
  

Student 

VT 2013 

Examensarbete, 15 hp 

Språkkonsultprogrammet 180 hp 

 
 

 

”När jag tänker grammatik, då 

tänker jag tråkigt” 

En undersökning av attityder till svensk grammatik och 

grammatikundervisning 

Therese Hörnlund 

 



Sammanfattning 

Grammatik är ett ämne som anses framkalla negativa känslor och många människor 
minns sin grammatikundervisning som tråkig och svår. Grammatik är dock ett 
centralt ämne för oss språkkonsulter och nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt 
arbete. Syftet med den här undersökningen har därför varit att undersöka vilka 
attityder till grammatik som människor egentligen har. Frågeställningarna handlar 
om hur människor definierar grammatik, vilken uppfattning de har av grammatik 
samt vilken användning de ser med grammatik. Metoden för att söka svar på dessa 
frågor har varit fokusgruppssamtal där studerande och arbetande människor 
tillsammans fått tala om grammatik. Resultaten visar att det finns många negativa 
kommentarer om grammatikundervisning, men också att grammatik anses viktigt för 
bland annat förståelse och för hur kompetent man kan uppfattas av andra människor. 
Slutsatserna som dragits utifrån resultaten är att människor inte är så negativa till 
grammatik som förväntat och att de dessutom inte har en fullständig bild av vad som 
är grammatik. 

Sökord: grammatik, attityd  
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1 Inledning 

De flesta har nog någon gång haft den där känslan då de hör ordet grammatik. En rysning 

går längs ryggen och tätt därefter kommer gäspningen. Under många år har trenden varit 

densamma, i alla fall hos elever. Ända sedan 1911 har eleverna konsekvent rankat 

grammatiken lågt, såvida de inte varit speciellt intresserade av språk (Dahlbom 1988:9).  

Många verkar tycka att grammatik är både tråkigt och jobbigt. Det gäller såväl människor 

som fortfarande går i skolan och människor som kommit ut i arbetslivet. Så är det dock inte 

för oss språkkonsulter. För oss är grammatiken ett nödvändigt instrument för att vi ska ha 

möjlighet att tala om vårt språk. Grammatiken är alltså ett centralt ämne för oss 

språkkonsulter. Det är det språk vi talar – grammatiska. För att vi språkkonsulter ska kunna 

beskriva hur grammatiken fungerar, både när det blir ”rätt” och när det blir ”fel”, behöver vi 

det språket. Men det hjälper inte om det bara är vi som kan det. Vi får problem om de vi 

arbetar med inte känner till vad ett adjektiv är, eller vad satsdelar innebär. Vi får problem om 

de vi arbetar med slutar lyssna när vi talar om grammatik för att de tycker att det är tråkigt.  

Men tycker människor egentligen så illa om grammatik? Och är de helt ointresserade? Vad 

tycker och tänker de egentligen kring grammatik? Jag bestämde mig för att med hjälp av 

fokusgrupper tala med arbetande och studerande människor för att få höra hur de med egna 

ord beskriver sin relation till grammatik. 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet har varit att med hjälp av fokusgrupper undersöka vilka attityder 

som arbetande och studerande människor har till grammatik. I huvudsak ville jag söka svar 

på och tankar kring följande frågor: 

 Vilka språkliga strukturer uppfattar informanterna som grammatik? 

 Vilken uppfattning har informanterna om grammatik? 

 Vad tror informanterna att det finns för användning av grammatik utanför skolan? 

Med hjälp av dessa frågor hoppades jag att jag skulle kunna få fram en bild av hur studerande 

och arbetande människor tycker och tänker kring grammatik. Jag förväntade mig att de flesta 

skulle tycka att grammatik är tråkigt, men det intressanta skulle bli att få höra varför de 

tycker det är tråkigt. Som blivande språkkonsult kommer jag nämligen möta många olika 

människor med olika syn på mitt arbetsspråk – grammatik. Med fördjupad kunskap om 

andras syn på grammatik kan jag kanske se vilka svårigheter vi språkkonsulter kommer möta 

i vårt arbetsliv och förhoppningsvis också på vilket sätt som svårigheterna kan övervinnas. 
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3 Tidigare forskning 

Grammatiken är något som vi alla möter i skolan och många av de studier som gjorts om 

attityder till grammatik har skett just inom skolväsendet – hos elever och lärare. Jag ska 

redogöra för några av dem här.  

Redan 1911 gjordes en undersökning i några skolor i några svenska städer (Dahlbom 1988:9–

10). Där framkom att grammatik är det ämne som pojkar är näst minst intresserade av och 

det som flickor är minst intresserade av. Flera andra undersökningar under 1900-talet har 

visat liknande resultat. Till exempel en undersökning från 50-talet, där språklära (som ämnet 

hette på den tiden) placerade sig alldeles i botten när folkskoleelever och realskoleelever fick 

rangordna skolämnena efter vilka de uppskattade mest (Dahlbom 1988:20). 

En annan undersökning, som genomfördes under 1996, handlade om svensklärares attityder 

till och erfarenheter av grammatikundervisning (Brodow m.fl. 2000:67).  Den genomfördes 

med intervjuer och de 32 intervjuade lärarna undervisade i grundskolans senare år och i 

gymnasieskolan. De flesta av dem tyckte att grammatikkunskaper är viktiga (Brodow m.fl. 

2000:132). 

År 2003 genomförde Skolverket en stor utvärdering av grundskolan (Skolverket 2010). 

Eleverna som deltog i utvärderingen hade ganska mycket positivt att säga om skolämnet 

svenska. Till exempel tyckte över 90 procent att svenska är viktigt att kunna (Elmeroth 

2005:47), drygt 40 procent trodde att svenska är det ämne de har mest nytta av (Elmeroth 

2005:46) och en stor majoritet ansåg att de skulle behöva kunskap i svenska för fortsatta 

studier och kommande yrken (Elmeroth 2005:48). I skolämnet svenska ingår dock mer än 

bara grammatik, varför det är svårt att veta om elevernas positiva attityd också gällde 

grammatik. Det fanns dock en fråga som specifikt handlade om ifall eleverna tycker det är 

roligt när de arbetar med grammatik på lektionerna. Knappt 40 procent av eleverna tyckte 

det (Elmeroth 2005:50). 

I pilotundersökningen Svenska här och där – ungdomar diskuterar språkbruk undersökte 

Catrin Norrby och Gisela Håkansson attityder och uppfattning om språknormer i svenskan 

hos fyra grupper av gymnasieungdomar (2010:269-270). Informanterna i en grupp hade 

svenskt ursprung men hade bott i Spanien i många år. Den gruppen var tydligt normativ 

(Norrby & Håkansson 2010:276).  Författarna drog slutsatsen att gruppens normativitet 

berodde på att de inte kände sig tillräckligt säkra på sin språkkänsla och därför använde 

reglerna som något att luta sig mot (Norrby & Håkansson 2010:277). En annan grupp var 

inte lika normativ. Istället reflekterade de över de olika konstruktionerna de fick läsa och 

jämförde dem med hur de själva skulle ha sagt (Norrby & Håkansson 2010:277). Den 

gruppen bestod av svenska gäststudenter i Spanien. Den tredje gruppen läste vanlig svenska i 



 

3 
 

svenskt gymnasium och de var inte reflekterande, utan accepterade bara exemplen de fick 

som de var med motiveringen ”De går väl bra” (Norrby & Håkansson 2010:277). Den fjärde 

gruppen läste svenska som andraspråk vid samma gymnasium som grupp 3 och gjorde inga 

uttalanden om normativitet. Författarna föreslår att det kan ha att göra med att de lär sig 

språket i andra hand och att de ser det som viktigare att göra sig förstådda än att diskutera 

språkliga normer (Norrby & Håkansson 2010:277).  

En undersökning av Elzbieta Strzelecka och Lena Boström hade som syfte att ta reda på hur 

olika individer minns grammatikundervisningen de hade i skolan (Mittuniversitetet 2012). 

Strzelecka påstår i en föreläsning om undersökningen att det under de senaste 20 åren inte 

har gjorts så mycket studier just på elevers uppfattning av grammatik, utan att man oftast 

talar om svenskämnet som helhet (Strzelecka 2013). Resultatet av hennes och Boströms 

undersökning visar dock att det faktiskt inte är den negativa bilden av 

grammatikundervisning som är vanligast, utan den neutrala. Det är dock fler som har 

negativa minnen (22 %) än som har positiva (11 %). Forskarna drar slutsatsen att 

grammatikens avskräckande påverkan är tämligen uppförstorad.  

4 Teori och begrepp 

Här presenterar jag de begrepp som är centrala för min undersökning. I 4.1 tar jag upp 

begreppet grammatik och i 4.2 tar jag upp begreppet attityd. 

4.1 Grammatik 

Det finns olika sätt att se på grammatik. Ett sätt att dela in grammatik på är i inre grammatik 

och yttre grammatik (Platzack 2010:19). Den inre grammatiken handlar om hur vi uttrycker 

oss på vårt modersmål. Ett barn i treårsåldern behärskar nämligen redan huvuddelen av sitt 

modersmål och kan regler och principer för hur meningar i modersmålet är uppbyggda. 

Detta – den inre grammatiken – är ett biologiskt fenomen (Platzack 2010:19). Den yttre 

grammatiken är däremot ett socialt fenomen (Platzack 2010:19). Man kan se den yttre 

grammatiken i språkprover, korpusar och annat sparat och registrerat material av hur 

människor har använt sin inre grammatik. Den yttre grammatiken beskrivs i den 

traditionella grammatiken (Platzack 2010:19). 

I den traditionella grammatiken finns ett annat sätt att dela in grammatik – i deskriptiv 

grammatik och normativ grammatik (Svenska Akademiens grammatik 1999:16–17). 

Deskriptiv grammatik är en beskrivning av ett språks struktur, det vill säga en 

sammanställning av språkbrukarnas regler och principer för hur ord och uttryck kan 

kombineras för att återge en viss betydelse (Bolander 2012:25). Deskriptiv grammatik anses 

vara utan värdering. Den normativa grammatiken har däremot värderingar och föreskriver 

vilka uttryckssätt som bör användas (Svenska Akademiens grammatik 1999:17). Många 
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förknippar grammatik med just fastslagna regelsystem som anger vad som är rätt och vad 

som är fel (Bolander 2012:25). Det är förmodligen den bilden av grammatik – en normativ 

grammatik – som många elever möter i skolan. Det är dock inte helt enkelt att skilja 

deskriptiv och normativ grammatik åt. För även om en grammatik är deskriptiv tvingas den 

ändå göra ett urval av vad den presenterar. Till exempel kanske den inte tar med dialektalt 

språk. Att göra så kan leda till att det som inte tas med uppfattas som något som inte hör till 

normen och då kan den deskriptiva grammatiken verka normativ (Svenska Akademiens 

grammatik 1999:18). 

4.2 Attityd 

Begreppet attityd handlar om en benägenhet att reagera på ett konsekvent sätt när det gäller 

exempelvis ett visst objekt eller ett visst beteende. Med attityder kan man till exempel reagera 

välvilligt eller avvisande (Bijvoet 2007:114). Attityder är inte medfödda, utan snarare inlärda. 

Vi får dem först och främst från de vi växer upp med, men också från vänner, jämnåriga, 

skola och massmedia. Attityder vi får i vår barndom är oftast svårare att rubba än de vi får 

senare i livet (Bijvoet 2007:117). 

Det finns tre komponenter av attityder: en kognitiv, en konativ och en affektiv (Bijvoet 

2007:115). Den kognitiva komponenten handlar om att man har kunskap, uppfattningar och 

föreställningar om det man har en särskild attityd till. Dessa behöver dock inte vara sanna. 

Den konativa komponenten handlar om huruvida man är beredd att handla i enlighet med 

sina föreställningar och värderingar. Den affektiva komponenten handlar om de 

känslomässiga värderingarna man har till det man har en attityd till. Man kan till exempel ha 

positiva känslor, ha negativa känslor eller vara likgiltig. Den affektiva komponenten är den 

som anses vara den mest centrala för attityden (Bijvoet 2007:115). 

5 Material och metod  

I det här kapitlet presenterar jag mitt material och min metod. Materialet presenteras i 5.1 

och metoden i 5.2. 

5.1 Material 

Materialet i den här undersökningen består av tre fokusgruppssamtal. De ägde rum hemma 

hos mig tillsammans med fika inom loppet av en vecka i april 2013. Samtliga fokusgrupper 

skulle innehålla fyra informanter samtidigt som fördelningen mellan könen skulle vara jämn. 

En av killarna i fokusgruppen med studerande hade dock inte möjlighet att närvara och det 

blev således fler tjejer än killar i den gruppen. Samtliga informanter har fått fiktiva namn, för 

att undvika att röja deras identiteter. 
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Den första fokusgruppen bestod av elever som studerar i grundskola eller gymnasiet, alltså 

personer som kan tänkas fortfarande lära sig svensk grammatik i skolan. Informanterna i 

gruppen var Sten, 17 år; Sigrid, 16 år och Solveig, 16 år. De gick i nionde klass samt första och 

andra året på gymnasiet. Dessa informanter kommer i fortsättningen att kallas de 

studerande. Samtalet med de studerande blev 32 minuter långt exklusive min introduktion. 

Den andra fokusgruppen bestod av personer med arbeten utan krav på 

universitetsutbildning. Några av dem hade dock läst vid universitetet, men inte fullbordat 

sina studier. Informanterna i gruppen var Astrid, 24 år; Alf, 26 år; Axel, 21 år och Agda, 24 

år. De arbetade inom konditori och ungdomsverksamhet samt som lärarvikarie och 

kundservicemedarbetare. Dessa informanter kommer i fortsättningen att kallas de 

arbetande. Samtalet med de arbetande blev 73 minuter långt, inklusive min introduktion. 

Den tredje fokusgruppen bestod av personer med arbeten som kräver universitetsutbildning. 

Informanterna bestod av Hildur, 28 år; Helga, 57 år; Harald, 28 år och Hilding, 25 år. De 

olika arbetena som var representerade var diakon, förskollärare och avdelningschef på 

sjukhus samt ett yrke på ett företag som gör simulationsprogramvara. Dessa informanter 

kommer i fortsättningen att kallas de högutbildade. Samtalet med de högutbildade blev 49 

minuter långt, inklusive min introduktion. 

Som synes finns det en informant bland de högutbildade, Helga, som är äldre än de andra. 

Detta hade eventuellt kunnat påverka det fokusgruppssamtalet, men jag har inte upptäckt 

något sådant i mitt resultat. Därför har jag valt att bortse från detta. 

5.2 Metod 

Här beskriver jag hur jag har gått tillväga för att få fram mitt material och mina resultat. I 

5.2.1 presenterar jag hur jag förberedde mig för att samla in mitt material, i 5.2.2 presenterar 

jag hur jag samlade in mitt material och i 5.2.3 beskriver jag hur jag analyserade mitt 

material. 

5.2.1 Att förbereda fokusgrupperna 

Jag valde att använda mig av fokusgrupper till mitt arbete och metoden för att genomföra 

fokusgrupperna har jag tagit från Bente Halkiers bok Fokusgrupper (2010). Fokusgrupper är 

en forskningsmetod som ger data genom att deltagarna i fokusgruppen interagerar kring ett 

ämne som forskaren har bestämt (Halkier 2010:7). En fokusgrupp är inte samma sak som en 

gruppintervju, men det finns vissa gruppintervjuer som kan sägas vara fokusgrupper (Halkier 

2010:7). Skillnaden mellan fokusgrupper och gruppintervjuer är att det förekommer mer 

interaktion mellan informanterna i en fokusgrupp, och att de dessutom är mer fokuserade på 

ett ämne som forskaren ger dem (Halkier 2010:7). 
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Att jag valde att använda mig av fokusgrupper har att göra med att de är bra på att ge data 

om vilka normer informanterna har (Halkier 2010:10). När informanter i en fokusgrupp talar 

med varandra, ställer frågor till varandra och kommenterar det de andra säger delar de med 

sig av sin förförståelse för ämnet. Den sociala interaktionen är på så sätt källan till data 

(Halkier 2010:11). Fokusgrupper är också bra på att producera data på ett ganska smidigt sätt 

och kan kännas mindre påtvingande än exempelvis ett fältarbete eller en deltagande 

observation (Halkier 2010:12). 

När jag valde informanter till fokusgrupperna försökte jag göra som Halkier föreskriver och 

välja en person ur min bekantskapskrets som i sin tur skulle välja ytterligare tre personer till 

fokusgruppen. Om man väljer att rekrytera via sitt eget nätverk är det nämligen bra om man 

inte känner alla som ska delta (Halkier 2010:30-31).  

Personerna jag tillfrågade fick veta preferenserna för gruppen och hitta fler personer utifrån 

dem. Preferenserna var att det i varje fokusgrupp skulle vara två kvinnor och två män och att 

samtliga skulle studera eller arbeta, beroende på vilken fokusgrupp det gällde. De studerande 

skulle gå i nionde klass eller på gymnasiet, de arbetande skulle ha yrken som inte kräver 

universitetsstudier och de högutbildade var tvungna att ha arbeten som kräver 

universitetsstudier. Informanterna bland de arbetande och de högutbildade skulle dessutom 

helst ha olika yrken.  

Jag valde personer ur min bekantskapskrets som jag inte känner alltför väl och frågade dem 

om de var intresserade av att delta. På grund av tidsbrist fanns det dock inte möjlighet för 

alla mina utvalda att hitta ytterligare tre personer till fokusgrupperna, varför jag istället fick 

ta de människor som var beredda på att ställa upp på kort varsel. Därför blev 

sammansättningen av fokusgrupperna inte direkt såsom Halkier föreskriver. Utformningen 

av grupperna blev istället: 

 Studerande: Enligt Halkiers rekommendation. Endast en informant ingår i mitt eget 

nätverk. 

 Arbetande: Alla blev tillfrågade separat och alla ingår i mitt eget nätverk. 

 Högutbildade: En blev rekryterad enligt Halkiers rekommendation, övriga 

rekryterade av mig. Tre informanter ingår alltså i mitt eget nätverk.  

Jag förberedde en stram modell av fokusgrupp. Det finns en lös modell också samt en 

trattmodell, som är en kombination av den strama och den lösa modellen (Halkier 2010:37). 

En stramare modell passar dock bättre när man ska analysera innehållet i samtalet snarare 

än interaktionen, vilket var fallet i min undersökning (Halkier 2010:38). När jag förberedde 

mina frågor till fokusgruppssamtalen, alltså mina frågeguider, förberedde jag relativt många 
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och inte alltför öppna frågor, eftersom en stram modell kräver detta (Halkier 2010:40). I 

mina frågeguider skapade jag också följdfrågor till flera av frågorna, ifall det skulle behövas.  

Jag skapade två frågeguider som är något olika – en för de studerande (Bilaga 1) och en för 

de arbetande och de högutbildade (Bilaga 2). Skillnaderna mellan dem beror på att de 

studerande fortfarande studerar och således borde ha grammatikundervisning. Därför kunde 

jag till exempel fråga dem om deras nuvarande undervisning och hur den skiljer sig eller inte 

skiljer sig från grammatikundervisningen de hade tidigare. De arbetande och de 

högutbildade fick istället frågor om sin grammatikundervisning i stort. Frågeguiderna skiljer 

sig också vad gäller frågorna om grammatikens användningsområden. Eftersom de 

arbetande och de högutbildade har lämnat skolan kunde jag fråga dem vad de har haft för 

användning av sina grammatikkunskaper hittills. De studerande fick istället frågan vad de 

tror att de kommer ha för användning av sina grammatikkunskaper i framtiden. 

Jag använde mig också av en liten övning för att hjälpa till med interaktionen i gruppen 

(Halkier 2010:36–37). Övningen bestod av att informanterna fick två och två (en och en hos 

de studerande, eftersom de endast var tre) skriva ner allt de kunde komma på som de tycker 

är bra med grammatik och grammatikundervisning och allt de kunde komma på som de 

tycker är dåligt med grammatik och grammatikundervisning. Lapparna som informanterna 

skrev på samlade jag sedan in, men eftersom informanterna också redovisade det de skrivit 

muntligt har jag valt att i första hand utgå från vad de sa om det de skrivit. Övningen 

underlättade en del för samtalen, eftersom alla blev tvungna att säga något under dess gång 

och efter övningen hade informanterna lättare att fortsätta tala om grammatik.  

5.2.2 Fokusgruppernas genomförande 

Fokusgrupperna genomfördes hemma hos mig på kvällstid. När samtliga informanter hade 

kommit fick de börja fika medan jag informerade dem om min undersökning och hur 

fokusgruppssamtalet skulle gå till. Informanterna fick presentera sig och sedan började 

samtalet med att jag ställde en inledande fråga. Informanterna fick tala om ämnet tills det var 

uttömt eller tills jag ansett att jag fått svar på min fråga. Sedan ställde jag en ny fråga som 

informanterna fick prata utifrån och så vidare. Beroende på hur samtalen såg ut var jag 

ibland tvungen att ställa följdfrågor eller försöka få informanterna att återgå till ämnet. På 

lämplig plats lade jag också in övningen, för att ge samtalet en liten skjuts. Samtalen spelades 

in med både mikrofon och videokamera.  

5.2.3 Analysen av fokusgruppsdatan 

Det första steget i analysen av de inspelade fokusgruppssamtalen var att transkribera dem. 

Det som intresserade mig i den här undersökningen var innehållet i samtalet snarare än hur 

informanterna interagerade med varandra. Därför gjorde jag en ganska grov transkribering 

utan att ange pauser, samtidigt tal eller ljud. För läsbarhetens skull använde jag mig till stor 
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del av de rådande skriftspråkskonventionerna, bland annat när det gäller skiljetecken 

(Norrby 2004:89). Jag tog också bort inklämda småord som mm och ja och liknande, 

eftersom de i den här undersökningen inte hade något större analytiskt värde. Några 

särskilda tecken jag använde i transkriptionen är dock kursiv för informanternas egen 

betoning och versaler för metakommentarer, till exempel GÖR LJUDEFFEKT (Norrby 

2004:98–99). 

Nästa steg i analysen var att använda kodning i mina transkriptioner för att skapa ordning 

och överblick i dem. Det innebär att jag satte rubriker i mina transkriptioner för att se vad 

informanterna i huvudsak talade om i de olika segmenten (Halkier 2010:71). För att 

ytterligare skapa ordning använde jag mig sedan av kategorisering, som innebär att jag satte 

de olika koderna i relation till varandra för att se om några av dem hörde ihop, ifall det fanns 

motsättningar eller om de innebar konsekvenser för varandra. På så sätt blev kodningen mer 

specifik (Halkier 2010:73). 

För att sedan tolka betydelsebildningen av mitt material, alltså vad informanterna kommit 

fram till, ställde jag ett antal tolkande frågor till mitt material (Halkier 2010:76). De frågorna 

är desamma som mina frågeställningar, alltså: Vilka språkliga strukturer uppfattar 

informanterna som grammatik? Vilken uppfattning har informanterna om grammatik? 

Vad tror informanterna att det finns för användning av grammatik utanför skolan? 

5.3 Forskningsetik 

Eftersom min undersökning har involverat andra människor har jag varit tvungen att förhålla 

mig till några etiska aspekter, som Halkier tar upp (2010:60–62). För det första ska 

informanterna få information om vad som är syftet med undersökningen och vad materialet 

de producerar kommer användas till.  

För det andra ska informanterna också ha klart för sig att de får vara anonyma. Det innebär 

att ingen utom jag själv får ta del av inspelningarna eller transkriptionerna. Dessutom ska 

informanternas riktiga identiteter döljas så långt det är möjligt och jag har därför valt att 

ändra informanternas riktiga namn till fiktiva sådana. Jag hade också kunnat dölja 

deltagarnas identiteter ytterligare genom att inte redovisa vilka yrken de har eller i vilken 

årskurs de går. Det kan däremot vara intressant att se vilka yrken och årskurser som är 

representerade, varför jag ändå valt att ha dem kvar. Däremot har jag inte kopplat yrkena 

eller årskurserna till någon särskild informant, utan endast presenterat vilka yrken som finns 

representerade inom fokusgruppen.  

För det tredje ska jag hålla allting som jag lovat informanterna. Det innebär att jag inte ska 

lova dem sådant som jag är osäker på om jag har möjlighet eller resurser att hålla. 
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För det fjärde ska jag uppföra mig som en vanlig människa, såväl innan som under och efter 

fokusgruppernas genomförande. Det är viktigt att komma ihåg att informanterna är 

människor och inte objekt i en undersökning och att de bör bli bemötta därefter. Detta är 

bland annat viktigt för att inte skapa en negativ bild av forskare och fokusgrupper. Eller mig 

själv, för den delen. 

6 Resultatredovisning och analys 

Nedan presenterar jag resultaten av min undersökning. I avsnitt 6.1 redovisar jag vilka 

strukturer informanterna uppfattar som grammatik, i avsnitt 6.2 redovisar jag vilken 

uppfattning informanterna har om grammatik och i avsnitt 6.3 redovisar jag vilken 

användning informanterna ser med grammatik. I avsnitt 6.4 sammanfattar jag resultaten.  

6.1 Beskrivning av grammatik 

Här presenterar jag informanternas uppfattningar om vad som egentligen är grammatik – 

vilka språkliga strukturer som de anser ingå i begreppet. I avsnitt 6.1.1 redovisar jag 

resultaten för de studerande informanterna, i avsnitt 6.1.2 resultaten för de arbetande och i 

avsnitt 6.1.3 resultaten för de högutbildade. I varje avsnitt presenterar jag först 

informanternas svar på den explicita frågan ”Vad är grammatik?”. Därefter presenterar jag 

vilken förståelse av grammatik som kom fram senare i samtalet, när informanterna 

egentligen talade om någonting annat. 

6.1.1 Studerande 

Vid den explicita frågan om vad grammatik är svarade de studerande att grammatik handlar 

om regler och språkets struktur. Till exempel kopplar Sigrid grammatik till regler och att de 

reglerna främst har med böjning att göra, vilket vi kan se i exempel 1. 

Exempel 1:  Sigrid: Ja men typ regler i ett språk. Liksom hur 

det ska böjas typ och så vissa ord och verb och 

sånt. 

Också Solveig uttryckte något liknande vid den explicita frågan om vad grammatik är. 

Hon tar, precis som Sigrid, upp böjning som en del av grammatiken, men det verkar 

som att Solveig tänker mer på hur språket byggs upp än att det explicit har med regler 

att göra. Detta uttrycker hon i exempel 2. 

Exempel 2:  Solveig: Typ såhär strukturen i språket så här. Typ 

hur man bygger upp alla meningar och typ ja ordföljd 

och allting. Hur de böjs i olika former. 

När Sten svarade på den explicita frågan om vad grammatik är höll han med Solveig om 

att grammatik bland annat handlar om hur man bygger upp meningar. Sten försökte 
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dessutom visa hur det skulle bli om det inte fanns någon grammatik som reglerade 

ordföljden. I exempel 3 försöker han visa det genom att konstruera en grammatiskt 

inkorrekt mening, men misslyckas och säger istället en grammatiskt korrekt mening. 

Han blir sedan rättad av Sigrid. 

Exempel 3: Sten: I stort sett samma sak som Solveig är det ju. Att 

man vad heter det, i vilken ordföljd man kör dem i så 

att det inte blir: Jag är en. Nej nu vart det fel. 

SKRATT 

Sigrid: Är en jag. 

Sten: Ja. 

I en senare del av fokusgruppssamtalet, när de studerande fick frågan om hur det kändes att 

tala om grammatik framkom det att de sällan tänker medvetet på grammatik. Istället är det 

en känsla de har som ser till att de skriver rätt, alltså en språkkänsla. Som Solveig uttrycker 

det i exempel 4 är grammatik och språkkänsla inte samma sak. 

Exempel 4: Sigrid: Det är klart att jamen jag hör att jamen den 

där meningen låter lite konstig eller den där 

formuleringen och det där ordet lät ju ganska skumt. 

Men jag tänker inte direkt grammatik utan jag tänker 

bara: Det där låter fel, jag måste fixa det. 

6.1.2 Arbetande 

De arbetande var inte riktigt överens om vad som är grammatik. Agda och Axel tänkte på 

kommunikation vid den explicita frågan om vad som är grammatik. Astrid tyckte att 

grammatik handlar om hur man sätter ihop meningar på ett förståeligt sätt. Alf, däremot, 

tyckte inte att det hade något med förståelse att göra. Han menade att grammatiken är en 

grund att stå på. I exempel 5 beskriver Alf grammatiken som ett regelverk som talar om 

ungefär hur man bör använda språket.  

Exempel 5: Alf: Fast jag anser väl egentligen att det inte har så 

mycket med förståelse att göra. Inte alltid. Om man 

tänker efter, du kan ju bygga en grammatiskt felaktig 

mening fast den går fortfarande att förstå vad du menar. 

Det handlar väl bara mer om att kanske ha en, ett 

regelverk att falla tillbaka på så man vet ungefär hur 

man ska göra. 
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Längre in i samtalet, när det inte explicit handlade om vad grammatik är, anslöt Agda och 

Axel till Alfs tanke om att det handlar om en grund att stå på. Alf själv verkade däremot ha 

utvidgat sin ståndpunkt och börjat gå in på linjen att det faktiskt har med förståelse att göra. 

I exempel 6 påstår Alf att de grammatiska reglerna behövs för att undvika missförstånd – 

alltså för att man ska göra sig förstådd. 

Exempel 6:  Alf: Vi bara som kommenterade vad grammatik är för 

nånting och att vi sa att det är en konsolidering av 

språkets regler och att det leder till ett mer 

konsekvent språkbruk och färre missförstånd, vilket 

är viktigt i särskilt i officiella sammanhang. 

6.1.3 Högutbildade 

När informanterna i den högutbildade fokusgruppen fick den explicita frågan om vad 

grammatik är tänkte de flesta på regler. Hilding tänkte mer att det handlar om vad som 

bygger ihop vårt språk, men de övriga var ganska överens. I Exempel 7 kan vi dock se att 

Hildur hade en tanke om att grammatik kanske är mer än bara regler. 

Exempel 7:  Hildur: Det första jag tänker på det är regler, 

regler för språket. Och jag tror att det första jag 

tänker på också är regler för det skrivna språket. 

Men sen när man tänker på det mer så handlar det, 

alltså jag tänker att det handlar om mycket mer än 

det. Att förstå lite i största allmänhet då även det 

talade språket. Jag tror att i första hand regler 

men jag tror att man missar ganska mycket när man 

bara tänker regler. 

De högutbildade diskuterade ett tag om vad som egentligen är grammatik och blev ganska 

snart osäkra på vad som kan räknas in i begreppet. Hildur undrade om var man lägger 

betoningen i språket är grammatik. Harald tyckte först att det inte var det, utan att 

grammatik har mer att göra med hur meningar är uppbyggda. Senare i samtalet ändrade han 

sig dock och började gå mot Hildurs spår.  

I en annan del av samtalet, när de högutbildade talade om i vilka yrken man behöver och inte 

behöver grammatik, fortsatte Hildur att fundera. I exempel 8 skiljer hon först på grammatik 

och språkkänsla, men blir sedan osäker och undrar om det egentligen är samma sak. 

Exempel 8:  Hildur: Men måste man ha grammatiken eller räcker 

det med sin känsla för språket? Eller är det samma 

sak? 
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Under övningen undrade också Harald vad som räknas in i grammatikbegreppet och ville ha 

en definition för att veta vad de egentligen skulle samtala om. I exempel 9 framkommer det 

att Harald redan räknar in undergrupper och regler som grammatik, men funderar på om 

även konsonanter, vokaler och dubbelbokstäver ska räknas in i begreppet. 

Exempel 9:  Harald: Är det liksom, är det bara de här 

undergrupperna och reglerna eller är det liksom 

även, är det allt med konsonanter och vokaler och 

dubbelbokstäver och sånt också? 

Under hela samtalet hade de högutbildade olika funderingar på vad som räknas som 

grammatik och inte. När samtalet var slut var de fortfarande osäkra.  

6.2 Uppfattning om grammatik 

I övningen som ingick i fokusgruppssamtalen fick informanterna skriva bra och dåliga saker 

med grammatik och grammatikundervisning. Det är framför allt det jag tar upp under den 

här rubriken, men även andra uppfattningar som kom upp under fokusgruppsträffarna. I 

6.2.1 redovisar jag resultatet från de studerande informanterna, i 6.2.2 resultatet från de 

arbetande och i 6.2.3 resultatet från de högutbildade. 

6.2.1 Studerande 

Utifrån övningen framkom det att de studerande tyckte att det som är bra med att lära sig 

grammatik är att man får mer kunskap om språket och dess uppbyggnad, att man får en 

struktur till språket och mer säkerhet när man pratar.  

Det de studerande upplevde som dåligt handlade mest om att grammatik kan vara 

förvirrande, framför allt när man går djupt in i grammatiken eller arbetar med många delar 

av grammatiken samtidigt. Det dåliga de tog upp verkade alltså främst handla om när de 

möter grammatiken i undervisningen i skolan. I exempel 10 kan vi se att Solveig menar att 

det kan finnas andra saker i svenskämnet som kan vara viktigare än grammatik.  

Exempel 10:  Solveig: Det känns som att när kommer upp i högre 

årskurser finns det andra saker som kan vara 

viktigare att satsa på än just att sitta och nöta 

grammatik i svenska. 

Sigrid uttrycker att grammatiken också kan ha betydelse för hur man uppfattas av andra när 

man väl kommit ut i arbetslivet. I exempel 11 förklarar Sigrid att en bra grammatik kan göra 

att man uppfattas som seriös.  

Exempel 11:  Sigrid: Alltså det kan väl vara viktigt om man 

skriver ett cv, till exempel när man ska söka jobb. 
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Så att det ser, att språket ser liksom rent och 

snyggt ut och såhär välstädat och att det är ett bra 

språk så att man kanske tycker att nämen. Att man 

liksom, man vill att den här personen verkar lämplig 

för att alltså, liksom engagerad genom att den inte 

har några fel i grammatiken eller stavfel och så 

vidare så ser den ut att vara väldigt seriös. 

6.2.2 Arbetande 

Under övningen menade de arbetande att det som är bra med grammatik framför allt är att 

man kan uttrycka sig korrekt, kompetent och effektfullt. De menar att grammatik är bra för 

att man ska kunna göra sig förstådd med alla. 

En dålig sak med grammatik som de arbetande tog upp var att alla regler eventuellt kan 

hindra en språkutveckling. I exempel 12 förklarar Astrid att det är svårt att lämna 

grammatiken och därmed också svårt att använda språket tillräckligt kreativt. 

Exempel 12:  Astrid: Och sen var det då min tanke där som jag 

fick att, inte tanke heller – det är en känsla jag 

fick att alla de där reglerna kan, skulle kunna på 

nåt sätt leda till att det bildas som en barriär mot 

en tillräckligt kreativ användning av språket. Visst 

det kan utvecklas men det känns på nåt sätt som att 

det hindras åt vissa håll och jag känner själv att 

jag kan ju inte ge några exempel på hur man kan 

prata utan att använda korrekt grammatik eftersom 

det är så inlärt. 

Alla höll dock inte med om detta och menade istället att det visst går att bryta mot reglerna 

på det sättet och att de dessutom kan vara bra att ha.  

Andra dåliga saker som de arbetande tog upp handlade mest om att regler och svåra ord gör 

grammatikundervisningen tråkig. Astrid menar till exempel att grammatikundervisningen 

blir tråkig för att man lär sig många regler utan att det motiveras varför de reglerna finns. Alf 

håller med om att grammatikundervisningen var tråkig, men säger i exempel 13 att det ändå 

kan vara nyttigt. 

Exempel 13: Alf: Alltså det är ju aldrig kul att studera ett ämne 

som bara handlar om att man ska lära sig en massa 

regler. Så är det ju. Men det kan ju vara nyttigt för 

det. 
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Hela gruppen återkom gång på gång till att man kan uppfattas olika beroende på hur ens 

grammatik är. Till exempel kan man skapa irritation hos andra människor om man skriver 

med en inkorrekt grammatik. I exempel 14 förklarar Astrid varför det är bättre att skriva 

grammatiskt korrekt. 

Exempel 14:  Astrid: Det ligger mer respekt i någon som kan, ja 

kan uttrycka sig grammatiskt korrekt. Man får mer 

pondus. 

6.2.3 Högutbildade 

De dåliga saker som de högutbildade tog upp under övningen handlade främst om 

grammatikundervisning. De flesta mindes att deras grammatikundervisning var väldigt 

tråkig och att den mest bestod av att repetera regler. Vilken uppfattning man har av 

grammatik kan dock bero på vad man egentligen menar med grammatik. Som Hildur 

uttrycker det i exempel 15 är varken kommunikation eller språk i stort detsamma som 

grammatik. Hon tänker att grammatik är tråkigt, medan kommunikation och språk i stort är 

roligt. 

Exempel 15:  Hildur: När jag tänker grammatik, då tänker jag 

tråkigt och det tror jag har med skolan att göra. 

Men om jag tänker kommunikation, hur vi ska förstå 

varandra, då tänker jag roligt. Och tänker jag språk 

i stort så tänker jag att det är roligt, men 

grammatik, det är liksom huvva. 

När de högutbildade skulle tala om bra saker tog Harald och Helga upp reglerna, trots att de 

tidigare hade sagt att de inte tyckte om dem. I exempel 16 försöker Helga förklara för Harald 

varför de hade skrivit så på övningen. 

Exempel 16:  Harald: Vi hade trots allt de här reglerna som vi 

hatade på bra. Jag minns inte varför men vi hade 

det. 

Helga: Man måste ha nånting att hålla sig i. 

Hildur var inne på samma spår. I exempel 17 förklarar hon att även om grammatiken kan 

verka tråkig, så är den viktig. Hon föreslår också hur man skulle kunna göra det roligare att 

lära sig grammatik. 

Exempel 17:  Hildur: Alltså trots att jag har suttit och sagt så här 

att åh jag tänker på grammatik så tänker jag att det 

kanske är tråkigt och det var svårt och vi fick bara 
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traggla, så nånstans så känner jag innerst inne att man 

skulle, alltså grammatik är viktigt. Man får ju inte ta 

bort det, men man kanske behöver göra det mer nära 

praktiken, som vi sa, eller man måste göra det mer 

inspirerat. 

Helga tar också upp att det är viktigt med grammatik. I Exempel 18 säger hon att det är 

viktigt att kunna skriva bra för att bli uppfattad som en kompetent människa. 

Exempel 18:  Helga: Jag tror alltså att man kan, alltså om man 

har stora problem kan man bli lite dumförklarad 

alltså. På nåt sätt om jag jobbar väldigt fysiskt 

och inte har nåt, vad jag ska göra, jamen jag jobbar 

på kyrkogården, kyrkovaktmästare till exempel. Och 

så ska jag ändå ha nån sorts kommunikation med, ja 

nån högre upp då och så skriver jag väldigt väldigt 

dåligt så tror jag att jag kan på nåt sätt bedömas 

negativt ur det.  

6.3 Användning av Grammatik 

Här redovisar jag vilka användningsområden som informanterna ser med grammatik. I 6.3.1 

tar jag upp resultaten från de studerande informanterna, i 6.3.2 resultaten från de arbetande 

och i 6.3.3 resultaten från de högutbildade.  

6.3.1 Studerande 

För de studerande handlade användningen av grammatik främst om att göra sig 

förstådd. Sigrid och Solveig talade mest om att göra sig förstådd i skrift, till exempel när 

man skriver cv, rapporter eller manus. Sten tänkte däremot att grammatiken har lite 

vidare användningsområde än så, vilket syns i exempel 19. 

Exempel 19:  Sten: Jag tror att vi använder ju grammatiken varje 

dag. Även om inte vi tänker på det så använder vi ju 

grammatiken när vi pratar, även vi skriver bara 

korta meningar så använder vi ju grammatiken. Så att 

jag tror i nästan alla yrken så behövs det, till och 

med i utanför yrkena så behövs det ju grammatik. 

6.3.2 Arbetande 

De arbetande talade om att grammatik är användbart för att kunna göra sig förstådd. I 

Exempel 20 tar Alf upp att grammatikens regler är bra för att alla inte ska använda språket 

på helt olika sätt. 
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Exempel 20: Alf: Då är det ändå ganska bra att ha några 

riktlinjer att gå efter, så även om de riktlinjerna 

vidgar sig eller tar en annan riktning så här så kan 

man fortfarande må ganska bra, tror jag, av att ha 

de här riktlinjerna. För annars kanske vi skulle ha 

några som är här borta och så skulle det bara bli 

jamen som vi pratade om här, då blir det kaos 

istället. 

Ett annat användningsområde som de arbetande tog upp var olika stilnivåer. När man kan 

grammatik kan man också variera sitt sätt att skriva. I exempel 21 förklarar Axel att det finns 

olika stilnivåer och att de innehåller olika grammatiker. 

Exempel 21:  Axel: Alltså så länge man håller en standard. Alltså om 

man lär sig grammatik till en viss nivå, för sen finns 

det ju bas som alla pratar. Sen finns det ju såhär 

läkarnivåer. De har ju en helt annat grammatik som att, 

alltså läser man texterna man får ju ont i huvet, i 

vissa fall. Så att de har ju andra sätt att bygga upp 

saker, så att jag tycker att man kan ju lära ut i alla 

fall i grundnivåerna så att man lär sig att så här kan 

du kommunicera med folk. Och vill du lära dig mer så kan 

man ju välja de alternativen sen. 

Alf: Men har de så mycket grammatik egentligen? Är det 

inte mer bara ord? 

Axel: Nä alltså det är uppbyggt på helt andra sätt 

också. 

De arbetande verkade dock tänka att användningen av grammatikkunskaper inte är något 

som man explicit tänker på. Alf förklarar i exempel 22 att grammatikkunskapen kommer när 

man behöver den. 

Exempel 22: Alf: Sår man ett frö då finns det där till senare och 

det är lite så jag anser att grammatik fungerar. Att 

ifall du börjar med att lära ut och så säger man bara: 

Jamen ni ska lära er vad de här grejerna heter typ. 

Såhär: du ska kunna säga att ett adjektiv det är ett 

beskrivande ord. Klart! Du ska kunna säga att verb att 

det är ett görande ord. Då kommer det ändå ligga där 
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nånstans. Det ligger nånstans där djupt bak och behöver 

du det kan du ba kolla och så ba GÖR LJUDEFFEKT ja, just 

det. 

6.3.3 Högutbildade 

De högutbildade ser användningen av grammatik främst som något som hör ihop med skrift.  

I exempel 23 förklarar Hilding att det är svårt att tänka så mycket på grammatik när man 

talar, men att det är enklare när man skriver. 

Exempel 23:  Hilding: Det känns som det är svårt att använda i 

dagliga livet liksom, i alla fall om du pratar med 

nån, att tänka på grammatiska regler. Det är lättare 

ifall du skriver ett mejl till nån kanske, men just 

när man pratar känns det ju som svårt att hinna få 

in det.  

När de högutbildade talar om i vilka yrken man inte behöver grammatik tänker de först på 

yrken där man inte använder sig så mycket av skrivna texter. Men i exempel 24 menar 

Harald att det alltid är bra att kunna göra sig förstådd. De högutbildade är dock osäkra på om 

förståelsen har med grammatik eller språkkänsla att göra. Eller om det ens är olika saker. 

Exempel 24:  Harald: Fast ändå alla liksom jobb som man inte 

använder skrivna texter, typ alla serviceyrken, är 

det ju rätt schysst att kunna göra sig förstådd utan 

missförstånd. 

Överhuvudtaget talade de högutbildade om att grammatik är användbart för att man ska 

förstå varandra. I exempel 25 förklarar Harald att de grammatiska reglerna gör att de som 

använder språket håller sig inom samma ramar och att det är det som främjar förståelsen. 

Exempel 25:  Harald: Nu finns det ju liksom ett spår att följa. Sen 

ifall man latar sig lite på vissa flanker så håller man 

sig ändå inom en viss ram. Har man liksom bredare regler 

så gör du större utsvävningar och då kanske det är 

lättare att missförstå varandra. 

6.4 Sammanfattning av resultat 

De studerande ansåg att grammatik främst hade med regler och språkets struktur att göra, 

alltså hur vi bygger upp vårt språk. De studerande tyckte att grammatik är bra att kunna, 

men att det kan vara förvirrande att lära sig. Dessutom ansåg de att det fanns viktigare saker 

att lära sig i skolämnet svenska än grammatik. De tog också upp att om man har en bra 
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grammatik kan man bli uppfattad som seriös. Användningen av grammatik kopplade de 

främst till skrift, men de nämnde också att vi använder grammatik undermedvetet varje dag. 

De arbetande ansåg att grammatik handlar om ett regelverk som talar om ungefär hur man 

bör använda språket. De ansåg att grammatik är viktigt och bra, men att det kan begränsa 

den kreativa språkanvändningen. Grammatik kan vara svårt och tråkigt att lära sig menade 

de arbetande, men de sa också att grammatik är bra när man vill göra sig förstådd och att det 

ger pondus att kunna uttrycka sig grammatiskt korrekt. De arbetande menade också att 

grammatiken finns i bakhuvudet och kommer fram när man behöver den. 

De högutbildade beskrev först grammatik som regler och språkets struktur, men var sedan 

osäkra på vad mer som kunde räknas in i begreppet. De tänkte att grammatik kunde vara 

tråkigt och jobbigt, men att det ändå var viktigt. De sa att utan bra grammatik kan man bli 

dumförklarad. Enligt de högutbildade använder man grammatik främst i skrift och för att 

göra sig förstådd.  

7 Diskussion 

Här följer en diskussion av min undersökning. I avsnitt 7.1 diskuterar jag informanternas 

beskrivning av grammatik, i 7.2 diskuterar jag informanternas uppfattning av grammatik och 

i 7.3 diskuterar jag informanternas uppfattning av grammatikens användningsområden. 

Dessutom kommer jag i 7.4 att diskutera informanternas attityder till grammatik och 

därefter, i 7.5, har jag min avslutande diskussion. 

7.1 Informanternas beskrivning av grammatik 

Informanterna hade svårt att säga vilka språkliga strukturer som hör till grammatik. Något 

som de flesta dock var överens om var att regler och språkets struktur har med grammatik att 

göra. Detta var något som de allra flesta nämnde vid den explicita frågan om vad som är 

grammatik. De studerande och de arbetande utvecklade inte grammatikbegreppet så mycket 

mer under samtalets gång, men det framkom ändå att de studerande skiljer på språkkänsla 

och grammatik och att de arbetande tycker att grammatik har med förståelse att göra. De 

högutbildade hade däremot många funderingar under samtalets gång och gav många förslag 

på vad som skulle kunna ingå i begreppet grammatik. De var dock inte säkra på om deras 

förslag kunde ingå i begreppet. 

En av de studerande, Sten, ville visa vad som skulle hända utan grammatik genom att 

konstruera en grammatiskt inkorrekt mening (se exempel 3). Han misslyckades dock och 

påbörjade en grammatiskt korrekt mening istället. Intressant nog hade en av de arbetande en 

känsla av att grammatiken styr oss så mycket att vi har svårt att inte lyda under dess lagar (se 

exempel 12) – något som i alla fall verkade stämma för Sten. 
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De studerande och högutbildade skiljde på språkkänsla och grammatik. Grammatik verkar 

informanterna tycka ha att göra med det de möttes av i skolan – regler. Det som Platzack 

kallar en inre grammatik verkar informanterna inte se som grammatik, utan snarare som en 

känsla man har (2010:19). Framför allt märks det på de som fortfarande studerar. Deras 

exempel på grammatik handlade nämligen mest om böjningar och struktur – något som man 

brukar behandla i undervisningen i skolan.  

Informanterna verkade alltså tänka på grammatik som det som Platzack kallar en yttre 

grammatik (2010:19). Dessutom verkade informanterna se på grammatik som normativ – att 

grammatiken handlar om regler som finns till för att styra hur vi använder vårt språk.  

7.2 Informanternas uppfattning om grammatik 

Informanterna verkar tycka att grammatik är bra och viktigt, bland annat för att samtliga 

grupper tar upp att grammatik är viktigt för hur man kommer uppfattas av andra människor. 

Men informanterna verkar också tycka att grammatik är tråkigt och svårt, framför allt i 

undervisningen. En stor del av de negativa kommentarerna hade nämligen med 

grammatikundervisningen att göra. 

Att denna tudelning finns kan kanske tyckas märkligt – att informanterna både är negativa 

och positiva till grammatik. Men man skulle kunna koppla det till att de ser grammatiken 

som normativ – att den mest består av regler som man ska följa. När det finns regler som 

begränsar kan det bli tråkigt och oinspirerande att lära sig mer. Då blir det dessutom svårt. 

Men reglerna kan också göra att människor använder språket på ett förväntat sätt. Det 

skapar på så vis förståelse och förhindrar irritation. Och det kan vara därför som 

informanterna ändå uppfattar grammatik som någonting bra. 

Informanterna i min undersökning är inte ensamma om att tycka att grammatik är viktigt. 

Lärarna i Brodows undersökning är av samma åsikt (Brodow m.fl. 2000:132). Även de allra 

flesta av eleverna i Skolverkets rapport tycker att det är viktigt, men då gäller det hela 

skolämnet svenska och inte bara grammatik. Däremot tycker de inte att grammatik är särskilt 

roligt (Elmeroth 2005:50). På så vis är eleverna i Skolverkets rapport väldigt lika 

informanterna i min undersökning. 

7.3 Informanternas uppfattning av grammatikens 

användningsområden 

I alla fokusgrupper kopplades användningen av grammatik till skrift. Dessutom kopplades 

grammatik till att man ska göra sig förstådd, till exempel genom att grammatiken reglerar så 

att alla använder språket någorlunda på samma sätt. Informanterna nämnde också att man 

har användning av grammatik när man vill skriva på olika stilnivåer och att 
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grammatikkunskapen inte är något man använder medvetet – utan att den kommer från 

bakhuvudet när man behöver den. 

Än en gång kan man koppla informanternas resonemang till den normativa grammatiken. 

Om alla följer normen kan alla skriva mer likt varandra och därmed också lättare förstå 

varandra. Men det går också att se att informanterna tänker på den inre grammatiken när det 

gäller användning. För som en del av dem beskriver det så kommer grammatiken fram när 

man behöver den, som ur bakhuvudet. Och det är då grammatiken de har i huvudet – deras 

inre grammatik – kommer fram.  

Även om informanterna i min undersökning tyckte att grammatik var användbart är det inget 

som alla tycker. I Strzeleckas & Boströms undersökning fanns det exempel på någon som 

ansåg att det inte fanns någon användning av grammatiken (Strzelecka 2013). I Skolverkets 

rapport är det däremot många (drygt 40 %) som tror att svenska är det ämne de tror de har 

mest nytta av (Elmeroth 2005:46). Dessutom tror en stor majoritet av eleverna i den 

undersökningen att det kommer vara användbart med kunskap i svenska i både fortsatta 

studier och kommande yrken (Elmeroth 2005:48). Detta gäller dock hela skolämnet svenska 

och inte bara grammatiken. Därför kan de resultaten vara lite missvisande. 

7.4 Attityder till grammatik 

Informanternas attityder till grammatik verkade ganska splittrade. Ibland verkade de 

negativa och ibland positiva. Informanterna verkade egentligen inte tycka så illa om 

grammatik utan det handlade snarare om att de inte tyckte om undervisningen i grammatik, 

skulle jag säga. 

Att det är svårt att avgöra vad informanternas attityd till grammatik är kan ha att göra med 

deras osäkerhet och inkonsekvens i definitionen av grammatik. Om man ser till den kognitiva 

komponenten av attityd skulle man alltså kunna säga att informanternas kunskap om 

grammatik inte är fullständig. Sett till den affektiva komponenten finns det däremot mer att 

hämta. Hos många sitter känslorna från grammatikundervisningen kvar och det kan göra att 

de har en negativ inställning till grammatik rent affektivt. Eftersom den affektiva 

komponenten är den mest dominanta (Bijvoet 2007:115) är det den man först lägger märke 

till. När informanterna sedan får reflektera över användningen av grammatik och vad 

grammatik egentligen är vidgas samtidigt deras kunskap om grammatik. Innehållet i den 

kognitiva komponenten av deras attityd förändras alltså och då verkar attityden mot 

grammatik bli mer positiv. Kanske är det det som behövs för att grammatik ska bli bättre 

omtyckt – bättre kunskap om vad det egentligen handlar om? Och om undervisningen i 

grammatik blir bättre behöver eleverna kanske inte gå ifrån skolan med en affektiv 

komponent fylld av negativa känslor. 
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Resultatet av den här undersökningen blev alltså inte riktigt som jag hade förväntat mig. För 

informanterna var inte alls så negativt inställda till grammatik som jag trodde. Istället var det 

mer som Strzeleckas och Boströms undersökning visade – att alla är inte helt negativa till 

grammatik, utan snarare neutrala (Strzelecka 2013). Dessutom verkar det som att 

grammatikens avskräckande påverkan nog är tämligen uppförstorad (Strzelecka 2013). För 

det verkar inte vara ämnet i sig som är det människor inte tycker om, skulle jag påstå, utan 

hur det presenteras i undervisningen. 

7.5 Avslutande diskussion 

Det här har varit en intressant undersökning för min del. Det var intressant att höra vad 

informanterna hade för tankar och åsikter kring grammatik. Det finns dock flera aspekter 

som hade kunnat vara bättre för att den här undersökningen skulle ha gett ett mer trovärdigt 

resultat. 

Först och främst har jag bristande kunskaper i hur man forskar och jag har aldrig tidigare 

använt mig av fokusgrupper. Därför kan man diskutera huruvida jag verkligen lyckades ställa 

rätt sorts frågor för att få rätt sorts svar. Kanske fanns det mer attityder till grammatik som 

inte kom till uttryck på grund av min oerfarenhet av att leda fokusgrupper? Sedan blev ju 

sammansättningen av fokusgrupperna inte som den skulle, varför resultaten kanske inte är 

helt sanningsenliga. Till exempel bestod ju fokusgruppen med de arbetande uteslutande av 

människor jag känner och som känner varandra. Den gruppen blev således kanske mer som 

en vanlig fika med kompisar än som en fokusgrupp. Det kan också ha varit så att de 

informanter som i slutändan tackade ja till att vara med till större del var sådana som är 

intresserade av språk. I så fall kan resultatet av den här undersökningen visa på en mer 

positiv attityd än vad som är fallet i övriga samhället. 

Det hade också varit möjligt att göra den här undersökningen med enskilda intervjuer och 

resultatet där hade kanske blivit ett annat. En enskild person kan till exempel inte fråga 

någon annan om vad grammatik är om den personen är osäker. I fokusgrupper kan 

informanterna fråga varandra och tillsammans skapa en uppfattning om vad grammatik är. 

Däremot kan vissa personers åsikter och tankar bli mer framhävda än andras i en 

fokusgrupp. I enskilda intervjuer behöver inte informanterna tävla mot någon annan om att 

få fram det de vill ha sagt. 

Det var roligt att höra av informanterna att de tycker att grammatik är viktigt, eftersom det 

gör också vi språkkonsulter. Det blir också enklare för oss om övriga människor i samhället 

tycker att grammatik är viktigt. Då kommer de kunna förstå vikten av arbetet vi 

språkkonsulter gör, vikten av orden vi använder när vi talar om språk och vikten av att vi 

finns.  
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Det skulle vara intressant om det gjordes mer och bättre forskning om attityden till 

grammatik hos människor utanför skolsystemet. Den mesta av grammatikforskning verkar ju 

annars handla om elever och lärare. Men för oss språkkonsulter skulle det vara användbart 

om sådan forskning också gjordes på andra människor. Det skulle vara användbart för att vi 

ska få en bild av våra blivande kunder, för att vi ska veta deras attityd till och deras sätt att se 

på grammatik, för att vi ska få reda på vad de anser att grammatik är. Annars kanske vi inte 

ens talar om samma sak – vi kanske har olika definitioner av grammatik. 

Till sist kan jag säga att människor inte alls verkar vara så ointresserade och uttråkade av 

grammatik som jag trodde – de är bara inte helt säkra på vad som egentligen är grammatik. 

Forskningen borde kanske intressera sig för vad människor anser att grammatik är och vad 

de ska ha den till? Kanske borde människors kognitiva komponent av attityden utökas och 

förbättras för att på så vis uppväga och kanske omvandla den affektiva aspekten till positiv, 

så att grammatiken kan få den kärlek den förtjänar? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Fokusgruppsträff studerande 

Introduktion 

 Presentera mig 

 Syfte med undersökning 

 Anonymitet, frivillighet m.m.  

 Information om riktlinjer/upplägg  

 Presentation av alla  

Frågor 

 Allmän startfråga 

̶ Vi börjar med att kolla vad ni har för syn på vad grammatik är. Vi tar en 

runda. Hur skulle ni beskriva grammatik? Vad är det? Om någon frågar dig: 

”Vad är grammatik?” Hur skulle du beskriva det? 

 Vad upplever deltagarna att de lär sig? 

̶ Kan ni berätta vad ni hade för grammatikundervisning i svenska tidigare? På 

låg- och mellanstadiet (och högstadiet)? Hade ni någon alls? Hur såg den ut? 

Kommer ni ihåg något av den? 

̶ Har ni någon grammatikundervisning i svenska nu? Hur ser den ut? Vad får 

ni lära er? Vad kommer ni ihåg? Är det bra (nödvändigt) att ni har/inte har 

grammatikundervisning i svenska nu? 

̶ Vad finns det för likheter och skillnader mellan grammatikundervisningen ni 

hade förr och den ni har nu? 

 Vad tycker deltagarna om grammatik? 

̶ Då kan ni två och två skriva ner på de här lapparna allt ni kan komma på som 

ni tycker är bra med svensk grammatik (varför det är bra att kunna) och 

grammatikundervisning och allt dåligt med svensk grammatik och 

grammatikundervisning. Sen jämför ni med de andra och ser om ni är 

överens. Jag kommer för övrigt att samla in lapparna sen. Det är bara att prata 

på. Så länge det kommer ord på lapparna spelar det ingen roll hur ni gör. 

̶ Om de har massa dåliga saker om grammatik: Om det är så dåligt – varför 

läser man då svensk grammatik i skolan? Borde man fortsätta ha 
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grammatikundervisning i svenska i skolan? Varför? Varför inte? Ska man 

förändra grammatikundervisningen? Hur? 

 Vad tror deltagarna att de kommer ha användning av? 

̶ Om ni tänker er in i framtiden, när ni har blivit större och fått ert drömjobb. 

Vad har ni tänkt arbeta med och vad kommer ni använda grammatiken till då? 

Finns det andra sammanhang än arbetet där ni kan tänkas få användning 

av den grammatik ni lärt er? 

̶ Vad finns det för yrken där man har användning av att kunna svensk 

grammatik? Finns det yrken där det inte alls är viktigt? 

Debriefing  
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Bilaga 2 

Fokusgruppsträff arbetande 

Introduktion 

 Presentera mig  

 Syfte med undersökning  

 Anonymitet, frivillighet m.m.  

 Information om riktlinjer/upplägg  

 Presentation av alla  

Frågor 

 Allmän startfråga 

̶ Vi börjar med att kolla vad ni har för syn på vad grammatik är. Vi tar en 

runda. Hur skulle ni beskriva grammatik? Vad är det? Om någon frågar dig: 

”Vad är grammatik?” Hur skulle du beskriva det? 

 Vad upplever deltagarna att de har lärt sig? 

̶ Kan ni berätta om grammatikundervisning ni hade i svenska i skolan? Hade ni 

någon alls? När hade ni den? Hur såg den ut – vad gjorde ni? Kommer ni 

ihåg något av den?  

̶ Hur mycket kunskap om svensk grammatik skulle du säga att du har, om du 

jämför med människor i allmänhet? 

̶ Har du läst någon svensk grammatik efter grundskola och gymnasium? 

 Vad tycker deltagarna om grammatik? 

̶ Då kan ni två och två skriva ner på de här lapparna allt ni kan komma på som 

ni tycker är bra med svensk grammatik (varför det är bra att kunna) och 

grammatikundervisning och allt dåligt med svensk grammatik och 

grammatikundervisning. Sen jämför ni med de andra och ser om ni är 

överens. Jag kommer för övrigt att samla in lapparna sen. Det är bara att prata 

på. Så länge det kommer ord på lapparna spelar det ingen roll hur ni gör. 

̶ Om de har massa dåliga saker om grammatik: Om det är så dåligt – varför 

läser man då svensk grammatik i skolan? Borde man fortsätta ha 

grammatikundervisning i svenska i skolan? Varför? Varför inte? Ska man 

förändra grammatikundervisningen? Hur? 

 Vad har deltagarna användning av och vad tror de att de kommer kunna 

ha användning av i framtiden? 
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̶ Har du någon gång efter skolan haft användning av dina 

grammatikkunskaper? Var? I ditt arbete? Andra sammanhang? Finns det 

sammanhang där du kan tänkas få användning av den grammatik du kan? 

̶ Tror du att det finns andra arbeten än ditt där man har mer användning för 

grammatikkunskaper? Finns det arbeten där man inte har någon användning 

av grammatikkunskaper alls? 

Debriefing  


