. Det kan man ju säga 

/…/ det är ju lite så för att man… borde liksom…” 
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Hon kan inte ge något konkret exempel på varför hon undervisar i grammatik utan hon uppfattar 

det som hennes skyldighet att göra det.  

 

Grammatikens roll i undervisningen  

Grammatiken får en förhållandevis liten roll i undervisningen vilket Birgitta uttrycker viss 

genans för. Hon förklarar att hon har svårt att motivera syftet med att kunna grammatik för 

eleverna och därför tycker hon att det är jobbigt med moment som rör detta. När jag ställer den 

konkreta frågan om vilken plats grammatik får i jämförelse med andra moment inom 

svenskämnet svarar Birgitta med en motfråga: 

 

men det kommer ganska långt ned på listan då, men sen kan man fråga ”vad menar 

man egentligen med grammatik?” Det beror ju på hur man ser det liksom men som jag 

ser det då mer traditionellt, alltså ”nu ska vi ha grammatik, nu ska vi läsa en bok, nu 

ska vi skriva en text”, då ger jag det en lågprioriterad plats. 

 

Hon skiljer på olika synsätt när det gäller grammatik och hänvisar till sitt perspektiv som 

traditionell och ger det därför en lägre plats i undervisning. Birgitta medger att hon medvetet 

valt att ge grammatiken en underordnad roll i sin undervisning eftersom hon har är svårt att 

motivera syftet med momentet för eleverna. Hon anger några grundläggande skäl till varför det 

är viktigt att kunna grammatik: 

 

”det handlar väldigt mycket om att det kan underlätta när man lär sig nya språk och 

det är sånt som förväntas att man ska kunna, att man ska kunna använda ett 

grammatiskt språk för högre studier fast jag tycker inte att det räcker utan jag vill ha 

nåt mer” 

 

Birgitta förklarar att de givna argumenten som i många fall beskrivs som huvudsakliga orsaker 

till att undervisa i grammatik, i detta fall för nya språk och allmänbildning, inte är tillräckliga 

för henne, hon vill kunna ange ett ytterligare motiv som eleverna kan relatera till i praktiken. 

Birgitta jämför med ett tillfälle då de efter ett arbetsmoment med argumenterande texter fått en 

text publicerad i lokaltidningen och framhåller vikten av att uppleva konkreta situationer: 

 

”då blir det ju så oerhört tydligt o det kan jag känna att jag får kickar av att när man 

känner att men ’nu ser ni att det här…det här är autentiskt.. det här är verkligt’ liksom”  

 

I citatet ovan menar Birgitta att det är lättare att motivera syftet för eleverna när de får se 

konkreta exempel från verkligheten och som de kan få erfara själva. Då blir det tydligare för 

dem och de förstår syftet med det. 

 

Undervisningsstrategier  

Birgitta tycker inte att hon hittat något modernt sätt att ta sig an grammatik på och uttrycker 

missnöje över detta. Hon drar paralleller mellan sina egna erfarenheter av att bli undervisad i 

grammatik och den grammatikundervisning som hon själv bedriver idag. Hon använder 

framförallt olika läroböcker och kopierar övningsmaterial ur dessa. Birgitta ställer sig positiv till 

idén om användandet av elevernas egna texter men medger att hon själv inte gör det i sin 

undervisning utan beskriver den som traditionell: 
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Nej men då blir det väl också väldigt traditionellt, man har genomgångar och man gör 

exempel på tavlan och eleverna får göra egna exempel och testa och sådär… och sen så 

får dom sitta och öva och sen så har man en till genomgång och så håller man på sådär 

och sen så har man nåt typ av förhör, o så bara ”tjopp tjopp” bra då va det klart. 

 

Citatet illustrerar undervisningens ordning som börjar med gemensamma genomgångar och 

sedan följs av självständigt arbete. Här uttrycks tydligt att tonvikt läggs på repetition och att öva 

in det som läraren har presenterat i sin genomgång. Men en även en annan typ av 

undervisningsmetod gör sig synlig i Birgittas beskrivning om hur de arbetade inför ett prov i 

satsdelar:  

 

” framförallt så kändes det som att vi säkerställde ganska mycket att dom fattade på 

lektionerna. Jag gick igenom med hela klassen och de fick inte bara räcka upp handen. 

Och vi använde dom fel som kom upp o pratade om det att ”aha men varför blev det fel 

och hur gör vi då istället” och hjälptes åt sådär…” 

 

Elevernas aktiva deltagande framhävs där de genom en gemensam dialog försöker att hitta 

lösningar på grammatiska problem. Vidare i intervjun lyfts eleverna in i bilden alltmer. 

Betoningen läggs på verbal kommunikation och initiativ från eleverna: 

 

”Ibland kan jag ju fråga dom om det är någonting dom vill ta upp eller som dom 

undrar över så får man gå igenom det. Det känns ju ofta bättre än att bestämma att ´nu 

ska vi ha genomgång´” 

 

Här visar Birgitta att hon tar avstånd från den traditionella lärarrollen och vill fokusera på 

eleverna och låta deras behov vara avgörande för vad som blir centralt i undervisningen. Hon 

pratar också om att det är viktigt att diskutera nyttan av att kunna grammatik med eleverna:  

 

”man liksom pratar mycket om varför lär vi oss det här, och att man försöker få dom att 

se det lite mer ovanifrån när det är meningar och satser och sådana saker.” 

 

Viljan att försöka få eleverna att se syftet med grammatik som en helhetsbild framkommer på 

flera ställen i intervjun. Med det menas att eleverna inte bara tillägnar sig teoretiska begrepp 

utan också en förståelse för när det kan vara användbart att ha besitta kunskap om dessa. Längre 

fram i intervjun förklarar Birgitta hur en diskussion kring syftet med grammatik kan se ut:  

 

”då pratade vi ju om ´ja men berätta nu vad lär vi oss av det här´ och det är ju inte som 

om jag sitter och säger till dom då såhär att ”jag tycker inte att man lär sig nånting” 

utan dom har fått diskutera /…/ Men sen är det ju såhär att det finns ju inget 

uppnåendemål där det står nåt om grammatik” 

 

Hon hävdar att diskussionen i första hand tillhör eleverna, den ska utgå från deras tankar och 

uppfattningar om grammatik och hon ska inte färga eleverna med sin uppfattning. I slutet 

tillägger Birgitta att kursplanen inte specifikt uttrycker grammatik i sina uppnåendemål vilket 



 

 24 

hon använder nästan som ett försvarsargument till att hon inte tycker att grammatik är viktigt 

eller trycker på det i sin undervisning. 

 

Elevperspektiv 
 

 
Tabell 2: syftet med grammatikundervisning 

 

Resultatet i tabell 2 visar att eleverna framförallt anser att det är nyttigt att kunna grammatik när 

de ska söka jobb i framtiden men också när de talar och skriver. En kommentar som förkommer 

i flera enkäter men i olika typer av formuleringar är ”när man talar och skriver så man kan bra 

svenska”. Jag har då tolkat det som att grammatisk kunskap är viktig när man övar färdigheter i 

skrift och tal och att korrektheten i språket kommer efter att man behärskar färdighegheterna. 

Flera känner sig osäkra på nyttan med grammatik men ytterst få känner att det inte är relevant. 

Ingen nämner nyttan av att kunna grammatik i samband med inlärning av nya språk. 

 

Lärare 3: Cajsa 
 

Inställning till grammatik 

 

Syftet med grammatik 

Cajsa talar om att hon fokuserar och utgår framförallt på färdigheterna; läsa, skriva, tala och 

lyssna och menar att samspelet mellan dessa är viktig. Hon tycker att grammatik är angeläget 

eftersom hon anser att det är viktigt att ha ett fackspråk då eleverna senare i utbildningen 

kommer att möta grammatiska termer och begrepp. Ett tydligt framträdande argument är att 

eleverna ska behärska den grammatiska terminologin. Cajsa framhåller även vikten av att lära 

sig grundläggande kunskaper i ordklasser, framförallt verb och namn på samt böjningar av 

tempus. Hon undviker att undervisa om sådant som eleverna bevisat att de redan kan i sina 

texter eftersom de då inte har något behov av att träna på det: 

 

” om jag inte upptäcker någon grammatik, alltså att dom gör några grammatiska fel… 

då kanske jag inte behöver undervisa om något bara för att… utan det viktigaste e att 

det rör deras texter… jag tror att det e så dom tar till sig det också för det går liksom 

inte o undervisa i nånting som dom inte kan applicera på deras egna texter eller på det 
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dom gör… jag tror dom e mycket mer mottagliga…om dom känner att dom har ett 

behov av det.” 

 

Cajsa pratar också om att eleverna blir mer mottagliga och ser ett behov av grammatik om den 

berör dem själva på något sätt, exempelvis genom deras skrivna texter. Det blir påtagligt för 

eleverna när de kan relatera till det. Sedan finns det vissa delar som trots allt behövs gå igenom 

och behandlas lite extra. Verb och tempusformer är något Cajsa bedömer som viktigt att ta upp i 

grammatikundervisning. Flera elever har problem med verbtempus, något som Cajsa har kunnat 

utläsa i sin rättning av elevernas texter. Hon anser också att det är bra att kunna ordklasser men 

att man trots allt inte måste lära sig allt i detalj 

 

”det e viktigt att man känner till dom där grundläggande termerna som har med 

ordklasserna o göra… sen behöver ju inte alla kanske känna till varenda detalj /…/ om 

det inte e något speciellt man ska studera, nåt annat språk eller så”. 

 

Här redogör hon för att det är bra att kunna vissa grundläggande termer men med viss alternativ 

begränsning ifall man inte har ambitioner att studera språk för då är det viktigt menar hon. Cajsa 

får också frågan om varför hon lär sina elever grammatik och svarar då: 

 

 

”Det ska va klart o tydligt o korrekt såklart det som dom skriver… o hur dom uttrycker 

sig… o sen så ska dom få med sig en viss terminologi kring ämnet också, precis som 

dom får i alla andra ämnen, kunna lite termer som dom kommer stöta på, man ska ändå 

förbereda dom också för gymnasiet o vidare studier o vad det nu e... ” 

 

Här framhävs flera aspekter som viktiga, bland annat: språkriktighet, att kunna uttrycka sig 

tydligt och terminologi för vidare studier. 

 

Grammatikens roll 

Cajsa ger grammatiken mindre plats i förhållande till färdighetsträning i att läsa, skriva och tala 

och som isolerat moment får den väldigt lite utrymme. Däremot beskriver hon sitt arbete med 

grammatik som fortlöpande och framförallt integrerat med skrivmoment vilket hon arbetar 

mycket med. Jag ställde frågan om det är viktigt att alla elever ska kunna grammatik varpå 

Cajsa svarar att hon inte ser det som nödvändigt: 

 

”Nej, det tycker jag kanske inte (skrattar lite) jag tycker det e viktigt att alla förstår det 

som e... e grunden eller vad man ska säga, för godkänd nivå… eller ja att alla har en 

viss grund men sen så finns det ju… det finns väldigt mycket man kan lära sig om 

grammatik och för vissa är det jättekämpigt att kanske bara lära sig litegrann o då 

kanske man kan fundera på… vad som är nödvändigt… att… eeh ja, dom som siktar på 

MVG kanske man kan ställa lite högre krav på…eeh... än dom som bara kämpar för att 

få ett G”. 

 

Här säger hon att det är viktigt för alla att kunna grunden för godkändnivå men att det inte är 

nödvändigt att lära sig mer utöver det. Cajsa menar att grammatik är ett omfattande område och 

att alla inte behöver lära sig precis allt om man inte har det som ambition och strävar mot högre 
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betyg. I citatet nedan berättar hon hur hon förklarar nyttan av att kunna grammatik för sina 

elever och det visar sig att hon framförallt fokuserar på språkbehärskning samt användandet av 

språket. 

 

”/…/ o sen det här med att ju mer man kan om sitt språk desto bättre kommer man 

behärska det… ehm… tror jag, ju mer man känner till… om sitt språk desto bättre blir 

man också på att använda det” 

 

När vi diskuterar grammatikens roll i kursplanen menar hon att den inte ges något utrymme på 

grund av dess breda omfattningsområde och därför är det svårt att konkretisera. Däremot kan 

man tolka in det i övriga punkter i kursplanens strävansmål, vilket hon har gjort. 

 

Nej det står ju inte att man ska hålla på med grammatik, utan det står ju att man… ja 

att man ska kunna skriva texter så att budskapet framgår tydligt o… kunna formulera 

sig klart o tydligt i tal o skrift o så… o det e ju klart … om du inte kan skilja på olika 

tempus eller, ja olika ändelser så blir det kanske inte klart o tydligt, /…/ 

 

/…/ det e ju så stort, om det bara skulle stå grammatik så skulle det ju vara väldigt 

flummigt /…/ det kan ju va vad som helst, hur mycket som helst…ehhm… men om det 

står  att texterna ska vara, ja innehållet ska framgå tydligt, då e det på nåt sätt upp till 

varje lärare att avgöra o att se till att… det inte finns nånting som stör budskapet i 

texten…/…/ 

 

Undervisningsstrategier  

Cajsa berättar att skolan inte har läroböcker i svenska utan att lärarna får använda stenciler med 

övningar om de vill använda den typen av läromedel. Hon behandlar grammatikmoment främst 

i relation till elevernas skrivna texter det vill säga att hon arbetar integrerat med skrivmoment i 

undervisningen. Därför menar Cajsa att hon arbetar ”fortlöpande” med grammatik. När hon 

upptäcker ett vanligt förekommande fel i ett flertal av elevernas texter lyfter hon fram det och 

behandlar det under en hel lektion. 

 

Vanligt förekommande är att Cajsa plockar ut meningar ur elevernas texter som hon sedan 

presenterar på PowerPoint och diskuterar vad som ”blivit tokigt” och ”varför det e tokigt o hur 

det ska va egentligen o varför det ska va på ett visst sätt”. Hon tycker det är viktigt att alla är 

delaktiga, tillexempel att varje elev får möjligheten att pröva sig fram genom att ta en mening 

var, men framförallt just att alla ska försöka. Cajsa lägger stor vikt vid repetition och 

”tragglande” i sin grammatikundervisning med motiverandet att alla ska ges en chans att förstå. 

Hon trycker även på hur viktigt det är att vara tydlig genom att ge exempel som illustrerar 

grammatik visuellt så att det blir begripligt för eleverna. 
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Elevperspektiv 

 

 
 

Tabell 3: syftet med grammatikundervisning 

 

Tabell 3 speglar ett intressant resultat i och med att en väldigt stor del av majoriteten av elever 

tycker att det är nyttigt att kunna grammatik när man talar och skriver. Här betonas 

kommunikation, att det är bra när man konverserar, vill föra fram ett budskap eller när man 

skriver olika sorts texter. Några ser en nytta av grammatik i form av bra språk då man söker 

jobb. Det är ingen som inte ser någon nytta av att kunna grammatik och ytterst få känner sig 

osäkra. 
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Kapitel 5 Analys 
 

Inställning till grammatik 
 

Tabellen nedan syftar till att ge en översikt av de olika lärarnas skillnader i inställning till 

grammatik samt undervisningsstrategier. Dessa kommer även att belysas mer djupgående vidare 

i analysen.  

 

  

Anita 

 

 

Birgitta 

 

Cajsa 

 

*(Profil) 

 

 

Attityd till 

Grammatik 

 

 

Viktiga 

moment 

 

 

Didaktik 

 

 

Elevalster 

 

 

Grammatik 

som isolerat 

moment 

 

 

Litteratur 

 

 

 

Sval 

 

 

 

Ordklasser 

 

 

Förmedling 

 

 

Nej 

 

 

 

Ja 

 

Litteratur 

 

 

 

Sval 

 

 

 

Ordklasser 

 

 

Dialog 

 

 

Nej 

 

 

 

Ja 

 

Språk- 

färdigheter 

 

 

Engagerad 

 

 

 

Verb/tempus 

 

 

Elevalster/ 

Repetition 

 

Ja 

 

 

 

Nej 

 

* profil i detta sammanhang avser lärarprofilen, det vill säga vad som kategoriserar läraren, i 

detta fall med hänsyn till huvudintresse inom svenskämnet. 

 
Grammatikens syfte 
 

För att bättre få en överblick över de olika lärarnas motivering av syftet med 

grammatikundervisning tänkte jag använda mig av en liknade lista som Brodow presenterar i sin 

studie. 

 

1. Värde för främmande språk  

2. metaspråk, ingår framförallt i argumentet för värde av främmande språk 
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3. fackspråk, viktigt framförallt för vidare studier men också för ett varierat språkbruk 

framförallt i skrivna texter. 

4. språkriktighet och språkbruk 

 

Värdet av att kunna grammatik för inlärning av främmande språk som också innefattar 

metaspråk är ett av de mest uttalade argumenten hos lärarna. Metaspråket nämns i första hand i 

relation till inlärning av nya språk. Lärarna menar att eleverna har lättare att prata om språkets 

uppbyggnad i tyska, franska, spanska eller engelska om de lärt sig de grammatiska termerna på 

svenska. Ur ett sådant perspektiv kan svenskämnet ses som ett hjälpämne för språken vilket 

också är något som syns i Anitas resultat och som även Brodow belyser i sin studie. En orsak 

kan vara att alla är språk lärare, vilket också diskuteras i Brodows studie, men också att det är 

ett argument som eleverna förstår eftersom alla läser minst ett ytterligare språk förutom svenska. 

Fackspråksperspektivet framstår som viktigt framförallt hos Anita och Cajsa, de gör även 

jämförelser med fackliga termer inom andra ämnen. Fackspråket innefattar grundläggande 

begrepp som eleverna behöver ha med sig då de studerar vidare, vilket hör till Lindes 

beskrivning av den klassiska läroplanskoden. Betydelsen av språkriktighet och ett varierat 

språkbruk uttalas endast av Cajsa vilket kan bero på att hon jobbar textintegrerat och då får 

grammatikens roll en central betydelse vilket också blir påtagbart för eleverna.  

 
Grammatikens roll 
 

Alla lärare berör det som Brodow beskriver som ”den svåra grammatiken”. Anita uttalar det inte 

explicit men det går att tolka hennes användning av färger och former i sin undervisning att hon 

uppfattar grammatik som abstrakt och svårbegripligt för eleverna eftersom hon försöker 

tydliggöra. Birgitta däremot pratar mycket om problematiken med abstraktionsgraden, hon vill 

absolut göra det så konkret som möjligt för elevernas skull. Birgitta upplever svårigheter med 

elevmotstånd i form av brist på engagemang och ifrågasättningar där hon som lärare inte kan ge 

ett konkret svar. Detta leder till att grammatiken ges en mindre roll i undervisningen. Samtidigt 

försöker hon att arbeta mot problematiken med abstraktionsnivån genom att för dialoger med 

eleverna.  

 

Cajsa lyfter framförallt fram termrikedomen som en svårighet inom grammatik. Eleverna har 

väldigt svårt att förstå och lära sig de grammatiska begreppen vilket naturligtvis också går att 

relatera till abstraktionsnivån. Brodow talar om det faktum att de grammatiska begreppen 

härstammar från Latin och ligger långt ifrån elevernas språk vilket bidrar till att det blir det 

svårare för dem att träna in begreppen, detta argument bemöts kritiskt i diskussionen. Cajsa 

försöker lösa problematiken genom tydliga exempel, gemensamma diskussioner och återkomma 

till det med jämna mellanrum, på det sättet får grammatiken en stor roll i undervisningen. Det 

tyder på att de svåra momenten inom grammatik kan leda till en försvagad roll eller en förstärkt 

roll beroende på vilken inställning läraren har till grammatikens syfte och vilken didaktisk 

kompetens läraren har. Anita och Birgitta som är av den äldre generationen medger att de saknar 

kunskap i modern ämnesdidaktik vilket leder till att de tar avstånd från grammatik och ger det 

mindre utrymme. Cajsa däremot utstrålar självsäkerhet i användandet av sin metod och är inte 

rädd för att uppmärksamma och lyfta fram grammatiken i sin undervisning. 
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Ett argument för grammatikens låga prioritering i undervisningen baseras på kursplanens 

formulering kring grammatik. Anita och Birgitta framhåller att eftersom grammatik inte finns 

med i uppnåendemålen är det legitimt att inte ge det något större utrymme i undervisningen. Det 

som trots allt lyfts fram är några enklare lektioner kring ordklasser och satsdelar. Cajsa 

diskuterar en annan aspekt som skiljer sig från de andra lärarnas. Hon menar att grammatiken är 

ett sådant stort moment och har därför inte kunnats ge något större utrymme i kursplanen, då 

hade man varit tvungen att konkretisera det vilket det inte finns plats för (se bilaga). Istället, 

menar Cajsa, är det varje lärares uppgift att tolka grammatiken och i hennes fall har hon tolkat 

det som ett moment som infaller naturligt då man arbetar med skrivprocessen. Det går inte att i 

vare sig tal eller skrift formulera ”ett tydligt budskap” (Lpo-94) som kursplanen uttrycker det, 

om du inte behärskar grammatik.  

 

Undervisningsstrategier 

 

Anita har inte samma typ av klassrumsdiskussioner som de övriga lärarna utan använde främst 

tavlan som utgångspunkt i sin undervisning. Där illustrerar hon exempel och använder olika 

färger och former för att visualisera och göra de grammatiska termerna begripligare för 

eleverna. Anita lägger fokus på att försöka förklara teoretiska begrepp för eleverna så att de ska 

lära sig grammatikens terminologi vilket är nödvändigt för ett metaspråk. Dock utgår hon från 

sig själv och sin egen uppfattning om vad som är viktigt att kunna i grammatik och eleverna 

förväntas lära sig detta. Det kan jämföras med Vygotskijs påstående om att eleverna tillägnar sig 

de vetenskapliga begreppen i ett färdigt skick men att det inte automatiskt leder till en förståelse 

av begreppets innebörd. Det finns en risk att eleverna inte ser det som meningsfullt eftersom det 

är lärarens syn på kunskap och inte deras, de har inte fått möjlighet att relatera till det genom 

egna erfarenheter vilket gör att det blir svårare att förstå begreppen och hur de ska användas. 

Anita är framförallt lärboksstyrd och ser på grammatik ur ett perspektiv som liknar den 

realistiska koden som presenteras av Linde, där behovet av metaspråk är viktigt framförallt för 

inlärning av nya språk. Anita undervisar enligt Piagets teori om att eleverna måste tillägna sig 

vissa grunder för att kunna ta sig vidare. Det handlar då framförallt om att lära sig för vidare 

studier, eller enligt Piagets uttryck, en högre nivå. 

 

Birgitta är både läroboksstyrd och sammanhangsskapande. Hon använder läroböcker och 

undervisar på ett traditionellt sätt men är samtidigt noga med att föra en dialog med eleverna 

som syftar till att skapa ett sammanhang mellan ämnesinnehållet och elevernas egna 

erfarenheter. Det går också här att knyta an till den rationella undervisningspraktiken som har 

som syfte att se till den praktiska nyttan av undervisningen i framtiden. Birgitta uttrycker starkt 

missnöje över sitt ”mossiga” traditionella undervisningssätt och ger uppfattningen om att hon 

önskar använda sig enbart av sammanhangsskapande undervisning vilket är ett modernare 

tillämpningssätt av sociokulturellt påbrå. Hon vill absolut använda sig av elevernas konkreta 

erfarenheter i undervisningen för att de ska förstå den abstrakta grammatiken och se hur den kan 

tillämpas i praktiken. 

 

Cajsa är den enda av lärarna som använder elevalster i sin undervisning. Det förekommer ofta 

eftersom hon har valt att arbeta med grammatik i relation till skrivmoment i svenskan hellre än 

att utgå från läroböcker. Användandet av elevtexter gör att eleverna har lättare att knyta an till 

och bilda sig en förståelse för relevansen av att behärska grammatiska färdigheter. Texterna tas 



 

 31 

inte ur en lärobok med färdigtryckta exempel som ligger långt ifrån elevernas egen 

begreppsvärld utan är direkt relaterade till deras egna upplevelser vilket Vygotskij förordar som 

viktigt då man ska lära sig vetenskapliga begrepp. Cajsa betonar även vikten av att repetera och 

”traggla” just de grammatiska problem som kommer upp i elevernas texter så att det sätter sig. 

Hon menar då att de ska öva in kunskapen med hjälp av tydliga exempel samt gemensamma 

diskussioner och att man ska låta det ta tid snarare än att de ska sitta och på egen hand försöka 

pränta in kunskap. Cajsa är i första hand sammanhangsskapande eftersom utgår från elevernas 

egna erfarenheter som är relaterade till de texter de producerar. Mycket tid läggs också på 

diskussioner vilka har som syfte att förklara, fördjupa och förstå sambandet mellan elevernas 

upplevelser och ämnesinnehållet, i detta fall den grammatiska problematiken 

 

Birgitta och Cajsa framhäver att de ofta för en dialog med eleverna i olika syften men 

framförallt för att utveckla samt stödja dem i deras process att förstå grammatiska termer och 

begrepp. Båda lärarna nämner att det är viktigt att diskussionen utgår från elevens behov och 

inte nödvändigtvis att läraren matar eleven med information som den sedan ska lära sig. Det är 

eleverna som ska ställa frågor och gemensamt försöka hitta lösningar på de problem som lyfts 

upp i deras diskussioner, det är eleverna som ska stå i fokus helt enkelt. Detta är vad Eriksson 

m.fl. menar med en demokratifostrande undervisningspraktik då eleverna ges möjlighet att 

samspela med varandra och där läraren som i många fall anses vara den naturliga ledaren intar 

en mer passiv roll och ger eleverna större utrymme samt frihet. Cajsa är något mer styrande i sin 

undervisning då problemen i elevtexterna redan är givna av läraren men det är elevernas uppgift 

att lokalisera och korrigera dem. I Birgittas fall blir det elevernas uppgift att själva komma fram 

till om det ens finns ett problem och i sådana fall formulera problemet med egna ord utifrån sina 

egna erfarenheter och sedan diskutera hur detta på bästa sätt kan lösas. Cajsa utgår vidare från 

ett visst mönster att ta sig an problemet. Det väsentliga, enligt Cajsas uppfattning, är att eleverna 

förstår varför problemet uppkommit och hur det kan lösas. Lärarnas inställning utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv, nämligen att eleverna lär sig genom samspel och att det är då de ges 

möjlighet att utveckla sina tankar. De tillämpar också ett induktivt arbetssätt vilket är en metod 

som förespråkas av Brodow personligen i hans studie. 

 

Det som Inger Eriksson m.fl. skriver i sin slutrapport om att baskunskapstränande 

undervisningspraktik kan komma att öka stämmer i detta fall. De intervjuade lärarna skiljer sig 

åt i sina undervisningspraktiker men alla ser tränandet i baskunskaper som relevant. De 

använder baskunskapstränande undervisning när de ska lära ut ordklasser vilket alla benämner 

som ”grundläggande termer”. Detta ses som relevant av olika orsaker men framförallt för att 

lära sig verbens tempus och tempusformer vilket Anita framhåller som viktigt och Cajsa som 

väldigt viktigt att kunna. Just ordklasser lärs ut som ett isolerat grammatikmoment i mer eller 

mindre utsträckning beroende på vilken lärare man frågar. Anita och Birgitta ger det isolerade 

grammatikmomentet större utrymme än Cajsa. Alla tre lärarna använder baskunskapstränande 

undervisning i relation till just ordklasser eftersom det ses som grundläggande kunskaper som är 

viktigt att bemästra och som du bör ha med dig i framtida studier. Detta argument går att 

relatera till Linde och den klassiska läroplanskoden som berör allmänbildningskonceptet. 
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Elevperspektiv 

 

Det är elevernas egna handlingar eller upplever genom erfarenhet i praktiken som har betydelse 

snarare än teoretiska begrepp som överför av läraren eller läroböcker via tal eller skrift. 

Läroböckerna matar eleverna med grammatiska termer men utan förklaring till vad de ska 

användas till. Det krävs att en lärare för dialog med eleverna för att de ska förstå syftet med 

undervisningen. Det illustreras tydligt om tabell 1, 2 och 3 ställs mot varandra. Anita använder 

läroböcker och pratar inte så mycket om nyttan av att kunna grammatik utan försöker snarare få 

sina elever att förstå de teoretiska begreppen vilket resulterar i att eleverna har svårt att se vad 

de ska ha kunskapen till. Birgitta däremot försöker få eleverna att se ett syfte med 

grammatikundervisningen genom att knyta an till verkliga situationer som konkret visa att de 

kan ha nytta av kunskapen, ett exempel på en sådan situation är yrkeslivet vilket eleverna också 

har uppfattat som viktigt. Cajsa inte bara förklarar nyttan av grammatik utan jobbar också 

kontinuerligt enligt sin egen uppfattning om vikten av att behärska grammatik. Hon inte bara 

pratar om att det är viktigt för det skriftliga språket utan hon arbetar även efter en sådan devis. 

 

Flera av de elever som inte visste om de hade någon nytta av grammatik i framtiden hade trots 

allt markerat grammatik som viktigt på skalan 1-5 i enkäten. Det gäller samtliga klasser. Detta 

tyder på det som framkommer i Brodows studie om att elever ofta refererar till grammatik som 

viktig utan att egentligen veta varför det är viktigt. För att förstå nyttan av något i praktiken 

måste man också förstå det på ett teoretiskt plan. 

 

Ett annan intressant aspekt som är värd att belysa är att ”tala&skriva” har relativt högt värde i 

alla klasser dock något mindre hos Birgittas elever. Detta beror förmodligen på att alla lärare 

lägger mycket fokus på skrivning i sin grammatikundervisning. Det är oklart hur mycket plats 

”tal” får i undervisningen eftersom det inte benämns i samma utsträckning som skrivmomenten 

i intervjuerna men eleverna verkar medvetna grammatikens betydelse för talspråket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

Kapitel 6 Diskussion 
 

Sammanfattning av analys 
 

Tabellen nedan är menad att ge en översikt över likheter och skillnader i Brodows (BB) och min 

egen (JP) studie när det gäller lärarnas argument för grammatikundervisningens syfte. 

 

Grammatikens syfte BB  JP 

 

Värde för främmande språk 

 

Metaspråk 

 

Fackspråk 

 

(Språkriktighet och språkbruk) 

 

Formalbildning 

 

Allmänbildning 

 

Underhållningsvärde 

 

√ 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

- 

 

√ 

 

- 

 

Jag har valt att sätta ”språkriktighet och språkbruk” inomparentes eftersom vi använder olika 

formuleringar men uttrycker samma sak. I tabellen användes det uttryck som jag upplever som 

centralt utifrån min analys men som Brodow också använder. Brodow uttrycker värde för 

språkutveckling med inriktning på skrivandet och jag anser att språkriktighet och språkbruk hör 

till språkutvecklingen. Ingen av de tre lärarna argumenterar för Formalbildning och 

underhållningsvärde. Det skulle kunna tolkas som ett tecken på att eleverna idag har större frihet 

och ansvar i undervisningssammanhang. I och med att lärarna har större självbestämmanderätt i 

dagens skola ökar också möjligheterna till elevinflytande. Lärarna inkluderar eleverna i 

undervisningen genom att föra dialoger där eleverna ges möjlighet att reflektera och själva fatta 

beslut som direkt eller indirekt påverkar dem. ”Eget arbete” kan ses som en form av 

självdisciplin där eleverna förväntas lära sig att ta ansvar för sitt arbetssätt och sitt studieresultat.  

 

Det jag i mitt syfte benämner som grammatikens innebörder kan förklaras som vilken mening 

grammatiken har för lärarna. Genom min undersökning har jag förstått det som att grammatiken 

inte är en hjärtefråga för alla lärare och det påverkar formen för undervisningen snarare än 

innehållet. Innehållet är i stort sett detsamma men undervisningssättet skiljer sig åt avsevärt 

mellan de olika lärarna vilket påverkar eleverna. Med elevkonsekvenser menar jag de 

konsekvenser som lärarens förhållningssätt får för elevernas uppfattning om syftet med 

grammatikundervisning. Jag använder båda uttrycken syfte och nytta i min studie och vill hävda 

att dessa är förenade i detta fall. Genom min undersökning blev det tydligt att lärarens 

undervisningsstrategier snarare än deras förhållningssätt var avgörande för hur eleverna tolkade 
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nyttan av att kunna grammatik. Naturligtvis kan lärarens förhållningssätt påverka deras 

undervisningsstrategier och då påverkas eleverna indirekt av lärarens förhållningssätt. 

 

Något som framkom i resultaten av analysen som inte belyses i Brodows studie är att lärarna 

använder grammatikens ospecificerade roll i kursplanen som ett argument för grammatikens 

reducerade roll i undervisningen. När Brodows studie gjordes hade kursplanen varit gällande i 

två år, nu har den varit gällande i 17 år och lärare har hunnit ta till sig innehållet och reflekterat 

över det. Dialogens roll i grammatikundervisningen berörs inte heller i Brodows studie. Lärarna 

hänvisar framförallt till läromedel, egna övningar och exempel ur elevtexter men ingen förordar 

betydelsen av dialogens roll i undervisningen. Det Vygotskijanska perspektivet om samspelet 

mellan läraren och eleven för att väcka elevens intresse och lyfta fram elevernas förståelse av en 

situation är det ingen som betonar.  

 

Brodow talar om det faktum att de grammatiska begreppen härstammar från latin och menar att 

det gör det mer svårbegripligt för eleverna eftersom de inte är bekanta med det latiniska språket. 

Min åsikt överensstämmer inte med Brodows eftersom jag vill hävda att distansen till språket 

inte behöver vara en bidragande faktor utan att det snarare beror på ovetskapen om hur man 

använder begreppen i praktiken. Vi kan lära oss ord som är tagna från främmande språk, 

exempelvis ”penicilin” som också har sitt ursprung i det latinska språket. ”Penicillin” är dock 

inte lika svårtbegripligt i och med att vi har något konkret att relatera begreppet till som ligger 

nära vårt vardagsliv, nämligen en receptbelagd medicin som botar bakterie och 

infektionssjukdomar. Begreppet förkommer i vårt vardagsspråk och därför har vi inte svårt att 

förstå det trots att det härstammar från latin. En förenklad benämning som tillexempel 

”medicin” hade inte gjort någon skillnad för vår förståelse av ordets innebörd. Det krävs att det 

finns något konkret att relatera begreppet till, dessutom kan medicin innefatta mycket mer än 

enbart penicillin.  

 

Många lärare vill hjälpa eleverna att konkretisera de vetenskapliga begreppen och väljer därför 

att använda enklare uttryck. Termer såsom ”nutid” och ”dåtid” används ofta istället för presens 

och imperfekt. Jag vill då påstå att dessa förenklade formuleringar inte underlättar 

inlärningsprocessen och ger heller inte en exakt beskrivning eftersom exempelvis ”dåtid” kan 

innefatta både imperfekt, perfekt och pluskvamperfekt. Detta kan leda till en felaktig 

användning av begreppet vilket Vygotskij beskriver som det vardagliga begreppets svaga sida. 

Lär sig eleverna däremot vad som bestämmer imperfekt, perfekt och pluskvampferkt ökar deras 

möjligheter att använda begreppen korrekt vilket Vygotskij beskriver som de vetenskapliga 

begreppens starka sida. Med detta vill jag hävda att den grammatiska terminologin inte är svår 

för eleverna på grund av att den härstammar från latin, utan för att det är svårt för dem att 

relatera begreppen till konkreta sammanhang. 

 

Forskningsprocessen och förslag till vidare 

forskning 
 

Något jag upplevde som svårt var att förhålla sig till den massiva mängd data som intervjuerna 

genererade. Transkriptionerna blev flera sidor långa och att hitta kärnan i materialet var inte 

alltid helt enkelt. I stort sett allt som uttrycktes i intervjuerna var relevant, dock var det svårt att 
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sätta fingret på den exakta detaljen som explicit eller implicit uttryckte det jag ville lyfta fram. 

En annan aspekt jag vill lyfta fram som problematiskt och som jag vill ställa mig kritisk till i 

min studie är enkätundersökningen. I och med att jag ville få in information på ett tidigt stadium 

konstruerades enkäterna tidigt i forskningsprocessen. Enkäterna borde ha utformats på ett senare 

plan då jag tydliggjort mina frågeställningar och var fullt medveten om studiens syfte. 

 

Jag har material från ytterligare två lärare men som jag varit tvungen att utesluta ur min studie 

av olika anledningar. Den ena orsaken var att det saknades elevmaterial till en av lärarna och 

därmed blir denne irrelevant för min studie. Läraren hade dock en intressant inställning till 

grammatikens roll i undervisningen vilket kunde ha tillfört ett ytterligare perspektiv på 

grammatikundervisningen. Den andra läraren har elevmaterial men det kom in på ett sent 

stadium och därför var jag tvungen att utesluta även detta. Elevenkäterna innehåller också mer 

information än vad som presenteras i studien. Det var inte möjligt att ta med hela 

enkätinnehållet eftersom det skulle bli en alltför omfattande studie och dessutom skulle det 

avvika från studiens syftet. Eftersom jag har mer material än vad som presenteras i denna studie 

skulle det vara spännande att forska vidare eller bredda studien kring grammatikens betydelse i 

undervisningen. Det skulle vara intressant att se ifall de nya läroplanerna som blir gällande i år 

har någon påverkan på lärarnas attityder rörande grammatikundervisningen.  
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Bialaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Öppningsfrågor: 

 

Kan du berätta lite om dig själv: 

Varför blev du lärare? 

Vad gjorde du tidigare? 

(Hur var de första åren som lärare?) 

Vad har du upplevt som plus och minus med läraryrket och har det ändrats under tidens gång? 

 

Kan du beskriva just den här skolan lite: Vad är det för typ av skola? Skiljer den sig från andra 

skolor där du undervisat? 

Vad är det för elever som går på skolan? Vad har de för ambitioner? Vad har föräldrarna för syn 

på skolan? 

Hur fungerar samarbetet i kollegiet? Drar alla åt samma håll? Vad har ni för anda, vad har ni för 

normer på skolan? 

 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Är det någon skillnad på krav i undervisning av ämnena? (Är något friare/lättare?) 

Finns det något annat som skiljer ämnena åt? 

Vad brinner du för i respektive ämne? Vad tonar du ner? 

 

Bekänn färg = nu tänkte jag gå in på grammatik 

 

Vad? 

Finns det vissa saker som du tycker är viktigare att ta upp än andra när det gäller grammatik? 

Hur tänker du när du väljer bort vissa moment? 

Vad använder du dig av för läromedel när du undervisar? Hur tänker du när du väljer ut ditt 

material och varför använder du just den typen av material? 

 

När? 

När tycker du att man ska introducera grammatik första gången? Vilka förkunskaper har 

eleverna vanligtvis när de kommer? Bör de ha några förkunskaper och isf vilka? 

Vilken plats ger du grammatiken i din undervisning? Vilket utrymme får den jämfört med andra 

delar i ämnet? 

 

Hur? 

Hur lägger du upp planeringen inför en grammatiklektion? Vilka är de vanligaste justeringarna 

som brukar behöva göras? Hur bedömer du elevernas kunskap i grammatik 

(bedömningsmaterial).  

Jobbar du på olika sätt beroende på vad du berör inom grammatik? Hur kan det skilja sig åt? 

Hur förklarar du grammatik? 
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För vilka? 

Hur uppfattar du att eleverna tar till sig grammatik på bästa sätt – (vilket metod är mest 

fruktsam att använda sig av)? Använder du samma metoder när du undervisar oavsett 

åldersgrupp eller varierar du tillvägagångssättet?  

Går det att förklara vad grammatik är eller måste man göra/demonstrera på olika sätt? Är det 

viktigt att ”få med alla på tåget”/Är det viktigt att alla kan grammatik? Hur fångar man dem som 

faller utanför? 

 

Varför? 

Varför ingår grammatik i svenskämnet? Varför lär du dina elever grammatik? Vad anser du att 

de har för nytta av det? Hur motiverar du detta för eleverna? 

Finns det något du skulle vilja ändra på i styrdokumenten i strävansmålen/uppnåendemålen när 

det gäller grammatik? Vad och varför? 
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Bialga 2 
 

Enkätversion 1 

 

 

Kille □ 

Tjej □                       klass :…………..  lärare i svenska:……………. 

 

 

1. Grammatik kan vara många olika saker (t ex ordklasser, satslära, böjningsformer etc). Vad 

tänker du på när du hör ordet grammatik? 

 

 

 

2. Markera den siffran du tycker stämmer överens med dina känslor kring grammatik och försök 

sedan att ge några kommentarer som förklarar varför du känner som du gör 

 

oviktigt  1 2 3 4 5 viktigt 

 

svårt 1 2 3 4 5 lätt 

 

tråkigt 1 2 3 4 5 roligt 

 

 

 

 

3. Varför tror du att du lär dig grammatik i skolan? 

 

 

 

4. Hur vill du att en lärare ska undervisa i grammatik för att du ska lära dig lättast? 

 

 

 

5. Vad tror du att du har för nytta av grammatik idag? 

 

 

 

6. Vad tror du att du har för nytta av grammatik i framtiden 
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Bialga 3 

 
Enkät: version 2 

 

Kille □ 

Tjej □                       klass :…………..  lärare i svenska:……………. 

 

 

1. Grammatik kan vara många olika saker (t ex ordklasser, satslära, böjningsformer etc). Vad 

tänker du på när du hör ordet grammatik? 

 

 

2. Markera den siffran du tycker stämmer överens med dina känslor kring grammatik och försök 

sedan att ge några kommentarer som förklarar varför du känner som du gör 

 

oviktigt  1 2 3 4 5 viktigt 

 

svårt 1 2 3 4 5 lätt 

 

tråkigt 1 2 3 4 5 roligt 

 

Kommentarer: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

3. Tycker du att det är viktigt att lära sig grammatik? Varför?/Varför inte? 

 

 

 

4. Hur vill du att en lärare ska undervisa i grammatik för att du ska lära dig lättast? 

 

 

 

5. Varför tror du att du lär dig grammatik i skolan? 

 

 

 

6. När (i vilka sammanhang) tror du att du kommer att ha nytta av dina kunskaper i grammatik? 
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