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Abstract 

This paper set out to investigate how teachers of Swedish in Sweden implement the grammar objectives of 

the curriculum in their teaching, through interviewing six teachers. It has been important to compare their 

methods to modern research of grammar teaching and teaching in general. They have been asked a series 

of questions to answer whether or not they use grammar terminology as mediating tools, if they intergrate 

dialogue among students in grammar teaching and to what extent the teachers’ knowledge of and attitude 

towards grammar influence their teaching methods. The results show that grammar is used as mediating 

tools primarily when it comes to feedback on pupils’ texts, though not to a great extent; dialogue between 

pupils is rare when it comes to grammar teaching; and the teachers’ grammar knowledge and attitude affect 

the teaching methods, primarily in the sense that seeing value in grammar knowledge increases the teacher’s 

desire to develop new methods for grammar teaching. 
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1 Inledning 

I oktober 2011 publicerades det första signifikanta vetenskapliga beviset på att 

grammatikundervisning kan leda till bättre skrivfärdighet. Denna tydliga förbättring 

kunde uppnås genom att implementera grammatik i skrivundervisningen på ett sätt som 

syftade till att meningsfulla kopplingar mellan grammatikområdet och skrivandet skulle 

kunna göras. Tidigare forskning på området har endast undersökt hur 

grammatikundervisning frånkopplad från skrivundervisning har förbättrat elevers 

skrivande, vilket inte har gett några positiva resultat. I själva verket har forskare uttryckt 

att det bästa sättet att utveckla elevers skrivförmåga skulle vara att lära eleverna att 

ignorera grammatik (Myhill et al. 2011:140, 146, 150). Myhill, Lines och Watson (2012) 

motsätter sig den forskningens tillvägagångssätt genom citatet nedan: 

You might reasonably ask why anyone would think that being able to identify nouns or subject 

clauses in a sentence on Monday might improve a child’s writing on Friday! (Myhill, Lines & 

Watson 2012:30) 

De förespråkar i stället, liksom Myhill et al. (2011), en implementerad och 

kontextualiserad grammatikundervisning där grammatiken är nära sammankopplad med 

skrivundervisningen. Den implementerade grammatikundervisningen som Myhill et al. 

(2011) beskriver kan upplevas som främmande för många svensklärare i dag. Olle 

Josephson (2012) skriver till exempel att grammatiken ofta är frånkopplad ämnets övriga 

delar och att grammatikundervisning ofta oreflekterat genomförs på ett traditionellt sätt. 

Därtill skriver han att få svensklärare har ett grammatikintresse, med undantag från många 

lärare i Svenska som andraspråk. 

… grammatikundervisningens konstiga position i skolans svenskämne. Å ena sidan anses den höra 

till ämnets kärna. Å andra sidan lever den ett liv för sig utan starkare samband med ämnets övriga 

delar, och få svensklärare är genuint grammatiskt intresserade. (Undantaget är alltså många lärare i 

svenska som andraspråk.) Det bäddar för ett slentrianmässigt övertagande av en 

grammatikundervisningstradition som i dag framstår som minst sagt efterbliven. (Josephson 

2012:88) 

I citatet ovan konkluderar Josephson att lärarnas bristande intresse för grammatik och 

grammatikundervisningens tudelade position inom svenskämnet leder till att lärare 

reproducerar en ålderdomlig undervisningstradition vad gäller grammatikundervisning. 

Josephson definierar inte det traditionella undervisningssättet men enligt min erfarenhet 

kännetecknas det av dekontextualiserad grammatikundervisning, stor del enskilt arbete 

och utantillinlärning som examineras med ett skriftligt prov. 

 

Denna uppsats kommer, med hjälp av intervjuer med några lärare, att undersöka hur dessa 

förhåller sig till grammatikundervisning främst i jämförelse med mer moderna 

idéströmningar kring undervisning. De moderna undervisningsteorierna får representeras 

av det sociokulturella perspektivet på lärande, vilken är den undervisningsteori som inom 

lärarutbildning i nuläget ses som den bästa. Den baseras på Vygotskijs idéer från 1900-

talets första decennier samt Marton, Dahlgren, Svensson och Säljös vidareutvecklingar i 

Inlärning och omvärldsuppfattning först utgiven 1977. 
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Detta arbete syftar till att undersöka hur läroplanens grammatikmål omsätts i 

undervisning. För att uppnå detta kommer uppsatsen att inriktas på följande 

frågeställningar: 

 På vilket sätt använder lärarna grammatikens terminologi som medierande 

redskap? 

 Hur utnyttjas dialogiska situationer för grammatikundervisning? 

 Hur påverkar lärarnas kunskap om och inställning till grammatik deras 

grammatikundervisning? 

I kapitel 2 kommer en teoretisk bakgrund att ges utifrån aktuella styrdokument samt 

utifrån undervisningsforskning. I kapitel 3 presenteras uppsatsens metod och material. 

Därefter följer i kapitel 4 en redovisning av resultatet från intervjuerna. Slutligen 

diskuteras i kapitel 5 resultaten utifrån den tidigare presenterade forskningen. 
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2 Forskningsbakgrund 

I det här kapitlet kommer inledningsvis grammatikinnehåll i svenskämnets kursplaner att 

presenteras för att ge läsaren en bakgrund till vilka styrdokument de intervjuade lärarna 

refererar till samt vilka formuleringar de tolkar och inte tolkar som grammatik (avsnitt 

2.1). I avsnitt 2.2 kommer några delar av det sociokulturella perspektivet på lärande att 

behandlas för att förklara väsentliga begrepp. Därefter presenteras resultatet av en studie 

som bland annat har syftat till att undersöka konsekvenserna av kontextualiserad 

grammatikundervisning i avsnitt 2.3 samt huruvida lärares lingvistiska ämneskunskap 

påverkar hur de undervisar i grammatik i avsnitt 2.4.  

2.1 Grammatik i läroplanen 

Detta avsnitt kommer att behandla uttalat och potentiellt grammatikinnehåll i dagens 

läroplaner för kurser inom svenskämnet på gymnasiet. I de fall då det handlar om ämnet 

Svenska eller en kurs skrivs ordet svenska med versalt S. När det i stället handlar om 

språket svenska används gemen inledningsbokstav. Sammansättningar som svenskämnet 

skrivs dock med gemen inledningsbokstav eftersom det på grund av sammansättningen 

är uppenbart att det är ämnet Svenska som behandlas. 

 

Gymnasiekurserna i svensk gymnasieskola styrs av Lgy 11 från Skolverket. För en 

specifik kurs behöver läraren ta hänsyn till den övergripande läroplanens mål, riktlinjer 

och värdegrund som gäller för samtliga gymnasiekurser, därtill läroplanen för ämnet, i 

det här fallet Svenska, och slutligen de enskilda kursplanerna. I det här avsnittet kommer 

kursplanerna för Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 att behandlas. Dessa kursplaner är 

indelade i två delar: Centralt innehåll och Kunskapskrav. Det centrala innehållet 

bestämmer vilka områden som ska behandlas under kursen. Kunskapskraven listar vad 

eleven behöver ha uppnått för att erhålla ett visst betyg. Det lägsta godkända betyget är E 

och det högsta är A. Betyget F innebär att eleven inte har uppnått kunskapskraven för 

betyg E och därmed inte är godkänd. Nedan kommer främst citat från det centrala 

innehållet att behandlas.  

2.1.1 Uttalad grammatik i läroplanerna 

Till uttalat grammatikinnehåll räknar jag uttryck som ”språkliga begrepp”, ”ord, fraser 

och satser” samt ”grammatik”. I det centrala innehållet för Svenska 1 återfinns 

formuleringen ”Grundläggande språkliga begrepp”, vilket jag ser som uttalat 

grammatikinnehåll eftersom grammatiken i huvudsak är ett metaspråk för att ”tala om 

och analysera språk”. Detta centrala innehåll har dock inte någon direkt motsvarighet i 

kunskapskraven för Svenska 1, vilket punkterna vanligtvis har. 

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om 

och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. (Lgy 11 2011:162) 



8 

Att grammatik ingår i kursen Svenska 2 är svårt att förneka med tanke på att ”ord, fraser 

och satser” samt uttryckligen ordet ”grammatiken” nämns  i kursplanens centrala 

innehåll:  

Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i 

grammatiken. (Lgy 11 2011:169) 

I denna kurs finns dessutom en tydlig motsvarighet i kunskapskraven där eleven för de 

olika betygen översiktligt, med viss precision eller med god precision utifrån exempel ska 

kunna: 

redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar 

med varandra i grammatiken (Lgy 11 2011:169-172) 

Läroplanen för Svenska 3 är inte lika tydlig som den föregående kring att grammatik 

uttryckligen ska behandlas men med tanke på att de elever som läser Svenska 3 ska ha 

genomgått både Svenska 1 och 2 bör läraren kunna använda grammatisk terminologi i 

undervisningen.  

2.1.2 Potentiellt grammatikinnehåll 

Studien av Myhill et al. (2011), som nämndes i inledningen och närmare kommer att 

presenteras i avsnitten 2.3 och 2.4, fokuserar på grammatikundervisning i nära anslutning 

till skriftlig produktion. Deras framgångsrika användande av kontextualiserad 

grammatikundervisning ligger till grund för min åsikt att grammatik kan ingå i de punkter 

om språklig produktion, stilmedel och stilistik som nämns i samtliga av de tre 

svenskkurserna men kring olika genrer. I det centrala innehållet för Svenska 1 har jag 

därför valt ut följande delar:  

Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande [...]  

referatteknik [...]  

vanliga stildrag i fiktivt berättande [...]  

Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk  

(Lgy 11 2011:162) 

”Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande” kan exempelvis 

beskrivas med begrepp som retoriska frågor eller konjunktioner och subjunktioner som 

binder ihop satser på ett tydligt sätt. ”Referatteknik”, ”stildrag” och ”skillnader mellan 

formellt och informellt” kan också med fördel presenteras med hjälp av grammatisk 

terminologi som att fiktivt berättande gärna har tydliga beskrivningar med hjälp av 

exempelvis adjektiv och adverb och att referat och formell text kan dra nytta av passiv 

form. 

 

I det centrala innehållet för Svenska 2 nämns på liknande sätt utredande, argumenterande 

och skönlitterär text. ”Uppbyggnad”, ”stildrag” och ”verkningsmedel” är några av de ord 

i citatet som jag, i enlighet med tidigare exemplifiering, kopplar till grammatik. 
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Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. 

Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till 

dessa texttyper [...]  

Skönlitterära verkningsmedel 

(Lgy 2011:169) 

I Svenska 3 är det i stället den vetenskapliga texten som står i fokus. Dessutom ska 

stilmedel och berättartekniska grepp analyseras litteraturvetenskapligt: 

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär [...]  

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp  

(Lgy 11 2011:176) 

Därtill anser jag att den grammatiska terminologin kan vara användbar i samband med 

det som har med dialekter, grannspråk, besläktade språk och språkhistoria att göra 

eftersom grammatisk terminologi främst är ett metaspråk för att tala om språk och bland 

annat har en självklar plats i undervisningen av främmande språk. I Svenska 1 handlar 

det om språklig variation av svenska: 

Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, 

kön och social bakgrund. (Lgy 11 2011:162) 

I Svenska 2 breddas innehållet till att behandla språkförhållanden i hela Norden, vilket 

bland annat handlar om våra grannspråk och ländernas officiella minoritetsspråk. För att 

beskriva de språkliga skillnaderna mellan språken är grammatiken ett naturligt verktyg. 

Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden (Lgy 2011:169)  

Svenska 3 ska behandla svensk språkhistoria, de släktskap som lämpligen tas upp i 

samband med det samt hur språk förändras. Hur det svenska språket har förändras 

beskrivs lämpligen med grammatiska termer som exempelvis hur svenskan har haft fyra 

kasus och pluralböjningar av verb. 

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. 

(Lgy 11 2011:176) 

2.2 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet på lärande beskriver lärande som ”en situerad, social och 

medierad verksamhet” (Dysthe 2003:42). Medieringen sker med hjälp av olika typer av 

redskap som fysiska i form av exempelvis papper och penna och intellektuella i form av 

språk, regler och begrepp (Dysthe 2003:46). Att se grammatiken som ett verktyg stämmer 

väl överens med det sociokulturella perspektivet på lärande. Den teorin använder 

uttrycket medierande redskap för att beteckna bland annat språk och termer som kan 

hjälpa inläraren att utveckla kunskap (Säljö 2000:84). Den sociokulturella teorin ser också 

lärande som något socialt där elever resonerar sig fram till kunskap i dialog med andra 

elever och med läraren. Detta kommer framöver att benämnas dialogicitet eller dialogiska 

situationer. 
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I detta avsnitt presenteras först konceptet medierande redskap med fokus på hur begrepp 

lärs in och vad som krävs för att de ska kunna bli medierande. Därefter kommer den 

sociala aspekten att bemötas med hjälp av begreppet dialogicitet för att lägga en grund 

till att undersöka i vilken utsträckning lärare använder dialogiska situationer i sin 

undervisning om och med hjälp av grammatik. 

2.2.1 Medierande redskap 

Grammatik handlar till stor del om koncept som beskrivs av specifika termer. Dessa 

termer kan, enligt sociokulturell teori, ses som medierande intellektuella redskap. De 

representerar också en kommunikativ funktion av språket som Dysthe (2003) beskriver 

som ”den semiotiska eller semantiska funktionen som handlar om det flexibla 

förhållandet mellan det språkliga uttrycket och den erfarenhet det refererar till” (Dysthe 

2003:47). Karl Maton (2013) har analyserat hur lärare hanterar begrepps semantiska 

funktion i undervisningen och beskriver ett förhållningssätt som han kallar semantic 

waves, vilket jag hädanefter kommer att benämna semantiska vågor. 

 

Semantiska vågor är ett begrepp som kommer att användas för att undersöka hur 

medierande redskap hanteras i uppsatsens insamlade material. Med semantiska vågor 

menas sammanfattningsvis en undervisningspraktik där termer och begrepp först 

förklaras med vardagligare ord och sedan lyfts till att användas för att bygga ny kunskap. 

Att den tekniska terminologin förklaras med ett enklare, och för eleverna mer vardagligt, 

språk kallar Maton (2013:14) unpacking (uppackning; min översättning) och det är något 

som de flesta lärare tycks göra i sin dagliga undervisning. Detta bidrar dock endast till 

den nedåtgående kurvan i vågen och inte till den uppåtgående kurvan av repacking 

(återpackning; min översättning), vilken han menar är väsentlig för att termerna ska 

kunna användas i en vidare kontext och för att eleverna ska kunna använda termerna i sitt 

framtida kunskapsbyggande. Värt att kommentera är dock att även den nedåtgående 

kurvan med uppackning är en viktig del av elevernas begreppstillägnande (Maton 

2013:14). 

 

Med tanke på att uppackning är något som vanligen sker i undervisningen kommer denna 

uppsats främst att fokusera på huruvida lärare återpackar grammatiska begrepp, det vill 

säga ifall begreppen används för att ge respons, för tillägnandet av ytterligare kunskap 

eller i arbetet med språklig produktion. I samband med detta kommer även lärarnas 

uppfattningar kring återpackningens funktion att tas upp. Lärarna själva har dock inte 

använt sig av det uttrycket och har inte heller informerats om Matons forskning. 

 

Ett annat närbesläktat begrepp som Maton använder sig av är cumulative knowledge-

building (kumulativt kunskapsbyggande; min översättning). Med kumulativt 

kunskapsbyggande menas att kunskapen som eleverna lär sig ska kunna vara lätt att bygga 

på och använda i nya kontexter. Dess motsats ligger i kunskap som ”är så starkt knuten 

till dess kontext att den endast är meningsfull inom den kontexten” (Maton 2013:8). För 
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att eftersträva kumulativt kunskapsbyggande bör läraren hjälpa eleverna att ”överföra det 

de lär sig till framtida kontexter” (ibid). Maton (2013) poängterar dessutom att detta är en 

nödvändig förmåga att ge eleverna som förberedelse för den verklighet som ett snabbt 

förändrande samhälle innebär (ibid). Att återpacka begrepp är en viktig del för att termer 

ska kunna användas i ett vidare kunskapsbyggande, menar Maton (2013:14). 

2.2.2 Dialogicitet 

En annan aspekt av det sociokulturella perspektivet på lärande är att lärande i grunden är 

socialt (Dysthe 2003:43). Det baseras bland annat på att vi människor genom dialog kan 

”låna andras kunskaper” (Säljö 2000:34) och därmed utveckla vår egen. Genom andras 

instruktioner kan vi genomföra något som vi inte hade kunnat göra utan hjälp. I en 

skolkontext är det lätt att se läraren som den instruerande parten och eleverna som de som 

utför något men det behöver inte nödvändigtvis vara på det viset. Ofta är det några elever 

som förstår undervisningsinnehållet snabbare än de övriga och därför kan vidareförmedla 

lärarens kunskap med andra ord och uttryckssätt. En annan del av det kommunikativa 

kunskapsbyggandet är att nya idéer kan diskuteras fram tillsammans med andra och 

genom att analysera tidigare handlingar (Säljö 2000:35). Säljö menar att denna 

människans förmåga att verbalisera sina handlingar är en värdefull resurs för att nå ny 

kunskap: 

Genom att vi inte bara kan utföra handlingar, utan också kommunicera om hur vi gör det, är vi 

ensamma om en kvalitativt annorlunda – och mycket kraftfull – resurs för att bilda och överföra 

insikter och praktiska färdigheter. (Säljö 2000:35)  

Dialogicitet är ett komplext begrepp som bland annat används av Olga Dysthe (2003). I 

en skolkontext kan det handla om de flesta situationer där människor samspelar, som 

förhållandet mellan en elevs text och lärarens kommentarer eller samtal elever emellan 

med syfte att hjälpa varandra att komma vidare i utvecklandet av exempelvis en text 

(Dysthe 2003:12). 

 

Lärarna i undersökningen gjord av Myhill et al. (2011), som nämndes i inledningen, 

poängterade att diskussionstillfällena om språk fungerade mycket väl samt att 

diskussionerna hjälpte till att göra kunskapen ”överförbar”, vilket tyder på en god grund 

till kumulativt kunskapsbyggande (Myhill et al. 2011:155). 

 

I arbetet med denna uppsats kommer materialet att analyseras bland annat med syfte att 

upptäcka huruvida lärare använder sig av några dialogiska situationer när de undervisar i 

grammatik eller med grammatik som medierande redskap. Som dialogiska situationer 

kommer jag främst att söka information om elevers samspråk med andra elever samt vilka 

åsikter lärarna har om lärande i dialog. Dialog mellan lärare och elever tas i stället upp i 

fråga om medierande redskap och respons. 
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2.3 Kontextualiserad grammatikundervisning 

Myhill et al. (2011). undersöker i sin studie huruvida kontextualiserad 

grammatikundervisning förbättrar elevers skrivkunskaper, vilket också bevisas (Myhill 

et al. 2011:151). De utarbetade undervisningsmaterial för skrivundervisning med 

grammatik som redskap för genrerna berättelse, argumenterande tal (i skriftlig form) och 

poesi, vilka var undervisningsfokus under tre veckor vardera (Myhill et al. 2011:147). En 

viktig del av materialet var att ta upp grammatisk terminologi under en lämplig fas av 

arbetet med den specifika genren, vilket exemplifieras i citatet nedan. 

for example, exploring how the use of first or third person can position the narrator differently  

or looking at how expanded noun phrases can build description in poetry (Myhill et al. 2011:148) 

Flera av lärarna som har deltagit i studien kommenterade att materialet var mer explicit i 

fråga om bland annat grammatisk terminologi än vad de själva brukade vara. Resultatet 

av detta var dock övervägande positivt. En lärare uttryckte värdet av detta i att det gav 

eleverna ett metaspråk för att tala om språkliga företeelser: 

For one teacher, there was a recognition that the use of terminology supported students’ articulation 

of their understanding about writing, when previously ’they hadn’t perhaps been given the 

terminology to be able to express it very clearly’. (Myhill et al. 2011:154)  

Som tidigare nämnt var diskussionsmöjligheterna i materialet värdefulla i elevernas 

kunskapsbyggande. Därtill var en målsättning att eleverna skulle lära sig att göra 

kopplingar mellan grammatiken och skrivandet, vilket bland annat uppnåddes genom lek, 

spel och experimentering. Lärare kommenterade att detta ledde till att eleverna tog mer 

genomtänkta beslut kring skrivandet: 

Teachers also believed that students were making informed decisions about their writing, and that 

they had understood the importance of ’making choices and making decisions about your reading 

and your writing’. (Myhill et al. 2011:155). 

2.4 Lärarens ämneskunskap 

Myhill et al. (2011) förevisar, förutom ett framgångsrikt resultat vad gäller elevers 

skrivutveckling till följd av kontextualiserad grammatikundervisning, att lärares 

lingvistiska ämneskunskap (LSK=linguistic subject knowledge) är av vikt för hur väl 

grammatikundervisningen faller ut (Myhill et al. 2011:153).  

 

Myhill et al. (2011) hänvisar inledningsvis till tidigare forskning som har visat att lärare 

med låg LSK ofta fokuserar på att eleverna ska kunna urskilja grammatiska strukturer 

utan att undersöka resultatet av sådan undervisning. Dessutom ligger textexemplen som 

bearbetas långt ifrån verklighetens språk (Myhill et al. 2011:142). Lärarens LSK är viktig 

när det kommer till att kunna svara på elevers frågor och att kunna göra meningsfulla 

kopplingar mellan språkliga strukturer och skriven text (Myhill et al. 2011:153). I studien 

framkommer tre sätt på vilka låg LSK påverkar undervisningen negativt: intetsägande 

eller ologiska kommentarer eller råd om grammatik, användandet av semantiska 

definitioner snarare än lingvistiska samt ”syntaktisk förvirring” (Myhill et al. 2011:159).  



13 

 

De intetsägande kommentarerna kan exempelvis vara ”if you use verbs, adverbs or nouns, 

you will be able to write a very powerful description” (Myhill et al. 2011:159), vilket inte 

är till någon hjälp med tanke på att det är fullt möjligt att också skriva en svag beskrivning 

med hjälp av de ordklasserna. Andra vanliga kommentarer från studien är att lärare på 

olika sätt uttrycker att variation är viktigt men utan att berätta varför, vilken typ av 

variation som är bra eller hur variation kan åstadkommas. En liknande kommentar är att 

säga att ett särskilt språkligt drag kan användas ”för effekt” men utan att vidareutveckla 

på vilket sätt eller vilken effekt det skulle resultera i på grund av lärarens brist på kunskap 

att föra resonemanget vidare (Myhill et al. 2011:159).  

 

Användandet av semantiska definitioner snarare än lingvistiska har påverkats av gängse 

praxis och därtill befästs i läroböcker. Ett av problemen som Myhill et al. (2011) ser med 

dessa definitioner är att de leder till förvirring hos eleverna. Att enbart definiera adjektiv 

som ”beskrivande ord” har lett till denna elevkommentar: ”If you think about it, all words 

are adjectives because they’re all describing things. A noun is describing”. På samma sätt 

exemplifieras att elever tänker att ”hockey” är ett verb eftersom det avser någonting man 

gör (Myhill et al. 2011:160). 

 

Den syntaktiska förvirringen tycks baseras på att området syntax är det som lärare själva 

har svårast att förstå. Ett exempel på hur detta påverkade lektionerna är att ”teachers often 

chose to focus on sentence variety in terms of sentence length, as this is very easy to 

handle, and requires no grammatical explanations”. Detta resulterade i att korta meningar 

kategoriserades som enkla och långa som komplexa (Myhill et al. 2011:160). 

 

Avslutningsvis skriver forskarna att lärare med god LSK ”were better able to make 

purposeful connections between grammar and writing, and were more confident 

managing discussion about effect and possibilities”. Lärare med hög LSK var mer 

kreativa i att hjälpa eleverna med skrivandet medan lärare med låg LSK gav 

standardiserade svar (Myhill et al. 2011:161). 
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3 Metod och material 

3.1 Metod 

3.1.1 Urval 

Uppsatsens primära material består av intervjuer med sex gymnasielärare som undervisar 

i svenska i en medelstor svensk stad. För att hitta informanter har e-postmeddelanden 

skickats ut till samtliga svensklärare i staden, vilkas e-postadresser har gått att finna på 

Internet (60-80 personer), och de som har tackat ja till att delta i studien har valts ut som 

informanter. Ett problem med denna urvalsmetod är att risken är stor att endast lärare med 

särskilt intresse för grammatik deltar i studien, vilket kan medföra i ett vinklat resultat. I 

intervjuerna har det också framkommit att åtminstone 5 av 6 informanter tycker att 

grammatik är roligt eller mycket roligt, vilket troligtvis inte är representativt för 

majoriteten av landets svensklärare (jämför citatet från Olle Josephson i inledningen). I 

resultatdiskussionen kommer hänsyn att tas till denna sannolika bias.  

 

De sex lärare som har deltagit i studien var de enda som svarade jakande på frågan om att 

vara delaktiga. Antalet sågs som rimligt för denna studies omfattning och om något i 

överkant, vilket gjorde att det inte skulle vara ett alltför stort problem ifall någon valde 

att avbryta sitt deltagande. Därför har ingen ansats gjorts för att öka antalet informanter. 

Hälften av de tillfrågade lärarna var, förutom gymnasielärare i Svenska, även lärare i 

Svenska som andraspråk (hädanefter kallat SVA) på olika nivåer. Dessa tycktes i första 

hand fokusera på SVA men eftersom samtliga också var utbildade i Svenska och två 

aktiva undervisare i även det ämnet har deras svar behandlats på samma sätt som de 

övrigas. 

 

Vad gäller könsfördelning var två av informanterna män och övriga fyra kvinnor, vilket 

ansågs rimligt. En önskan som inte tillgodosågs med urvalet av informanter var en 

någorlunda jämn fördelning av kommunalt och privat anställda utan endast en av 

informanterna representerar privata gymnasieskolor. Av den anledningen kunde inte 

några slutsatser dras om skillnaderna dem emellan men de förväntades heller inte vara 

stora. Den nuvarande fördelningen i informantgruppen är dessutom mer representativ för 

stadens spridning av kommunalt respektive privat anställda lärare än vad en jämn 

fördelning hade bidragit med. 

3.1.2 Kvalitativ halvstrukturerad intervju 

Intervjuerna var halvstrukturerade och syftade till att förstå informanternas egna 

upplevelser av och tankar kring grammatik och grammatikundervisning i rollen som 

lärare. Beskrivningen som Kvale och Brinkmann (2009) ger i citatet nedan beskriver väl 

hur intervjuerna till den här studien har gått till.  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju söker erhålla beskrivningar av 



15 

intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen. Den 

liknar ett vardagssamtal, men som professionell intervju har den ett syfte och inbegriper en specifik 

teknik; den är halvstrukturerad – den är varken ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. 

Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till 

frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, och den utskrivna texten och bandinspelningen utgör det 

material som sedan blir föremål för analys. (Kvale & Brinkmann 2009:43) 

Med utgångspunkt i en intervjuguide har ett öppet samtal hållits där intervjupersonen fått 

gott om tid till att ge uttömmande svar på den aktuella frågan. Vissa uppföljningsfrågor 

har ställts och som intervjuare har jag ibland försökt leda in informanten på ett särskilt 

område ifall jag har saknat svar på något av det jag har avsett att undersöka, till exempel 

huruvida läraren använder momentupplägg eller sprider ut grammatiken över lång tid 

samt om dialogiska situationer förekommer i samband med grammatikundervisning. I 

sådana fall har frågorna syftat till att vara öppna för flera möjligheter: Vilka metoder 

använder du? Genomgångar, grupparbeten, enskilda övningar, samtal osv. (Se bilaga 1: 

Intervjuguide). 

 

För att få svar på hur lärare undervisar i grammatik och för att ha möjlighet att se eventuell 

social interaktion eleverna emellan skulle klassrumsobservationer troligtvis vara en bra 

metod, åtminstone i kombination med intervjuer. Den begränsade tiden under vilken 

materialinsamlingen kunde ske gjorde det dock svårt att hitta klasser som arbetade med 

grammatik under rätt period, särskilt med tanke på att många lärare arbetar i moment och 

därför endast behandlar grammatik under ett par veckor under ett läsår. Min uppfattning 

är dock att intervjuerna har varit tillräckligt djupgående för att ge ett lämpligt 

analysmaterial. En fördel med intervjuer jämfört med observationer är dessutom den extra 

tid som kan läggas på att låta läraren förklara vilka tankar som ligger bakom de beslut 

som har tagits. 

3.1.2.1 Intervjufrågor 

Några dagar före intervjun fick varje informant ta del av frågorna som visas i bilaga 1. 

Frågorna användes för att ge en bakgrund om informanten, undersöka informantens 

inställning till grammatik, kunskap om grammatik, upplägg av grammatikundervisning, 

examinationsmetoder, motivering av grammatikundervisning, elevers förkunskaper samt 

vilken målsättning läraren har med grammatikinlärning. För att inte styra lärarnas svar 

fanns det ingen utskriven fråga om dialogiska situationer eller användandet av 

grammatiska begrepp som medierande redskap. Det första hoppades jag skulle besvaras 

med frågan Vilka metoder använder du? Genomgångar, grupparbeten, enskilda 

övningar, samtal osv. och ifall lärarna inte själva kom in på det försökte jag, utan att styra 

för mycket, fråga om eleverna vanligen arbetade enskilt eller tillsammans när grammatik 

behandlades. Majoriteten av informationen kring medierande redskap togs från 

informanternas svar på frågan Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? Där tog 

flera lärare upp att en annan typ av respons kunde ges ifall eleverna hade uppnått en viss 

kunskapsnivå kring grammatik. 
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3.1.2.2 Transkription 

De inspelade intervjuerna har transkriberats från början till slut. Eftersom denna studie 

inte har något fokus på samtalsanalys har en grov transkription gjorts (Norrby 2014:99). 

Därför presenteras främst det som sägs med ord snarare än ljud och pauser, förutom i de 

fall då dessa är relevanta för innehållet. I transkriptionen kommer i huvudsak rådande 

skriftspråkskonventioner att följas vad gäller stavning och användning av skiljetecken, 

även om språket inte till fullo har skriftspråksanpassats i enlighet med Norrbys 

(2014:101) rekommendationer.  Talets dom när det syftar på de eller dem har dock 

konsekvent bytts ut mot de rekommenderade skriftspråksvarianterna. Talets sån, såna 

eller sånt har transkriberats sådan, sådana eller sådant men sen i betydelsen senare eller 

sedan har fått kvarstå som sen eftersom det inte alltid är uppenbart vilket ord informanten 

har menat. Huvudsatsordföljd i bisatser och vice versa har i regel kvarstått som 

informanten har sagt det utom i de fall då det skulle ha försvårat förståelsen.  

 

Omtagningar har i regel resulterat i att det som informanten har velat ändra har strukits 

men i vissa fall har ofullständiga meningar setts som relevanta för innehållet, vilket har 

gjort att de i stället har markerats med ”…” om meningen ej har fullbordats eller med ”,” 

om informanten har staplat ytterligare ett påstående på det föregående icke fullbordade 

yttrandet. Beteckningen ”…” står därför aldrig för utelämnade ord i resultatdelen. Detta 

markeras i stället med […] eller [---] beroende på längden av det som har utelämnats. Se 

tabell 1. 

 

Eventuella metakommentarer har skrivits med versaler, till exempel BLÄDDRAR I 

BOKEN, och relevanta ljud har skrivits på följande sätt: *skratt*.  Oftast har skratt och 

liknande ljud varit frånskilda talet och har därför utan problem kunnat skrivas in där de 

har förekommit. I de fall då skrattet har varit del av talet skrivs *skratt* in i meningens 

eller satsens slut. Därtill har kursivering använts för att markera ord som informanten 

särskilt har betonat. Intervjuerna har inte innehållit stora mängder samtidigt tal, varför 

detta inte har markerats. 

Tabell 1: Transkriptionssymboler 

... Avbruten mening 

, Avbruten mening som följs av ytterligare påstående 

[…] 1-3 utelämnade ord 

[---] Fler än 3 utelämnade ord 

*skratt* Relevant ljud markeras med ** 

BLÄDDRAR I BOKEN Metakommentarer skrivs med versaler 

”väldigt klen didaktik” Kursiv stil visar betonat ord 

 

I några få fall har intervjuarens yttrande tagits med i exemplen. I dessa fall är det relevant 

att veta att intervjuaren har markerats med bokstaven I och informanten har markerats 

med första bokstaven i hans eller hennes fingerade namn, till exempel D som i David i 

exempel 1. När intervjuarens yttrande inte finns med i exemplet har inte 
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begynnelsebokstaven skrivits ut. Exempelrubriken visar alltid vilken informant yttrandet 

kommer ifrån. 

Exempel 1: Transkriptionsexempel ur intervjun med David 

I: Tycker du att den undervisning du fick om grammatik och grammatikdidaktik var tillräcklig?  

D: Svar: Nej. 

För att inte bryta mot konfidentialitetskravet och göra det alltför enkelt att identifiera 

vilken lärare det handlar om utifrån vilka ämnen han eller hon undervisar i har namnen 

på andra språkämnen än Svenska censurerats i transkriptionerna och ersatts med [ett annat 

språkämne] som på rad 3 i exempel 2 nedan. Ämnen som inte är språkämnen har ersatts 

med [ett annat ämne]. På samma sätt har andra kurser inom lärarutbildningen bytts ut mot 

[kurs inom lärarutbildningen] eftersom dessa kurser har haft olika namn beroende på tid 

och studieort. 

Exempel 2: Transkriptionsexempel ur intervjun med Cilla 

Och vad gjorde jag under [kurs inom lärarutbildningen]? Det ingick väl där någon svenskdidaktik, 

vete fähund om vi hade någon grammatik. Det minns inte jag. Alltså, det mesta jag har av grammatik 

har jag ju fått från [ett annat språkämne] framförallt och då hade jag inte en tanke på att bli lärare 

3.1.3 Analys av materialet 

Efter transkriberingen sökte jag i intervjuerna efter vissa teman: medierande redskap, 

dialogicitet, lärarens kunskap om och inställning till grammatik samt 

undervisningsmetoder. Detta ledde sedan till ytterligare indelningar, vilka presenteras 

nedan. 

 

Mediering var inte del av någon fråga i intervjuguiden men kunde framförallt nämnas 

(om än med andra ord än mediering) i de fall då lärarna inte arbetade med grammatik i 

moment, vid frågan om värdet av kunskaper i grammatik samt i samband med frågan om 

vad läraren skulle vilja att eleverna kunde efter avslutad kurs. Den följdes nämligen ofta 

av ett samtal kring vad lärarna uppfattar att eleverna kommer ihåg av grammatiken när 

de går Svenska 3. I den delen av resultatet som behandlar medierande redskap tar jag upp 

vad lärarna sade om grammatisk terminologi i respons, didaktisk upprepning samt vilken 

syn på grammatiken som redskap som kunde urskiljas. 

 

Därefter sökte jag uttalanden om dialogicitet. Kring detta tar jag i resultatdelen upp 

exempel på när lärarna har uttryckt åsikter om värdet av att diskutera samt uttalade 

dialogiska situationer elever emellan.  

 

För att undersöka lärarens kunskap i grammatik tittade jag på vad läraren tyckte om 

eventuellt grammatikinnehåll i lärarutbildningen samt, i de fall frågorna togs upp, 

huruvida han eller hon hade fortbildat sig kring grammatik och om läraren ansåg att han 

eller hon hade nödvändig kunskap för att undervisa i grammatik i dagsläget. Lärarens 

inställning till grammatik visade sig på olika tillfällen i intervjuerna men de flesta 

uttryckte under intervjun ett intresse för grammatik. Därtill undersöktes lärarnas svar på 
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frågan Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? Ser du att grammatik-

undervisning har någon effekt på elevernas övriga svenskkunskaper?  

 

För att kategorisera svaren om undervisningsmetoder letade jag uttalanden om moment-

/blockundervisning respektive kontinuerlig grammatikundervisning, grammatik i andra 

kurser än Svenska 2, grammatik i samband med språkriktighet samt eventuella uttalanden 

om vilket grammatikinnehåll de tar upp. 

3.1.4 Validitet och reliabilitet 

Som tidigare nämnt skulle studien med glädje ha kunnat kompletteras med 

klassrumsobservationer och även elevintervjuer för att till fullo undersöka hur 

grammatikundervisning går till och i vilken utsträckning grammatiska begrepp används i 

undervisningen i övrigt. Däremot utger sig heller inte studien för att vara heltäckande 

eller bidra med ett generaliserbart underlag för hur alla svensklärare arbetar med 

grammatik. Det studien vill undersöka är hur några svensklärare resonerar kring 

grammatik och hur de beskriver sin undervisning inom det området, vilket jag anser 

uppnås. Värt att nämna är att fem av sex informanter nämner att de har ett intresse för 

grammatik, vilket också kan leda till bristande representativitet för svensklärarkåren i 

stort. 

 

Studien skulle kunna återskapas utifrån frågeguiden och med en ambition hos 

intervjuaren att leda in samtalet på dialogicitet och mediering ifall detta inte skulle komma 

upp. Huruvida resultatet skulle bli detsamma är svårt att säga, särskilt när det handlar om 

kvalitativ data, men jag tror att liknande resultat skulle kunna uppnås i en liknande grupp 

med grammatikintresserade lärare varav hälften även undervisar i SVA. Däremot 

uttrycker flera av lärarna att grammatik är relativt nytt inom ämnet Svenska, vilket skulle 

kunna göra att även dessa sex lärare kommer att utveckla grammatikdidaktiken under de 

kommande åren. 

 

En förhoppning jag har är att andra skulle komma till samma slutsatser i arbetet med 

samma material. Jag kan givetvis inte frångå min egen förståelse av verkligheten (Kvale 

& Brinkmann 2009:226) men med hjälp av att skriva ut många citat ordagrant samt att 

genom metakommentarer visa för läsaren på vad jag baserar min tolkning hoppas jag 

kunna producera en beskrivning som ligger nära informantens intention med uttalandet 

och en tolkning som även läsaren finner rimlig. 

 

För att undvika att ställa ledande frågor eller påverka informanten till att ge något som 

jag kan anses tycka vara ”rätt svar” har jag undvikit att i intervjuguiden ställa direkta 

frågor om dialogicitet eller mediering. Dialogiska situationer har då nämnts som ett 

alternativ av flera, exempelvis genomgångar, grupparbeten, enskilda övningar, samtal 

osv.  
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3.2 Material 

3.2.1 Intervjuer 

Materialet som ligger till grund för denna studie är sex intervjuer à 30-60 minuter vardera. 

Sammanlagt ca 4 h 30 min av ljudinspelningar. För att lättare kunna bearbeta materialet 

har intervjuerna transkriberats, vilket har resulterat i en sammanlagd mängd av 51 sidor 

eller 28 025 ord. 

3.2.2 Informanter 

Detta arbetes resultat baseras på intervjuer med sex verksamma gymnasielärare i samma 

medelstora svenska stad. Tre av lärarna arbetar på samma skola medan de övriga arbetar 

på olika skolor. Både privata och kommunala skolor finns representerade. Fyra av 

informanterna är kvinnor och två är män. Informanterna har fått fingerade namn och 

kommer fortsättningsvis att kallas Ann, Bea, Cilla, David, Emma och Filip. Samtliga är 

utbildade till att undervisa i ämnet Svenska på gymnasial nivå men hälften av lärarna, 

Bea, David och Filip, arbetar även med Svenska som andraspråk på olika nivåer, vilket 

påverkar många av deras kommentarer kring grammatik och grammatikundervisning.  

 

Ann har undervisat i Svenska i nästan 10 år, varav huvudsakliga tiden har varit på 

gymnasial nivå och hon arbetar för närvarande på en kommunal gymnasieskola. Anns 

andra ämne är inte ett språkämne.  

 

Bea har varit gymnasielärare i Svenska i ca 10 år och har främst undervisat i SVA under 

den tiden. Hon arbetar också på en kommunal skola. Bea är dessutom behörig lärare i 

ytterligare ett språkämne, utöver Svenska och SVA. I nuläget undervisar hon inte i 

Svenska utan endast i SVA och det andra språkämnet. 

 

Cilla har varit svensklärare i nästan 20 år, endast på gymnasiet. Utöver Svenska är hon 

behörig lärare i ett annat språkämne samt ytterligare ett ämne. Hon arbetar på en 

kommunal skola. 

 

David har undervisat i Svenska i drygt 15 år och har alltid arbetat på gymnasiet men även 

med SFI- och SVA-elever. Han arbetar nu på en privatägd gymnasieskola. 

 

Emma har varit lärare i Svenska i nästan 15 år och endast på gymnasienivå. Utöver 

Svenska undervisar hon i ett annat ämne som inte är ett språkämne. Hon arbetar på en 

kommunal skola. 

 

Filip har inte uppgivit hur länge han har undervisat i Svenska men han har undervisat i 

alla stadier från lågstadium till vuxenutbildning. Främst i SVA och SFI men även i 

Svenska. Han arbetar nu på en kommunal gymnasieskola. 
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4 Resultat 

För att besvara den tredje frågeställningen om hur lärares kunskap om och inställning till 

grammatik påverkar deras grammatikundervisning, krävs dels en genomgång av lärarnas 

kunskap och inställning till grammatik, dels en presentation av deras undervisnings-

metoder.  Under 4.1 Grammatiska begrepp som medierande redskap och 4.2 Dialogicitet, 

som ämnar besvara den första och den andra frågeställningen, kommer också 

undervisningsmetoder att beröras, vilket medför att det slutgiltiga svaret på den tredje 

frågeställningen först kan sammanfattas i den avslutande analysdelen då samtliga delar 

har presenterats. Under 4.1 och 4.2 presenteras resultaten tematiskt. I avsnitt 4.3 Kunskap, 

inställning och undervisningsmetoder kommer i stället lärarna att behandlas en efter en 

innan avsnittsresultaten sammanfattas under 4.3.7 Sammanfattning. 

4.1 Medierande redskap 

Hur den grammatiska terminologin används (återpackning) efter den initiala 

genomgången (uppackning) skiljer sig åt mellan lärarna. Hos de flesta ligger dock det 

främsta användningsområdet i respons på elevtexter. Efter presentationen av dessa 

uttalanden kommer jag att gå in på det som har med didaktisk upprepning att göra. Det 

handlar om hur lärarna själva ser behov av att ”fräscha upp” grammatikkunskaper som de 

inte har använt i särskilt stor utsträckning tidigare, hur mycket eleverna kommer ihåg från 

grundskolan och vad gymnasieeleverna kommer ihåg av grammatiken efter att de har 

avslutat kursen Svenska 2 samt varför. Slutligen behandlas några lärarkommentarer kring 

grammatikens möjlighet att vara ett redskap i den övriga svenskundervisningen.  

4.1.1 Grammatisk terminologi i respons 

Grammatiska begrepp används främst som medierande redskap när det handlar om att ge 

respons på elevers texter. Ann beskriver i exempel 3 att begreppen är praktiska att 

använda för att inte behöva ge lika långa förklaringar. 

Exempel 3: Ur intervjun med Ann 

I och med att vi får ett språk att prata om det så är det ju lättare för mig att på ett effektivt sätt ge 

respons och säga det att ”Nu har du skrivit subjektsform på objektsposition” och då förstår de vad 

jag säger utan att jag behöver förklara väldigt långt. 

Cilla har löst problemet att upprepade gånger behöva ge långa förklaringar med att ta 

fram ett dokument med standardkommentarer som hon klipper in i elevtexterna vid digital 

rättning. Detta framgår i exempel 4 Hon berättar vidare att eleverna förväntas lära sig 

begreppen efter ett tag och då ger hon en kortare kommentar med det grammatiska namnet 

på problemet. Om eleverna har glömt vad det betyder får de gå tillbaka till gamla arbeten. 

Exempel 4: Ur intervjun med Cilla 

Det finns ju en klipp- och klistrafunktion så nu har jag liksom ett dokument på min dator som heter 

"Vanliga kommentarer till elevtexter" där jag liksom har samlat sådana här standardformuleringar 

som jag använder gång på gång på gång på gång. Jag kan liksom bara växla mellan den där uppsatsen 

jag håller på med just nu och det där dokumentet.  
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Emma berättar i exempel 5 att hon också förklarar felen men att hon sällan använder 

grammatiska begrepp i responsen även om hon skulle vilja. Hon motiverar det med att 

eleverna känns för osäkra och då vill hon göra det lätt för dem att förstå. Detta innebär 

dock, menar hon, att eleverna inte alltid förstår att det är ett grammatiskt fel de har gjort. 

Ett önskvärt läge skulle vara att eleverna hade den språkliga medvetenhet som krävdes 

för att kunna prata om texter med hjälp av grammatisk terminologi, uttrycker hon. 

Exempel 5: Ur intervjun med Emma 

Jag skriver ju inte kanske ’Du staplar huvudsatser på varandra’, vilket ju är vad de gör oftast. [---] 

Men det är ju dit man skulle vilja nå på något sätt att de var så pass medvetna om sitt språk att man 

kunde använda de termerna när man pratar om deras texter. 

David hävdar, å sin sida, i exempel 6 att det är omöjligt att ge respons på språklig 

produktion utan att referera till grammatiska regler.  

Exempel 6: Ur intervjun med David 

Det går inte att ge feedback på tal eller texter utan att referera till grammatiska regler. Det gör det 

inte. 

Vidare om respons berättar David att han upplevde att han klarade sig bra på sina 

bristande kunskaper i grammatik tills han lärde sig mer men lyfter att han senare har insett 

att hans respons ”nog har varit bristfällig” på grund av de ofullständiga 

grammatikkunskaperna. David refererar i exempel 7 till den så kallade ”djupleds-

grammatiken” som han och en kollega har tagit fram för att arbeta med textbindning. 

Inledningsvis i citatet ges ett exempel på hur pronomen används och hur de hänvisar till 

något tidigare nämnt. Han understryker att det var tillfredsställande att jobba på det här 

sättet eftersom den gav möjligheten att ge en annan typ av respons och instruktioner. Han 

tillägger slutligen att det var nödvändigt att ge eleverna redskap för de hade inga vad 

gällde språklig produktion. 

Exempel 7: Ur intervjun med David 

"Nä, men du ser, det här ordet, du använder pronomen som länkar till subjektet tidigare" alltså 

verkligen den där typen av undervisning, var tillfredsställande faktiskt för man kan ge en annan typ 

av feedback. Man kan ge en annan typ av instruktioner. Och den var dessutom nödvändig för […] 

de hade inga redskap överhuvudtaget. 

Djupledsgrammatiken blev det redskap som eleverna behövde och i intervjun framgår det 

att tillvägagångssättet gav effekt. Han beskriver det som att de inspirerade mindre och 

istället använde ett mer intellektuellt tillvägagångssätt. Vidare kommenterar han att 

många elever nog tyckte att den metoden var tråkigare eftersom de var vana vid att ”skjuta 

från höften” och tänka ”låter det bra så är det bra”, men David och hans kollega fortsatte 

att arbeta metodiskt, mening för mening och stycke för stycke, och såg effekt. Han 

uttrycker glädje över att de utvecklade det här arbetssättet för att lösa problemen som 

fanns i elevgruppen och berättar att de ville göra ett system som skulle fungera utan ”en 

universitetskurs i grammatik” och istället anknyta till elevernas befintliga förståelse. 

Utifrån tidigare uttalanden är det dock tydligt att elevernas kunskap behövde utvidgas till 

att inbegripa vissa grammatiska termer för att djupledsgrammatiken skulle kunna 

utnyttjas. 



23 

4.1.2 Didaktisk upprepning 

Under intervjuerna har flera lärare uttryckt, på olika sätt, att begrepp och annan form av 

kunskap måste användas för att stanna i minnet. I exempel 8 tar Emma upp att även lärare 

glömmer bort kunskap som inte används. I det här fallet har hon själv känt behov av att 

repetera grammatikkunskaperna eftersom de inte kom till stor användning i hennes 

undervisning före gymnasiereformen 2011.  

Exempel 8: Ur intervjun med Emma 

Sen var det ju i förra gymnasieformen, då var det ju inte så mycket uttalad grammatik och då gjorde 

inte jag så mycket grammatik och det gör ju att man glömmer ju lite själv så jag har som fått fräscha 

upp mina kunskaper lite grann nu faktiskt. 

Ann pratar i exempel 9 om att gymnasieeleverna troligen har haft grammatikundervisning 

i grundskolan men att den kunskapen har glömts bort. Hon understryker att hon inte 

tvivlar på att grundskolan har följt de mål som är uppsatta för årskurs 9. I stället jämför 

hon med den grammatikundervisning hon själv har bedrivit och säger att det är 

”färskvara” och ”korvstoppningskunskap”, vilket innebär att det snabbt glöms bort om 

det inte används. 

Exempel 9: Ur intervjun med Ann 

Jag har inga tvivel mot grundskolan alls. Men samma sak som med att vi har hållit på med grammatik 

nu. Det är färskvara. Det är ju korvstoppningskunskap [---] Man använder det inte och därmed 

glömmer man bort det jättefort. Så de kan mycket väl ha läst massor med grammatik i grundskolan 

men det där försvinner ju nästan direkt och det är ju samma sak när vi har läst grammatik i årskurs 

2.  

Strax därefter besvarar Ann frågan om vad eleverna hon nu har i Svenska 3 kommer ihåg 

av grammatiken och som hon därmed kan använda i undervisningen, exempelvis när hon 

ger respons. Hennes svar syns i exempel 10 där hon tar upp att hon fortfarande kan 

använda begreppen subjekt och objekt. Hon fortsätter med begreppen satsradningar, 

infogade satser, bisats och huvudsats. Däremot menar hon att nominalfraser nog 

försvinner ganska snabbt eftersom det begreppet inte används lika frekvent. 

Exempel 10: Ur intervjun med Ann 

"Nu har du skrivit en subjektsform på objektsposition" [---] Och så kan det hända att jag kanske 

måste ge något litet exempel på vad jag menar. De och dem osv. Subjekt och objekt, det kan jag 

fortfarande använda. Vi kan fortfarande prata om satsradningar och infogade satser, kan vi göra. 

Och bisats kontra huvudsats. Där är de med. Däremot så här nominalfraser… Det försvinner nog 

ganska snabbt. 

David pratar också om elevernas förkunskaper från grundskolan och säger att eleverna 

kan det mesta på en ”maggropsnivå”, det vill säga att de har en känsla för språkets 

struktur. Däremot saknar eleverna den teoretiska biten. Han poängterar även att 

högstadieelever tänker på mycket annat än det som har med skolan att göra och i exempel 

11 visar han sin förståelse för att det är svårt för lärare att då hålla någon traditionell 

grammatikundervisning och att informationen kanske inte stannar hos eleverna ändå. 

Även om han förstår problematiken uttrycker han att det skulle underlätta feedbacken och 

språkinlärningen om eleverna kunde mer om grammatik när de började gymnasiet. 

 



24 

Exempel 11: Ur intervjun med David 

Jag förstår varför det kanske är motigt för lärare, eller jag förstår varför det kanske inte fastnar även 

om man jobbar med det men det skulle förstås vara önskvärt för att kunna göra feedbacken och 

språkinlärningen… den egna språkutvecklingen mer… få lite mer utväxling, liksom att det händer 

lite mer när man jobbar med sina egna texter när man kan förstå lite mer. 

Emma understryker att det inte bara är grammatik som eleverna glömmer bort utan även 

andra saker som exempelvis Sveriges statsskick och det ”har ju alla gått igenom på 

högstadiet”. 

 

I exempel 12 jämför Filip SVA-elevernas förkunskaper i grammatik med 

förstaspråktalarnas. Han förklarar att SVA-elever har haft lärare som använder 

grammatiken och att de eleverna därför kan terminologin när de börjar gymnasiet. 

Svensklärare däremot har, enligt vad han kan se, snarare ett grammatikmoment med ett 

prov för att bocka av ett krav och han menar att grammatikkunskapen då inte fyller någon 

funktion utan blir meningslös. Den sista meningen i citatet uttrycker att grammatiken 

måste användas för att vara betydelsefull och har setts som så viktig att den har valts ut 

som rubrik för detta arbete. 

Exempel 12: Ur intervjun med Filip 

De har gått förberedelseklasser eller svensk grundskola i flera år och har de läst Svenska som 

andraspråk så har de haft SVA-lärare som pratar grammatik. Men svensklärare, i regel, har haft ett 

moment någon vecka då och då och givit ett prov där man har bockat av det här liksom kravet och 

då fyller inte grammatikkunskapen någon som helst funktion. Det är meningslöst. Det är bara en 

pålaga. Det är inte förrän man gör någonting av det som det har en betydelse och kan användas. 

4.1.3 Syn på grammatiken som redskap 

För att komma ihåg något måste det användas, menar Ann, och Filip understryker att det 

är först när grammatiken används som den har ett värde. Däremot framgår det i exempel 

13 att han sällan använder de grammatiska begreppen med elever i Svenska utan använder 

sig hellre av elevernas inneboende språkkänsla eftersom han inte anser sig ha tid till att 

lära dem begreppen. Han hävdar att det gör undervisningen mer komplicerad om han 

använder ett språk som eleverna inte kan och han fortsätter med att det inte finns tid att 

lära dem terminologin i den utsträckning som krävs för att det ska vara ett användbart 

redskap. 

Exempel 13: Ur intervjun med Filip 

Alla sätt är bra liksom, men det har fungerat bäst för mig med svenskspråkiga elever. Och då försöker 

jag använda deras egen inneboende språkkänsla i stället för att liksom komplicera det med att 

använda ett språk som de inte behärskar eller som jag inte har tid att lära dem eller få dem att sätta 

sig in i tillräckligt för att det ska vara användbart som ett verktyg. 

Som tidigare nämnts använder Filip inte den grammatiska terminologin eftersom han inte 

anser sig ha tid till att lära dem begreppen som krävs och, till skillnad från SVA-elever, 

kan eleverna i Svenska inte begreppen när de börjar på gymnasiet. Däremot lägger Filip 

i exempel 14 till att han är kritisk mot att grammatiken inte används som ett redskap i 

Svenska. I exemplet understryker han att elever med låg läsvana och elever med språkliga 

brister i synnerhet skulle kunna dra nytta av att ha grammatiken som redskap.  
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Exempel 14: Ur intervjun med Filip 

Det jag också har någon slags kritik mot. Det är ju jättesynd att vi inte använder grammatiken som 

ett redskap för svenskspråkiga elever och då särskilt kanske elever som inte läser lika mycket böcker 

som andra elever eller har lite så här mer brister i sitt språk.  

Emma funderar i exempel 15 på huruvida grammatikkunskapen kommer till användning 

i elevernas skrivande. Hon poängterar att det är målet men att det inte är så lätt. Ändå 

hoppas hon att kunskaperna ska finnas där när de inriktar sig på texter och språkriktighet. 

Exempel 15: Ur intervjun med Emma 

Sen är frågan, kan de ta med sig grammatikkunskapen sen när de ska skriva? Det är ju som målet 

men det är inte alltid så lätt. Men förhoppningsvis genom att de har fått de där grammatik-

kunskaperna så när man ska gå igenom språkriktighetsfrågor när man tittar på text så har de ändå 

termerna för att förstå vad jag säger och kanske också prata om det själv. 

4.1.4 Sammanfattning 

Den huvudsakliga användningen av den grammatiska terminologin (ej medräknat 

inlärning för att klara av ett prov) sker i samband med att läraren ger respons på elevtexter, 

samt i viss mån på muntlig produktion. David ser det som självklart att använda termerna 

och anser det vara omöjligt att undvika. Bea har samma synsätt när det handlar om hennes 

SVA-elever. Ann poängterar bekvämligheten i att eleverna kan vissa begrepp, vilket 

medför att hon inte behöver ge lika långa förklaringar. Cilla använder begreppen för 

respons men förklarar dem vid varje tillfälle, åtminstone till en början. Emma skulle gärna 

använda begreppen men anser inte att eleverna är tillräckligt bekväma med dem för att 

det skulle fungera. Filip undviker terminologin med förstaspråkstalare om det är möjligt 

eftersom han anser att det tar för lång tid att lära eleverna begreppen för att det ska kunna 

vara användbart. 

 

Emma och Ann tar upp att upprepning är viktigt för att komma ihåg begrepp och koncept, 

för lärare likväl som för elever. De begrepp som används ofta, även efter den initiala 

genomgången, är de begrepp som läraren sedan kan använda utan att behöva förklara 

termerna igen. Detta gäller både för hur mycket elever kommer ihåg från tidigare år när 

de börjar Svenska 3 och hur mycket elever kommer ihåg från högstadiet när de börjar på 

gymnasiet. Ann, David, Emma och Filip poängterar att eleverna inte kommer ihåg särskilt 

mycket från grundskolan. David härleder det till att eleverna tänker på mycket annat 

under den tiden, Ann beskriver grammatiken som ”korvstoppningskunskap” som glöms 

bort när den inte används och Filip drar en liknande slutsats när han beskriver att lärare 

har ett grammatikmoment med ett prov där grammatikkravet ska bockas av. Emma 

understryker att detta gäller för fler ämnen än bara grammatik och Svenska. Filip jämför 

detta med hur SVA-lärare i grundskolan hanterar grammatiken. Han säger att de ”pratar 

grammatik”, vilket kan syfta på en kontinuerlig användning av de grammatiska 

begreppen. Detta innebär också att eleverna kommer ihåg begreppen när de börjar på 

gymnasiet. 
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Vad gäller synen på grammatisk terminologi som ett redskap verkar Filip vara av åsikten 

att det krävs mycket undervisning för att begreppen ska kunna vara användbara verktyg. 

Däremot tycker han att de skulle vara bra hjälpmedel för att ta itu med elevers språkliga 

brister förutsatt att eleverna hade tillräcklig terminologisk kunskap. Emma hoppas att 

eleverna ska kunna använda grammatikkunskaperna i skrivandet men är osäker på om det 

blir så i realiteten.  

4.2 Dialogicitet 

Vad gäller dialogiska situationer tycks majoriteten av informanterna fokusera på enskilt 

arbete och samarbete eleverna emellan sker mer på frivillig basis. Däremot uttrycker flera 

av informanterna att det är positivt när eleverna diskuterar. Dessa uttalanden kommer att 

behandlas först och därefter övergår presentationen till i vilken grad det finns uttalade 

dialogiska situationer i samband med grammatikundervisningen.  

4.2.1 Åsikter om dialogiska situationer i inlärningssammanhang 

Trots att få dialogiska situationer förekommer uttrycker flera av lärarna att det är positivt 

när eleverna diskuterar sig fram till kunskap tillsammans, bland annat Ann i exempel 16 

som säger att det alltid är bra att de får sitta tillsammans och kan diskutera. Det kan göra 

att eleverna hjälper varandra när någonting är svårt och hon poängterar att diskussion kan 

leda till att eleverna kommer längre i sina resonemang.  

Exempel 16: Ur intervjun med Ann 

Alla ska ju skriva enskilt […] men de får sitta tillsammans och diskutera och det är alltid bra. Och 

när någonting är svårt att man kan hjälpa varandra och när det är någon diskussionsuppgift, att man 

ska lämna in någon tankeuppgift så kommer man oftast mycket längre i sitt resonemang om man har 

någon annan att bolla med. Så att, det blev lite mer socialt kanske också. 

Cilla håller med om att det är bra när eleverna diskuterar och hon uppmuntrar dem till 

detta. Däremot är det inget hon tvingar dem till och om det är några som inte vill göra det 

är det upp till den eleven. I exempel 17 framhåller Cilla att övningarna är individuella 

men att man lär sig mycket av att diskutera med andra. Slutligen kommenterar hon dock 

att det finns en risk med att arbeta tillsammans i att det kan ge en falsk bild av vad man 

egentligen kan när någon annan har hjälpt till att svara på frågorna.  

Exempel 17: Ur intervjun med Cilla 

Övningarna är ju individuella. [...] Det spelar inte så stor roll [om de samarbetar] bara de lär sig och 

man lär sig ju väldigt mycket av att diskutera med andra och så. Det enda som är är att man kan få 

en falsk uppfattning om hur mycket man kan för att kompisen svarat på hälften av frågorna *skratt* 

men det är ju ändå ett inlärningstillfälle när man tar vara på det. 

4.2.2 Uttalade dialogiska situationer elever emellan 

Samtliga av lärarna med SVA-erfarenhet uttrycker någonting angående dialogiska 

situationer men de har olika synsätt på att arbeta tillsammans. Beas svar, i exempel 18, 

liknar Anns och Cillas men handlar mer om att eleverna vänder sig till varandra när 

läraren är upptagen än att eleverna uttryckligen uppmanas att diskutera. 
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Exempel 18: Ur intervjun med Bea 

Ja, de sitter ju bredvid varandra så om de behöver när de jobbar. Då kanske de först frågar 

bänkgrannen innan de frågar mig om jag inte hinner med eller om jag är någon annanstans ... Ja, 

både ock, samarbete och enskilt arbete.  

Filip, å andra sidan, är den av lärarna som tydligast arbetar med dialogiska situationer 

eleverna emellan. Han tror att det kommer från att ha arbetat med SVA och Svenska för 

invandrare (SFI) och kopplar det till Vygotskij och det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Han berättar att eleverna ofta får arbeta gruppvis och högläsa de egna och andras 

texter för att sambedöma. Han uttrycker det som positivt att få in det sociala. 

 

På frågan om det fungerar bra att arbeta på det sättet tycks han vara nöjd men poängterar 

i exempel 19 att det beror på klassrumsklimatet och gruppen. Han säger dock att det oftast 

fungerar bra och är minst lika effektivt som att ha en genomgång. Han anser, vilket syns 

i exemplet, att det är bättre om eleverna löser problem tillsammans, om än med visst stöd.  

Exempel 19: Ur intervjun med Filip 

Ja, det är ju alldeles beroende på vad man lyckas skapa för klassrumsklimat och i vilka grupper men 

ofta kan det fungera jättebra. Det är nog så bra som att ha en genomgång. Det är ju mycket bättre att 

de, med visst stöd, fixar det där tillsammans. Det är ju många som absolut klarar det. 

David uttrycker inte några uttalade tankar om att skapa dialogiska situationer för eleverna 

men det kan bero på att han ofta arbetar med en elev i taget. Nackdelarna med det 

arbetssättet är, enligt honom, att det är svårt att skapa en klassrumsdynamik med få elever 

och att det kan vara roligare att ha en grupp men fördelarna tycks överväga, vilka tas upp 

i exempel 20. Inledningsvis förklarar han att det är lättare att veta vad en elev kan och 

inte samt att de inte måste klara sig själva i samma utsträckning. Därefter går han vidare 

med att han kan hänvisa till vad han och eleven precis har pratat om, vilket är svårare i en 

större grupp där elever tar sig framåt i olika takt. 

Exempel 20: Ur intervjun med David 

Samtidigt när man jobbar med enskilda elever så har jag så otroligt mycket mer koll på vad det är 

som händer och vad en elev kan respektive inte kan. De är ju inte utlämnade åt sig själva på samma 

sätt. Nu kan jag säga direkt ’Men du, det här pratade ju du och jag om förra veckan’. Ja, du vet, 

sådär. Det är ju svårare i en grupp på tjugo. Där rör sig ju folk i olika takt.  

4.2.3 Sammanfattning 

Ann och Cilla uttrycker att det är positivt och utvecklande när eleverna diskuterar. Ann 

säger exempelvis att det är lättare att komma längre i sitt resonemang när det finns någon 

att ”bolla med”. Cilla uttrycker dock att det finns en risk med att arbeta tillsammans 

eftersom en elev då kan få en felaktig uppfattning om sin egen kunskap på grund av att 

en klasskamrat har svarat på många av frågorna. Ingen av lärarna verkar vara särskilt 

bestämd om att eleverna ska arbeta tillsammans även om Ann och Cilla uppmuntrar det 

till viss del. Deras övningar är trots allt främst utformade för individuellt arbete.  

 

Bea har också individuella uppgifter men poängterar att det händer att eleverna frågar 

varandra. Det tycks dock inte vara något hon uttryckligen uppmanar till. Filip, däremot, 
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organiserar gärna eleverna i grupper där de ska ”sambedöma, högläsa sina egna texter 

och varandras texter”. Oftast tycker han att det fungerar väldigt bra. David tycks inte 

skapa några uttalade dialogiska situationer elever emellan, kanske främst eftersom han 

sällan har flera elever i klassrummet samtidigt. Den dialogiska situationen sker i stället 

mellan honom och eleven, vilket ger andra möjligheter. 

4.3 Kunskap, inställning och undervisningsmetoder 

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån varje informant för sig. För samtliga kommer 

först lärarens grammatikkunskap att behandlas, därefter lärarens inställning till 

grammatik och grammatikundervisning och slutligen deras undervisningsmetoder, främst 

i den utsträckning dessa inte har berörts under 4.1 eller 4.2. 

 

För att besvara delfrågan om lärarens kunskap har informanterna svarat på frågan Anser 

du att den undervisning du fick om grammatik och grammatikdidaktik under 

lärarutbildningen var tillräcklig? Ifall läraren inte ansåg att undervisningen varit 

tillräcklig fick han eller hon i regel följdfrågan om han eller hon nu ansåg sig besitta 

tillräcklig kunskap för sin lärargärning. Gällande lärarnas inställning till grammatik står 

svaren på frågan Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? för större delen av 

informationen men även andra delar av det transkriberade materialet har tagits i 

beaktning. Den sista delen, om undervisningen, framgår främst i den öppna frågan Hur 

lägger du upp grammatikundervisningen? 

4.3.1 Ur intervjun med Ann 

Ann är den enda av informanterna som berättar att hon inte hade någon 

grammatikundervisning alls under lärarutbildningen. Hon tycker dock inte att det var 

konstigt eftersom det under tiden då Lpo 94 gällde inte fanns något uttalat grammatikmål 

i gymnasiets svenskkurser.  Däremot visar första raden i exempel 21 att hon studerade en 

annan kurs med grammatikinnehåll och vidare säger hon att det är från den kursen hon 

har fått sin grammatikkunskap. Slutligen understryker hon att det är en del av 

lärarutbildningen att kontinuerligt fortbilda sig. På frågan om hon nu anser att hon kan 

tillräckligt om grammatik för att undervisa svarar hon jakande.  

Exempel 21: Ur intervjun med Ann 

Däremot läste jag lingvistik på egen hand under tiden som jag höll på att plugga läste jag den 

samtidigt och där jobbar man ju ganska mycket med grammatik så där har jag all min 

grammatikkunskap ifrån. Men det är ju som vanligt så där, det är så med läraryrket att det är 

föränderligt och läroplanen är föränderlig och man får lära sig nya saker, fortbilda sig hela tiden. 

Vad gäller Anns inställning till grammatik och grammatikundervisning uttrycker hon att 

hon varken prioriterade eller saknade grammatik före gymnasiereformen 2011. En positiv 

aspekt som hon tar upp är dock att eleverna tycker att det är roligt att arbeta med 

grammatik och hon lägger själv till att det alltid är bra att lära sig om språk. Hon betonar 

dock i exempel 22 att grammatik inte är något ”livsnödvändigt” och att hon ser mer 
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behållning av att arbeta med vetenskaplig text. Sammanfattningsvis säger hon att 

grammatik ”är roligt och inte helt oviktigt”. 

Exempel 22: Ur intervjun med Ann 

Och jag menar, det finns ju alltid någonting som är bra med att lära sig om språk så det är ju positivt 

på så vis. Sen om det är livsnödvändigt, så där att jag tänker att man hellre gör det än jobbar med 

vetenskaplig text, det tycker jag nog... det är inte det viktigaste. Men det är roligt och inte helt 

oviktigt. 

Mot slutet av intervjun uttrycker Ann med ett skratt att hon, som är ”väldigt 

språkintresserad”, inte förstår varför eleverna inte ägnar sig åt ”det här” hela tiden (se 

exempel 23) men det är oklart vad som menas med ”det här”. Av kontexten att döma 

skulle det kunna syfta på grammatik men i ljuset av exempel 22 där hon nämner att hon 

prioriterar vetenskaplig text högre än grammatik skulle exempel 23 kunna tolkas som ett 

uttryck för att hon skulle vilja att eleverna endast skulle ägna sig åt sådant som passar 

inom ramen för svenskämnet, inklusive grammatik men även medräknat annat.  

Exempel 23: Ur intervjun med Ann 

Jag vill ju att de ska komma ihåg allt jag säger om allt *skratt* och jag är själv väldigt 

språkintresserad så jag förstår inte varför de inte bara ägnar sig åt det här hela tiden. 

Vad gäller undervisningsmetod understryker Ann i exempel 24 att hon utvecklar olika 

metoder beroende på vilken grupp hon arbetar med men att hon endast har haft grammatik 

en gång eftersom hon bara har haft Svenska 2 en gång sedan gymnasiereformen. Hon 

använder uttrycket ”grammatikmoment” vilket tyder på att hon arbetar i moment när det 

handlar om grammatik. 

Exempel 24: Ur intervjun med Ann 

Det är alltid en svår fråga när man pratar metod eftersom att metod utvecklar man olika beroende på 

vilken grupp man har men jag kan bara tala om för hur jag har gjort. Nu är det här ganska nytt och 

jag har kört grammatikmoment, det ingår ju i Svenska 2, och jag har haft Svenska 2 en gång sen 

gymnasiereformen.  

Tillsammans med eleverna valde Ann examinationsformen prov. I exempel 25 poängterar 

hon att det skulle gå att göra mer kreativa saker men att eleverna tycker att det är en trevlig 

omväxling jämfört med de andra delarna i Svenska 2, vetenskaplig text och andra stora 

textmängder som ska analyseras, och kommer fram till att elever då uppskattar att 

”korvstoppa lite grammatik” i stället. 

Exempel 25: Ur intervjun med Ann 

Och det är ju så där det finns säkert tusen jättekreativa saker man skulle kunna göra men de tycker 

att det är ganska skönt. [...] Svenska 2, man har litteratur och man har vetenskaplig text och du ska 

genom stora textmängder och det ska analyseras och vridas och vändas och nyanseras och 

perspektiviseras och då är det skönt att sådär korvstoppa lite grammatik.  

I exempel 26 beskriver Ann lektionsupplägget med ”genomgångar, instuderingsfrågor, 

diskussionsfrågor” om och om igen, vilket sedan avslutas med ett prov, 

sammanfattningsvis ett traditionellt undervisningssätt. 
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Exempel 26: Ur intervjun med Ann 

Då la vi upp det med att jag ringade in vilka områden som jag tyckte var rimliga att ta upp som jag 

tänkte skulle ge någonting, sådär, vad är det jag har känt behov av att man behöver träna på? Och 

sen så jobbade vi med genomgångar och instuderingsfrågor och lite diskussionsfrågor, och sen hade 

vi genomgångar, instuderingsfrågor, diskussionsfrågor, genomgångar, instuderingsfrågor, 

diskussionsfrågor några veckor och sen hade vi ett prov. Så väldigt klassiskt upplägg på det. 

4.3.2 Ur intervjun med Bea 

Inte heller Bea anser att lärarutbildningen bidrog med en tillräcklig del av grammatik och 

grammatikdidaktik. I likhet med Ann är det i stället andra kurser som har bidragit med 

den nödvändiga kunskapen. Utbildningen i SVA har fått stå för majoriteten av den 

grammatikkunskap hon behöver i sin undervisning. Hon fortsätter i exempel 27 med att 

berätta att grammatikkunskapen är något hon har arbetat in med tiden. Vidare framgår det 

att Bea skiljer på grammatiken som behövs som SVA-lärare och grammatiken som en 

person med svenska som modersmål kan. Det gemensamma tycks ligga i det traditionella 

med satsdelar och ordklasser men i SVA är det mycket mer grammatik som måste läras 

ut och hon avslutar med att säga att det är något hon har lärt sig allteftersom hon har 

undervisat. 

Exempel 27: Ur intervjun med Bea 

Den här grammatiken som jag håller på med dagligdags, den nöter man liksom in med tiden. Man 

måste ju från början lära sig den moment för moment. Det är ju ingenting man kan. Vi som har 

svenska som modersmål. Det är ju en helt annan grammatik man jobbar med. Okej, satsdelar och 

ordklasser och sånt, det där traditionella, men det är ju så mycket mer man måste lära ut. Så det lär 

man sig eftersom när man undervisar. 

Vad gäller Beas inställning till grammatik är hon till stor del inriktad på dess funktion i 

inlärandet av andra språk än modersmålet. I första raden av exempel 28 beskriver hon det 

som ”skelettet” i det hon försöker förmedla och beskriver det sedan som byggstenar och 

liknar grammatikinlärningen vid en mur som behöver alla tegelstenar för att inte rasa. 

Exempel 28: Ur intervjun med Bea 

Ja, det är ju hela skelettet i det jag ska försöka förmedla till mina elever som inte kan svenska. Det 

är ju precis som... jag är lärare i [ett annat språkämne] också, det är ju samma sak. Man kan inte lära 

sig ett nytt språk, man kan lära sig ord och stapla dem på varandra, ja, men det blir inte så bra. Så 

jag ser det som byggstenar. Jag brukar säga så till eleverna. När man börjar med nybörjarspråk 

oavsett om det är svenska eller [ett annat språkämne]. Man måste få med sig alla tegelstenar i muren. 

Vi kan inte mura en mur och så är det hål här och där här nere. Då kommer det att rasa. 

När Bea besvarar frågan om hon anser det vara av vikt för elever att lära sig sitt 

modersmåls grammatik kopplar hon det även i detta fall till andra- eller 

främmandespråksinlärning och säger att den egna grammatiken är viktig när det kommer 

till att jämföra med andra språk. 

 

Beas beskrivning av undervisningsmetod baseras enbart på undervisning i SVA. Där 

använder hon sig av en lärobok och beskriver att grammatiken går som en röd tråd genom 

boken. I exempel 29 beskriver hon bokens upplägg och att grammatikgenomgångarna 

baseras på exempel som har funnits i kapitlets texter. Därtill berättar hon att eleverna får 

ytterligare övningar på papper och i en övningsbok.  
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Exempel 29: Ur intervjun med Bea 

Man har en text, läsförståelse, en ruta med nya ord, frågor. Nu ska vi se... BLÄDDRAR I BOKEN 

Och sen då några sidor senare, efter ett par texter, då kommer det då: Verb, regelbunden böjning, 

infinitiv, imperativ, presens, preteritum, supinum och sen oregelbundna. Och då har ju det funnits i 

de här texterna, många exempel på det, och sen tar man grammatiken.  

Med tanke på detta upplägg behöver hon inte fundera ut vilket grammatikinnehåll hon 

ska ta upp utan utgår från det som är ”förutbestämt” i läroboken. Det finns dock tillfällen 

när hon frångår bokens grammatik för att bemöta vad eleverna frågar om och de fel som 

dyker upp när de skriver. Hon och hennes kollegor har ett system för färgkodad rättning 

där eleverna utifrån markeringen själva får fundera på vad som är fel och hur det bör 

åtgärdas. Hon pratar vidare om vad som kan få henne att frångå den planerade 

grammatikplanen. Det handlar exempelvis om något som eleverna bör ha lärt sig tidigare 

år men som de har missat, något de är särskilt nyfikna på eller något som många har gjort 

fel på. Hon poängterar att det är bra att passa på när många funderar på en viss sak för då 

”suger de åt sig det” bättre och lär sig lättare.  

 

När de arbetar med grammatik i Beas klassrum används whiteboarden flitigt. Förutom 

genomgångar framifrån använder hon gärna ”felmeningar”. Det innebär att hon väljer ut 

meningar ur elevernas egna texter som det finns något fel i och delar ut en sida med flera 

meningar som eleverna vet innehåller någonting felaktigt. Sedan får eleverna fundera och 

komma med förslag på vad som är fel och hur det borde vara. De går också igenom vilken 

grammatisk regel meningen brutit mot. Hon uttrycker att det är en bra omväxling att ge 

eleverna någonting som är fel i stället för att det normala som är att bara ge exempel på 

det som är rätt. Eleverna brukar tycka om arbetssättet med felmeningar.  

4.3.3 Ur intervjun med Cilla 

För Cilla var frågan Anser du att den undervisning du fick om grammatik och 

grammatikdidaktik under lärarutbildningen var tillräcklig? svår att besvara med tanke på 

att hon, när hon läste svenska och sina andra ämnen inte hade tänkt bli lärare och därför 

inte gjorde detta inom lärarutbildningen. För att bli behörig lärare läste hon sedan en till 

kurs som nämns i exempel 30. Där ingick svenskämnesdidaktik men hon understryker att 

hon inte minns om grammatik behandlades. Vidare beskriver hon på följande rad att 

grammatikkunskapen främst har kommit från studier i ett annat språkämne och eftersom 

hon under de studierna inte avsåg att bli lärare kan det antas att didaktik inte var en del 

av det ämnet. 

Exempel 30: Ur intervjun med Cilla 

Och vad gjorde jag under [kurs inom lärarutbildningen]? Det ingick väl där någon svensk didaktik, 

vete fähund om vi hade någon grammatik. Det minns inte jag. Alltså, det mesta jag har av grammatik 

har jag ju fått från [ett annat språkämne] framförallt och då hade jag inte en tanke på att bli lärare, 

så jag har svårt att svara på den frågan. 

Att hon nu kan det hon anser sig behöva framgår i exempel 31 och för detta krediteras det 

andra språkämnet till stor del: 
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Exempel 31: Ur intervjun med Cilla 

I: Men du känner att du kan det du behöver kunna nu i alla fall? Tack vare [ett annat språkämne]?  

C: Oh ja, oh ja. Tack vare [ett annat språkämne] i mångt och mycket då. 

En klar majoritet av lärarna uttrycker att de tycker att grammatik är roligt. Cilla är inget 

undantag. I exempel 32 besvarar hon frågan om hur hon motiverar grammatik-

undervisning för eleverna med att säga att hon själv tycker om det väldigt mycket. Det 

gör att hon också försöker övertyga eleverna om att så är fallet. Vidare framgår det att 

alla elever inte börjar tycka om grammatik men att det åtminstone blir mer ”uthärdligt” 

eftersom läraren tycker att det är roligt.  

Exempel 32: Ur intervjun med Cilla 

Genom att jag själv tycker att det är skitkul och försöker intala dem att det här är jättekul. Så har jag 

lite liv, de kanske inte blir fullt övertygade men det brukar i alla fall bli mera uthärdligt har jag fått 

höra av elever: ”Okej, jag tycker fortfarande inte att grammatik är kul men du gör det i alla fall 

uthärdligt eftersom du själv tycker att det är roligt.” Entusiasmen smittar ju i alla fall någon procent 

så att säga. 

Utöver inställningen att grammatik är roligt anser Cilla också att grammatikundervisning 

är väsentligt för att eleverna ska kunna förstå de termer hon vill använda i sin 

undervisning, vilket framgår i exempel 33. Hon kopplar därtill värdet av termkunskap till 

språkriktighet där termerna är bra för att kunna kommentera text. 

Exempel 33: Ur intervjun med Cilla 

Jag har alltid tyckt att grammatikundervisning är av vikt eftersom jag behöver använda termer 

ibland. Och för att eleverna ska fatta vad jag menar behöver de ju ha lite kunskap om de här termerna 

och för att de ska förstå vad det är de gör och hur de borde göra kan det vara bra att kunna sätta ord 

på det. 

Det är således fastställt att Cilla vill att eleverna ska kunna vissa grammatiska termer. 

Därefter fortsätter hon att prata om språkriktighet vilket är det grammatiska inslag hon 

främst fokuserar på i Svenska 1. Däremot berättar hon i exempel 34 att hon har kommit 

fram till att det skulle vara bra att ”bedriva ren grammatikundervisning” redan i den 

kursen men att hon ännu inte har påbörjat det arbetssättet. I stället beskriver hon hur hon 

brukar arbeta, vilket är genom exempel på varför någonting inte fungerar. I Svenska 1 tar 

hon huvudsakligen upp termerna huvudsats, bisats, subjekt och predikat. 

Exempel 34: Ur intervjun med Cilla 

Jag borde egentligen, har jag insett, bedriva ren grammatikundervisning, lite termer och så till att 

börja med, men jag har inte riktigt kommit dithän än […] och så tar jag bara upp mer specifika 

språkriktighetsfrågor […] så då utgår jag liksom ifrån exempel och försöker visa på varför funkar 

inte det här.  

I Svenska 2, där kursplanen uttryckligen säger att eleverna ska kunna grammatik, berättar 

Cilla i exempel 35 att hon håller på med grammatik hela året. Det inleds, meddelar hon, 

med ett ”mer intensivt avsnitt” där hon främst går igenom satslösning och eleverna får 

öva. Därefter använder hon inledningen av ett antal lektioner till att göra några övningar 

på det hon har gått igenom innan hon går vidare till nästa område och arbetar på samma 

sätt. Hon tar satslösningen långsamt eftersom det ”kräver lite tid att fastna och komma in 

i ryggmärgen”. Efter satslösningen blir det läge att gå in på ordklasser. 
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Exempel 35: Ur intervjun med Cilla 

då tar jag det pö om pö. Jag håller alltså på hela året. Jag tar ett mer intensivt avsnitt från början där 

jag går igenom vissa saker, framförallt då satslösning [---]. Jag tar upp lite grejer och så övar vi lite 

på det och så kan vi göra någonting annat och så i början av ett antal lektioner tar vi en mening eller 

två där jag tar upp det vi har gått igenom och så kan jag ta nästa steg  [---]. Det är som om det kräver 

lite tid att fastna och komma in i ryggmärgen och man ska få i sig de här frågorna […] och sen 

kommer jag då in på ordklasser och så. 

Hon fortsätter med att berätta om ordklasser och att satslösning och satser tar längre tid 

att lära sig. Hon beskriver att det svåra med ordklasser är att komma ihåg begreppen, inte 

att förstå de bakomliggande koncepten. Hon säger att eleverna kan skilja på substantiv 

och pronomen men att de kan blanda ihop vad de heter. Därför ges satslösning och satser 

mer tid och hon tycker inte att det räcker med ett grammatikmoment utan det passar bäst 

att arbeta med det kontinuerligt under året. 

4.3.4 Ur intervjun med David 

David tvekar inte att meddela att grammatikundervisningen under lärarutbildningen var 

otillräcklig. Han fortsätter dock i exempel 36 med att poängtera att det kan vara så att 

undervisningen var bra men att han på den tiden inte förstod vad den skulle användas till 

och därför inte minns den.  

Exempel 36: Ur intervjun med David 

För det första är det rätt länge sedan jag gick utbildningen så jag kan inte med säkerhet säga 

någonting om kvalitén på det jag fick. Det kan mycket väl vara så att det var väldigt bra undervisning 

och sen så tycker jag själv då alltså vad ska jag använda den här skiten till och så gick det några år 

och så upptäckte jag sen att jag behövde använda den här skiten till saker och då "varför fick jag 

ingen utbildning?". Man vet ju hur det funkar när man tittar tillbaka sådär. 

Vid närmare eftertanke meddelar David att det nog inte var så mycket fel på den teoretiska 

biten men att han är självlärd när det kommer till grammatikdidaktiken. Det kan kopplas 

till vad han säger i exempel 37 om att universitetets grammatikundervisning inte var 

tydlig med att det fanns ett användningsområde för grammatiken. I stället säger han att 

grammatikundervisningen snarare motiverades med att det hörde till allmänbildningen 

eller ämnestraditionen. 

Exempel 37: Ur intervjun med David 

Däremot tycker jag inte att grammatikundervisning på universitetet, om jag tänker tillbaka, jag hade 

aldrig någon känsla av att det här syftar framåt mot en användning utan det var verkligen bara, nästan 

bara den här allmänbildningsgrejen, det här hör till ämnestraditionen eller det här hör till vad vi 

håller på med. 

När han då i sin lärargärning har insett att grammatikkunskaperna är bristande för det han 

behöver kunna på lektionerna beskriver han i exempel 38 hur han tar hem problemen som 

har dykt upp under lektionerna och söker reda på information om problemet, skapar egna 

exempel och sparar i ett personligt förråd. Han kommenterar dock att det nuförtiden sällan 

dyker upp någonting som han inte kan besvara. 

Exempel 38: Ur intervjun med David 

Så då tog jag med mig ett problem med mig hem från en lektion och så satt jag och nötte och 

googlade och slog upp i böcker och skapade egna exempel och så bara la jag det åt sidan i mitt lilla 
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förråd. […] Nu är det betydligt mindre grejer som dyker upp, eller inga kanske riktigt längre, men 

det är ju så jag har lärt mig det jag behöver. 

Davids inställning till grammatik kan liknas vid Cillas att han också tycker att grammatik 

är roligt och av vikt. I exempel 39 motiverar han bland annat intresset med att det är 

systematiskt och regelbundet. 

Exempel 39: Ur intervjun med David 

Sen gillar jag grammatik. Jag har ju upptäckt det då när jag började jobba med andraspråkselever att 

jag gillar ju grammatik. Jag tycker det här är skitroligt och jag tycker dessutom att det är kul att det 

är systematiskt, att det går att bryta ner och titta på i delar och sätta ihop och regelbundenheten älskar 

jag. 

De flesta av lärarna tar främst upp satsdelar, ordklasser och satser när de pratar om 

innehållet i grammatikundervisningen och sina metoder. I intervjun med David talas det 

mycket om en annan typ av grammatik som bland annat tas upp i exempel 40. David 

beskriver det som ”textbindning”, ”bygga texter” och att ”länka saker mellan varandra”. 

Exempel 40: Ur intervjun med David 

Sen så har jag också jobbat med att göra, lite nu också men mer förut när jag jobbade på gymnasiet, 

med en annan typ av grammatik […] Man tittar på språkets funktioner snarare och jobbar väldigt 

mycket med textbindning och den typen av saker. […] Vi utvecklade ett system för att bygga texter 

och länka saker mellan varandra så att det blir sammanhängande och det kallar vi också grammatik 

och i någon mån var det väl det. 

När han har använt den metoden med eleverna har han inte berättat att det är grammatik, 

säger han i exempel 41. Vidare berättar han att han, tillsammans med en kollega, tog fram 

det här arbetssättet när de insåg att eleverna hade svårt för att skriva sammanhängande 

texter och att eleverna inte visste hur styckesindelning fungerade. 

Exempel 41: Ur intervjun med David 

Den här textbindningsbiten har jag jobbat med jättemycket […] och då har jag aldrig berättat att det 

här är grammatik. Vi har aldrig haft det arbetssättet utan bara, så här bygger man text. Jag började 

någon gång i tidiga 2000 när jag och min kollega började upptäcka att eleverna inte kunde skriva 

sammanhängande texter, kunde bara stapla påståenden på varandra, hade svårt att veta hur man 

skulle dela in i stycken 

Vad gäller moment, berättar David i exempel 42 att det sällan är ett arbetssätt han 

använder för grammatik men att han gjorde det i samband med utvecklandet av 

textbindningssystemet eftersom eleverna inte förstod vad de pratade om när de använde 

grammatisk terminologi. Han berättar att det främst handlade om satsdelar eftersom det 

var det de behövde för att prata om textbindning. Därtill nämner han begreppen 

huvudsats, konjunktion och satsschema. Då var det traditionell undervisning men det är 

sällan fallet nu utan han relaterar främst grammatikinnehåll till text- eller talproduktion.  

Exempel 42: Ur intervjun med David 

Då var det i princip satsdelar. Det är också det man jobbar med när man jobbar med textbindning 

och det vi skulle bygga på när vi byggde vidare. När huvudsatsen är slut är huvudsatsen slut, då får 

du börja på en ny! Konjunktion och en ny eller punkt och en ny! *skratt* Inget trams, liksom. Så det 

var det vi behövde för systemet liksom så då hade vi väldigt traditionell... ihop med satsschemat och 

sådana saker men i övrigt har jag väl inte jobbat så mycket med traditionell grammatik [---] utan då 

har det alltid varit relaterat till textproduktion eller talproduktion. 
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4.3.5 Ur intervjun med Emma 

Till skillnad från de tidigare nämnda lärarna anser Emma att undervisningen om 

grammatik under lärarutbildningen var tillräcklig, vilket visas i exempel 43. Däremot 

minns hon inte om de hade någon grammatikdidaktik utan säger att det var en ”ordentligt 

kurs i grammatik” på en mycket högre nivå än vad hon undervisar i på gymnasiet men 

inte någon didaktik, vad hon kan minnas. Slutligen konstaterar hon att det var bra att ha 

den ordentliga grammatikkursen men att det hade varit bra att få mer grammatikdidaktik. 

Exempel 43: Ur intervjun med Emma 

Jag känner definitivt att jag fick tillräcklig undervisning om grammatik. För vi hade ganska mycket 

grammatik när jag läste svenska på lärarutbildningen. [---] Jag kan inte komma ihåg att vi hade just 

någon grammatikdidaktik utan det var liksom en ordentlig kurs i grammatik för oss på ganska hög 

nivå. Alltså mycket högre än vad man någonsin skulle ta upp här. Det var bra tycker jag men man 

hade nog kanske behövt lite mer grammatikdidaktik tror jag. 

Före gymnasiereformen 2011 var grammatiken inte uttalad i läroplanerna och Emma 

understryker att det har inneburit att hon har glömt en del grammatikkunskaper och 

behövt ”fräscha upp” dem. På följdfrågan om hon nu anser att hon kan det hon behöver 

för att undervisa svarar hon i exempel 44 med viss tvekan att hon gör det. Däremot 

tillägger hon att hon ”känner sig fortfarande lite ringrostig” i denna nystart för 

grammatiken. 

Exempel 44: Ur intervjun med Emma 

I: Känner du att du kan det du behöver nu för att undervisa?   

E: TVEKANDE Ja, det gör jag nog. Det gör jag nog.  

Vad gäller Emmas inställning till grammatikens effekt har hon börjat ändra åsikt. I 

exempel 45 berättar hon att hon tidigare har tänkt att grammatiken har liten effekt men 

nu har hon börjat tänka att den kanske ändå gör verkan. Värdet ligger i en medvetenhet 

om det egna språket och sätt att uttrycka sig. Vidare framhåller hon att det är svårt att 

förklara språkriktighetsfrågor om eleverna inte har grundläggande grammatiska 

kunskaper och att sådana kunskaper ger en större förståelse. 

Exempel 45: Ur intervjun med Emma 

Ibland har jag tänkt att det ger ganska liten effekt men sen har jag börjat ändra mig och tänka att det 

ändå... Det ger ju som en medvetenhet om språket, om sitt eget språk och hur man formulerar sig 

och vissa saker som när man går igenom språkriktighet med eleverna, så är det ju väldigt svårt att 

förklara om de inte har [---] grundläggande grammatiska kunskaper. 

Den ändrade åsikten kring grammatikens effekt har också resulterat i en ändrad åsikt kring 

att grammatik finns med i kursplanen. I exempel 46 framgår det att hon till en början var 

skeptisk men nu är mer positiv till det. Det är elevernas språkliga medvetenhet som ligger 

till grund till den ändrade synen på grammatikens värde. Hon hoppas att eleverna ska 

börja tänka mer på sitt språk tack vare grammatikundervisningen. Liksom de övriga 

informanterna tycker Emma dessutom att grammatik är roligt. 

Exempel 46: Ur intervjun med Emma 

I: Tycker du att det är bra att det står med i kursplanen att det ska vara grammatik?   

E: Ja, först var jag lite skeptisk men nu tycker jag nog att det är ganska bra.   

I: Av just det här skälet att de får en medvetenhet?   
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E: Ja, precis. Det är ju det absolut viktigaste. Att de börjar liksom tänka mera på sitt språk. Eller det 

är det man hoppas i alla fall, att det ska leda till *skratt*. 

Liksom Ann har Emma endast undervisat i Svenska 2 under ett läsår sedan 

gymnasiereformen men hon hade två klasser parallellt det året. Hon berättar att hon hade 

genomgångar och övningar kring ordklasser, satsdelar och satser. Därefter berättar hon i 

exempel 47 att hon, tillsammans med en kollega, pratade om att de ville att eleverna skulle 

använda kunskap i grammatik till arbetet med de egna texterna, snarare än visa upp 

kunskaperna på ett traditionellt prov.  

Exempel 47: Ur intervjun med Emma 

Och sen hade jag och en kollega resonerat hur vi skulle examinera det för vi kände lite grann att det 

inte kändes riktigt meningsfullt att ha ett typ grammatikprov eller så utan vi ville ju framförallt att 

de skulle använda grammatikkunskapen till att titta på sina egna texter.  

Emma berättar att examinationen ingick i ett grammatikmoment. De skrev en text i 

samband med momentet och provet blev att analysera den egna texten. I exempel 48 

beskriver Emma att de därefter skulle hitta meningar som innehöll utvalda grammatiska 

konstruktioner. Hon meddelar därefter att examinationen blev alltför svår, bland annat 

eftersom det är svårt att göra satslösning på en mening som inte är korrekt. Slutet av citatet 

uttrycker att hon fortfarande är av åsikten att den bakomliggande tanken var bra men att 

den här formen inte blev bra. 

Exempel 48: Ur intervjun med Emma 

De skulle ta sina egna meningar och ta ut satsdelarna i dem och de skulle hitta meningar som de 

hade konstruerat som bestod av två huvudsatser eller bara av en huvudsats eller av en huvudsats och 

en bisats och de skulle hitta meningar som bestod av en huvudsats och flera bisatser och sådär. Och 

den *skratt* examinationen föll inte så väl ut därför att det blev för svårt. Det är jättesvårt till 

exempel att plocka ut satsdelar ur en felaktig mening. Så det blev helt enkelt ohanterbart. Det kändes 

som att vi tänkte rätt men det blev helt fel. 

På vårterminen gav Emma grammatiken ett nytt försök. Momentet hade ungefär samma 

upplägg som föregående termin med korta genomgångar, övningar och sedan återigen 

genomgångar och övningar. Momentet avslutades med ett mer traditionellt 

grammatikprov som gjorde det tydligt vad eleverna kunde och inte. Däremot uttrycker 

hon en viss osäkerhet kring huruvida eleverna kan använda grammatikkunskapen när de 

producerar text, vilket är förhoppningen. Hon säger att hon hoppas att de nu har tillräcklig 

förståelse för att hänga med när termerna används i exempelvis språkriktighetsfrågor och 

kanske till och med använda termerna när de själva pratar om språket.  

 

Vidare har hon tagit lärdom av arbetet med Svenska 2 när det gäller undervisningen i 

Svenska 1 som hon nu är inne i. I exempel 49 berättar hon att hon förbereder eleverna i 

ettan för att de inte ska bli överväldigade i tvåan av ett helt grammatikmoment som dyker 

upp utan förberedelse. Därför jobbar hon med att ge eleverna grundläggande begrepp, 

främst i form av satslära och de grundläggande begreppen som där inbegrips. Hon har 

tagit upp grammatik i samband med språkriktighet och är nöjd med tillvägagångssättet. 
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Exempel 49: Ur intervjun med Emma 

Nu har jag ju en ny Svenska 1 och då tänkte jag, för att det inte ska komma som en chock i tvåan, 

hela grammatikmomentet som en klump liksom som bara dyker upp där så börjar jag kasta in lite 

grammatik redan i ettan för att värma upp dem liksom, för att de ska bli bekanta med vissa 

grundläggande begrepp i alla fall. Så då har jag jobbat lite med grammatik, egentligen satslära, att 

hitta de mest grundläggande satsdelarna och då har jag som jobbat med det i kombination med 

språkriktighet och det tror jag kan bli bra. 

Däremot känner hon sig inte färdig med hur hon ska lägga upp grammatikarbetet i 

fortsättningen och understryker att grammatiken inom svenskämnet är ”lite i sin linda” 

och hon upplever inte att hon har hittat det bästa arbetssättet ännu.  

4.3.6 Ur intervjun med Filip 

Filips grammatikerfarenhet från lärarutbildningen kan liknas vid Emmas att 

grammatikinnehållet var gediget. I exempel 50 beskriver Filip grammatikundervisningen 

som ”solid” med understryker att den inte tydligt var kopplad till lärarprogrammet utan 

låg bredvid, inom ramen för nordiska språk.  

Exempel 50: Ur intervjun med Filip 

[Jag] fick en väldigt solid grammatikundervisning i [ort], men det var genom Institutionen för 

nordiska språk. Det hade egentligen inte något med lärarprogrammet att göra utan det låg som 

bredvid. Så jag läste min lärarutbildning efter att jag var färdig med de här kurserna i Svenska och 

[annat ämne], kunde man göra då, jag vet inte om man kan det nu. Men den var ju svinbra och svår.  

Med tanke på att grammatiken var frånkopplad från lärarutbildningen beskriver Filip 

didaktikdelen som ”väldigt klen” i exempel 51. Det framgår att det lyckligtvis fanns 

någon på Institutionen för nordiska språk som hade viss kunskap om didaktik men vad 

detta innebar går han inte in på och det är möjligt att detta inte hade inverkan på den 

grammatiska delen av svenskämnet. 

Exempel 51: Ur intervjun med Filip 

Det var väldigt klen didaktik vad gäller svenska överhuvudtaget på Institutionen för lärarutbildning. 

Den var ju ganska kass utan det som jag har lärt mig vad gäller grammatik har ju varit på 

Institutionen för nordiska språk snarare och där var det någon som hade lite koll på didaktiken men 

det var ju bara tur, det var ju inte Institutionen för lärarutbildnings förtjänst utan det var ju så… 

När det kommer till Filips inställning till grammatik och grammatikundervisning skiljer 

han sig till viss del från de övriga. Han har en tydlig bild av vad grammatik är bra till och 

inte. Han berättar han att grammatik, för honom, inte har något egenvärde utan endast är 

att redskap för att prata om språk. Vidare exemplifierar han vad han menar med att 

grammatiken inte har ett egenvärde genom att säga att det inte finns så stor poäng med 

att ”kunna säga vad som är ett adjektiv och vad som är ett substantiv”. Han fortsätter i 

exempel 52 med att uttrycka att det är vad man gör av kunskapen som bestämmer om den 

har ett värde.  

Exempel 52: Ur intervjun med Filip  

Det tycker jag inte är egentligen har så stor poäng, varken i Svenska eller Svenska som andraspråk 

utan det är ju bara fråga om vad man gör av den kunskapen sen men att eleverna kan liksom urskilja 

ordklasser ur ett sammanhang så, det tycker jag är i sig ganska meningslöst. 
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I exempel 53 säger Filip att grammatik är viktigt när det handlar om att andraspråkstalare 

ska lära sig svenska men han anser inte att det är ett särskilt användbart redskap för 

förstaspråkstalare. 

Exempel 53: Ur intervjun med Filip 

Så, värdet av kunskaper i grammatik alltså som ett sätt att lära sig språket för elever i Svenska som 

andraspråk är det jätteviktigt men det är inte ett redskap som är så användbart för förstaspråkstalare 

Trots sin skepsis mot grammatikens användningsområden säger även Filip att grammatik 

är roligt och beskriver sig själv som grammatiknörd i exempel 54. 

Exempel 54: Ur intervjun med Filip 

Det låter inte så men jag är lite grammatiknörd. Jag tycker ju att det är kul med grammatik. 

Till skillnad från flera av de övriga har Filip inget moment med grammatikundervisning 

och i exempel 55 framgår det att det främst är i SVA som han undervisar i grammatik 

överhuvudtaget och då är det nära sammankopplat med texter som eleverna läser. Han 

pratar om att han vill att grammatikundervisningen ska vara en del av ett sammanhang, 

exempelvis som genrer, och börjar därför med helheten för att sedan titta på detaljerna. 

Exempel 55: Ur intervjun med Filip 

Jag har inget så här block med grammatikundervisning och det är främst i Svenska som andraspråk 

jag har grammatikundervisning och det är i anslutning till texter som man läser. Jag tror ändå på att 

börja med helheten för att sedan gå neråt i stället för att titta på det lilla och försöka få ett 

sammanhang utifrån det så när vi ägnar oss åt grammatikundervisning så gör vi det utifrån det 

sammanhang vi befinner oss i och utifrån de texttyper vi jobbar med. 

Filip beskriver sin metod för grammatikundervisning som ett sätt att använda 

grammatiken som ett verktyg för elevernas språkförståelse och han menar att det inte görs 

genom ”regelrätta genomgångar” utan snarare ”i samtal och enskilda övningar”. I 

exempel 56 säger han att det är osannolikt att han skulle ha ett grammatikprov i framtiden 

utan berättar att elevernas grammatikkunskaper i stället mäts av deras skriftliga och 

muntliga produktion under lektionerna. 

Exempel 56: Ur intervjun med Filip 

Och jag mäter ju elevernas grammatikkunskaper i huvudsak utifrån de texter som de producerar 

skriftligt och även det muntliga som de producerar under lektioner och under muntliga 

framträdanden. Men att jag skulle ha ett grammatikprov längre fram, det ser jag som osannolikt. 

Med förstaspråkstalare av svenska har Filip sällan grammatikundervisning alls. I exempel 

57 motiverar han det med att han under kursen Svenska 1 inte har möjlighet att lära 

eleverna tillräckligt för att grammatikkunskaperna ska vara användbara när han har 30 

elever i en klass. Han säger att det i normalfall är lättare att hänvisa till elevernas 

språkkänsla och be dem att läsa igenom texterna och lyssna på vad som låter bra. Han 

understryker att det är krångligare att hänvisa till grammatisk terminologi än till 

språkkänslan när eleverna har svenska som modersmål. 

Exempel 57: Ur intervjun med Filip 

Jag kan inte under kursen Svenska 1 bereda dem tillräckligt och ge dem de här naturliga 

grammatikkunskaperna så att det skulle kunna hjälpa dem när man har 30 elever liksom så. Utan då 

är det i regel mycket enklare att hänvisa till den inneboende språkkänslan, språkligheten, och liksom 
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"Lyssna, låter det bra? Du säger en sak till mig men du har skrivit något annat. Varför skriver du 

något annat än det du säger när du pratar? Du säger ju rätt, varför skriver du fel? Har du läst igenom 

din text? Lyssnar du på hur det låter? Var sätter du punkt? Vad vill du avsluta med? Lyssna!" så. 

Inte hänvisa till liksom grammatiktermer, det är mycket krångligare. 

4.3.7 Sammanfattning 

Här följer en sammanfattning av det som har tagits upp under 4.3. Först kommer lärarnas 

kunskap om grammatik och grammatikundervisning att behandlas, därefter deras 

inställning och slutligen deras undervisningsmetoder. 

 

Ann, Bea, Cilla och David är överens om att grammatikundervisningen var otillräcklig 

på lärarutbildningen. Ann är ensam om att säga att studierna inte innehöll grammatik alls. 

Den största bristen låg i didaktikaspekten som, enligt de flesta, inte behandlades alls. 

David reflekterar att undervisningen inte tycktes behandla vad grammatiken skulle 

användas till. Att didaktiken var otillräcklig håller Emma och Filip med om. Emma minns 

ingen direkt grammatikdidaktik och Filip beskriver den som ”klen”. Däremot säger Filip 

att grammatikundervisningen var ”väldigt solid” och Emma beskriver grammatikkursen 

som ”ordentlig” och på en ”hög nivå”. 

 

Kunskaperna som saknades under svensklärarutbildningen vad gäller grammatik har de 

flesta i stället fått genom att ha läst ett annat språkämne, SVA eller lingvistik vid sidan 

av svenskstudierna. Bea lyfter, förutom utbildningen i SVA, att grammatiken ”nöter man 

liksom in med tiden” till följd av att undervisa i det. David har också lärt sig av att 

undervisa och ”tvingat” sig själv att bli ”självlärd”. Ann, som inte fick någon grammatik 

under utbildningen eftersom det inte ingick i gymnasiets svenskkurser, poängterar att det 

är en del av läraryrket att fortbilda sig för att anpassa sig till det som förändras. Att 

grammatikinnehållet är nytt sedan gymnasiereformen 2011 nämner även Emma och säger 

att det innebär en viss ringrostighet när det kommer till grammatik och att hon ännu inte 

har kommit på det bästa metoderna för att arbeta med grammatik. 

 

Lärarnas inställning till grammatik är inte något som har eftersökts i en direkt fråga under 

intervjuerna men de flesta uttrycker ett intresse för grammatik och säger att det är roligt. 

I intervjun med Bea återfinns inga kommentarer om hennes eventuella grammatikintresse 

men i samtliga av de övrigas.  

 

Enligt Filip har grammatik inget egenvärde utan är endast användbart som metaspråk. Att 

kunna ta ut ordklasser utan sammanhang tycker han i sig är ”ganska meningslöst”. Han 

ser större användningsområden för grammatiska begrepp i SVA än i Svenska. Eleverna 

som går SVA har också mer förkunskaper om begreppen när de börjar på gymnasiet, 

vilket möjliggör användning av terminologin. I Svenska hänvisar han hellre till ”någon 

slags inneboende språkkänsla” än att använda grammatiska begrepp.  
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På frågan om det är bra att grammatik är inskrivet i kursplanen svarar Emma att hon först 

var skeptisk men nu tycker att det är bra. Samma förändrade syn kommer upp i frågan om 

hon ser något värde i kunskaper på grammatik och om det har någon effekt på elevers 

övriga kunskaper i svenska. Ann saknade inte grammatik när det inte stod med i 

kursplanen och tycker inte att det är viktigare att arbeta med det än med exempelvis 

vetenskaplig text. Däremot uttrycker hon att det är ”roligt och inte helt oviktigt”. 

 

Vad gäller undervisningsmetoder har Ann och Emma främst arbetat med grammatik i 

moment. Cilla och David har använt grammatikmoment för att lägga en grund för 

kontinuerlig grammatikanvändning. För Bea är grammatiken en del av i stort sett varje 

lektion eftersom hon endast undervisar i SVA. Filip undviker att använda grammatiska 

begrepp överhuvudtaget i arbetet med förstaspråkstalare men infogar ibland grammatiska 

koncept i det kontinuerliga arbetet med skriftlig och muntlig produktion, som exempelvis 

ord som binder samman och beskrivande ord. 

 

Varken Ann eller Filip har någon grammatikundervisning i Svenska 1. Vad gäller Bea 

och David är det oklart. Cilla och Emma har däremot båda börjat ta upp viss grammatik 

i Svenska 1, främst satsdelar och i första hand i samband med språkriktighet.  

 

Ann, Bea, Cilla, David och Emma uttrycker att de har haft genomgångar i grammatik, det 

vill säga uppackning av grammatisk terminologi. David poängterar dock att han helst 

undviker traditionella former som genomgångar, grammatikmoment och prov till förmån 

för grammatik i koppling till producerande av text, kanske då utan att säga att det är 

grammatik det handlar om.  

 

Ann, Bea, Cilla och Emma har haft traditionella färdighetsprov i grammatik med sina 

elever. Emma har också testat att ha ett prov där eleverna skulle hitta grammatiska 

funktioner i sina egna texter men det föll inte väl ut så hon återgick till den traditionella 

provformen.  

 

Ann, Bea, Cilla och David använder i någon utsträckning grammatisk terminologi i 

elevrespons. Ann och Cilla uppger att de för vissa saker också känner behov av att ge en 

förklaring. Emma skulle vilja kunna använda grammatisk terminologi i sin respons men 

prioriterar i nuläget att det ska vara enkelt för eleverna att förstå kommentarerna och anser 

inte att grammatiska begrepp är det bästa sättet att uppnå det på. Filip undviker 

grammatisk terminologi i så stor utsträckning han kan eftersom han inte anser att han har 

tid att lära eleverna tillräckligt för att det ska kunna vara användbart. 
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5 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet kommer resultaten att diskuteras utifrån uppsatsens frågeställningar och 

forskningsbakgrunden. Inledningsvis diskuteras medierande redskap under 5.1. Därefter 

följer en redogörelse för dialogiska situationer under 5.2. Den tredje frågeställningen om 

inställningens och kunskapens påverkan på undervisningsmetoder behandlas under 5.3. 

Sedan sammanfattas de slutsatser jag har kunnat dra kring mina frågeställningar under 

5.4 innan förslag på vidare forskning ges under 5.5. 

5.1 Grammatisk terminologi som medierande redskap 

Medierande redskap ser jag som ett nyckelbegrepp för att förstå grammatikens 

användningsområde. Filip säger gång på gång att grammatik inte har något värde om den 

inte används som redskap för att uppnå något annat. Cilla poängterar att grammatik är av 

vikt eftersom hon känner ett behov av att använda grammatisk terminologi i sin 

undervisning. Hon har upptäckt det funktionella med att nyttja begreppen, vilket också 

Ann tar upp. Ann beskriver det som ett sätt att kunna ge förståelig feedback utan att 

behöva ge en lång förklaring varje gång informationen ges. Detta är till stor del vad som 

ligger bakom den sociokulturella teorins beskrivning av intellektuella medierande 

redskap där en stor mängd kunskap kan sammanfattas i ett eller ett fåtal ord (Dysthe 2003 

& Säljö 2000) och sedan bidra till vidare kunskapsbyggande (Maton 2013). Om elever 

lär sig begreppen, ges de ett metaspråk för att tala om språk. Detta kan ses som tanken 

bakom följande utdrag ur det centrala innehållet i kursplanen för Svenska 1: 

Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om 

och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor. (Lgy 11 2011:162) 

De flesta av informanterna uttrycker någon gång under intervjun att det skulle vara 

praktiskt om alla elever kunde den grammatiska terminologin. Det underlättar 

möjligheterna att ge respons och att samtala om språket. Däremot är det långt ifrån alla 

som i verkligheten använder det potentiella metaspråket på detta sätt. Det tycks finnas en 

rädsla för att använda begreppen med eleverna och flera anser att det är mycket eller till 

och med för mycket information som ska läras in. Majoriteten har eller har haft en eller 

flera genomgångar i tät följd som ämnar att lära in de flesta begrepp inom kategorierna 

satsdelar och ordklasser. Kanske skulle en kontextualiserad grammatikundervisning, i 

likhet med den som Myhill et al. (2011) beskriver, kunna innebära att inte allt skulle 

behöva läras in, och åtminstone inte allt på en gång, utan snarare i den kontext då det 

anses vara användbart. 

 

Att ha någon form av genomgång av den grammatiska terminologin styrks av konceptet 

semantiska vågor där genomgången får representeras av begreppet uppackning (Maton 

2013). Denna uppackning förekommer hos de flesta av de intervjuade lärarna även om 

det går att fundera på huruvida det är givande att uppacka så många begrepp på en och 

samma gång. För att sedan befästa den uppackade kunskapen är den uppåtgående kurvan 

av återpackning väsentlig och det är i den aspekten som denna undersökning visar att det 
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fortfarande finns en brist i dagens grammatikundervisning. Begreppen kan användas igen, 

men ofta under en begränsad tidsperiod, och i en alltför snäv kontext för att de verkligen 

ska vara användbara i den egna språkliga produktionen. När begreppen endast lärs in för 

att redovisas på ett prov i en smal kontext, som exempelvis kan vara att ta ut satsdelarna 

i förkonstruerade meningar som ofta följer samma struktur, blir inte de grammatiska 

begreppen något som eleverna kan bygga vidare på och använda i andra sammanhang. I 

stället, menar jag, utifrån denna undersökning och forskningen gjord av Maton (2013) 

och Myhill et al. (2011) att begreppen med fördel kan återpackas i samband med skriv-

undervisning samt att den initiala uppackningen också gärna får ske i en kontext av 

språklig produktion. 

5.2 Dialogiska situationer 

I resultatavsnittet om dialogiska situationer framgår det att få lärare nyttjar den sociala 

möjligheten när det handlar om grammatik. Uppgifterna är sällan strukturerade på ett sätt 

som bäddar för dialog. Genomgångar och individuella uppgifter står i fokus likväl som 

traditionella prov. Även om diskussionsfrågor förekommer i Anns grammatik-

undervisning prioriteras ändå de individuella uppgifterna och proven. Cilla tycker, liksom 

Ann, att dialog är bra men ser också risker med det arbetssättet. Hon prioriterar också 

enskilda uppgifter och individuella examinationsformer. Bea nämner att eleverna ibland 

hjälper varandra om hon inte har tid att hjälpa dem men dialog är inte något hon uttalat 

uppmuntrar till. 

 

Det är följaktligen tydligt i fråga om samtalssituationer att grammatik fortfarande är 

påverkat av mångåriga traditioner, vilket Myhill et al. (2011:60) också nämner. Flera av 

lärarna nämner att det är tillåtet att diskutera och att eleverna ibland hjälps åt eftersom de 

sitter bredvid varandra men det uppmanas sällan till dialog. Även om Ann och Cilla 

nämner att det är positivt när eleverna diskuterar och att de låter eleverna göra det är de 

långt ifrån lika tydliga som Filip. Han skapar gärna dialogiska situationer där eleverna 

hjälper varandra genom att läsa de egna och andras texter samt att sambedöma och 

uttrycka utvecklingspotential. Filips användande av gruppdiskussioner om exempelvis 

texter stämmer väl in på det sociokulturella perspektivet på lärande som anser att lärande 

sker i samtal med andra och att kunskap diskuteras fram (Dysthe 2003:43 & Säljö 

2000:34f). Genom att de övriga lärarna inte prioriterar denna möjlighet i samband med 

grammatikundervisningen går de miste om en inlärningsmöjlighet, inte minst eftersom 

eleverna inte får tillfälle att verbalisera sina tankar och handlingar, vilket bland annat 

Säljö (2000:35) nämner som en viktig källa till kunskapsbyggande. 

 

Myhill et al. (2011:155) framhåller att diskussionerna som hållits elever emellan om 

grammatik har varit välfungerande och värdefulla i att göra kunskapen ”överförbar” eller 

med andra ord att lägga en grund för kumulativt kunskapsbyggande. Myhill et al. 

(2011:155) fokuserar, förutom på diskussion och samtal, på att eleverna ska få 
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experimentera sig fram till olika resultat i samband med grammatikundervisningen, vilket 

med fördel görs i samtal med andra. Denna experimenterande aspekt tas inte upp av någon 

annan lärare än David, vilken med sin ”djupledsgrammatik” tydligt uppmuntrar till 

experimenterande utifrån fasta grammatiska mönster för textbindning. Filip kan ses som 

ett föredöme i sin vana att uppmuntra till samtal om texter men däremot utnyttjar han inte 

den grammatiska terminologin i dessa situationer, vilket jag, utifrån forskningen gjord av 

Myhill et al. (2011), Maton (2013) samt Davids djupledsexpermient anser skulle kunna 

fördjupa kunskapstillägnandet likväl som kunskapsbyggandet.  

5.3 Kunskap om och inställning till grammatik i relation till faktisk 

grammatikundervisning 

Ann, Bea och Filip tycks vara de lärare som ser minst värde i grammatikundervisning när 

det kommer till förstaspråkstalare som undervisas i svenska. Att detta bör påverka deras 

undervisning är rimligt att anta men det är däremot svårt att peka på stora likheter i deras 

förhållningssätt.  

 

För Anns del är grammatikmomentet ett sätt att använda andra arbetsmetoder än hon 

vanligen gör i svenskämnets övriga delar som exempelvis litteraturhistoria. Dessa 

arbetsmetoder liknar den beskrivning av traditionell grammatikundervisning som gavs i 

inledningen med utantillkunskap, självständigt arbete och ett kunskapsprov där det finns 

svar som är rätt eller fel. Detta kommenterar hon också själv och uttrycker att det finns 

många andra metoder att ta till men att eleverna i det här fallet uppskattade det 

traditionella tillvägagångssättet. Visserligen kan det vara så att eleverna uppskattar 

variation i arbetssätt men det är också viktigt att tänka på hur eleverna ska nå ett 

kumulativt kunskapsbyggande med det arbetssätt som används. Det är möjligt att varken 

elever eller lärare i det här fallet såg några alternativ till det traditionella arbetssättet 

eftersom det är så de flesta har erfarit grammatikundervisning tidigare. I det fallet anser 

jag att ansvaret ligger både på läraren och på lärarutbildningen att öppna för nya sätt att 

undervisa i och med hjälp av grammatik.  

 

Det som har tagits upp kring Beas undervisning har handlat om SVA snarare än Svenska. 

Detta är en trolig anledning till att grammatik är en del av varje lektion hon har. Vad 

gäller förstaspråkstalare tar hon nämligen inte upp någon annan anledning till att kunna 

grammatik än för inlärandet av andra språk, vilket skulle kunna tyda på att det inte hade 

varit en högprioriterad del med förstaspråkstalare av svenska, ifall hon inte skulle nå 

slutsatsen att grammatik kan vara ett användbart metaspråk även för förstaspråkstalare. 

 

Filip ser inget värde i att lära förstaspråkstalare grammatisk terminologi även om han kan 

anses motsäga sig själv i den frågan när han säger att även förstaspråkstalare borde få 

tillgång till samma språkliga stöttning som andraspråkstalare får. Hans förhållningssätt 

att grammatisk terminologi tar för stor tid i anspråk i inlärningsfasen för att vara 
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användbart som redskap får givetvis inverkan på hans undervisningsmetoder som, i stället 

för att innehålla grammatisk terminologi, försöker utgå ifrån elevernas egen språkkänsla 

och mer allmängiltiga ord som ”beskrivande” och ”bindeord”. I och med detta mister han 

de medierande redskapens möjligheter att beskriva ett multifacetterat koncept med ett 

enda ord. Jag tror dessutom att det är möjligt att använda grammatik och grammatiska 

begrepp utan att eleverna behöver lära sig alla delar. Om begrepp introduceras när de är 

användbara, steg för steg, tror jag inte att uppackningen eller återpackningen behöver ta 

lika mycket tid i anspråk. 

 

De tre resterande lärarna, Cilla, David och Emma, uttrycker att grammatiken har ett värde 

och samtliga kommer självmant in på att de tycker att grammatik är roligt. Dessa tre 

skiljer sig också åt vad gäller undervisningsmetoder men ligger möjligen närmare 

varandra än vad de övriga gör. De har alla tre haft genomgångar, eller uppackning, av 

grammatisk terminologi. De prioriterar att lära eleverna grundläggande satslära 

inledningsvis men går även igenom ordklasser. David skiljer sig lite från de övriga två i 

förhållningssättet att så lite som möjligt ägna sig åt traditionell grammatikundervisning 

och så mycket som möjligt relatera undervisningen till textproduktion. Enligt forskningen 

av Myhill et al. (2011) tycks denna grammatikundervisning integrerad med text-

produktion vara den bästa formen för att grammatiken ska bli användbar och ge positiv 

effekt på elevers skrivande. Filip kan jämföras med David i det här fallet i och med att 

han också uttrycker att han endast har grammatik i samband med språklig produktion. 

Däremot kan det diskuteras huruvida grammatikundervisning kan eller bör bedrivas helt 

utan grammatisk terminologi. Även David undviker ibland terminologin och framförallt 

att tala om för eleverna att det är grammatik de lär sig. 

 

Ann, Bea, Cilla och Emma har regelbundet eller någon gång haft traditionella 

färdighetsprov i grammatik. Emma har testat att ha ett prov där eleverna skulle använda 

grammatikkunskaperna på egna texter men det föll inte väl ut. Hon uttrycker att tanken 

var rätt, trots att resultatet var sämre, vilket kan styrkas med att Myhill et al. (2011:142) 

kommenterar problematiken med att textexempel som används i grammatikundervisning 

ofta ligger långt ifrån elevernas egna språk. Emma har dock med experimentet visat att 

det inte är helt enkelt att bemöta denna problematik. Kanske kan utvalda meningar av 

vardagligt tal användas i undervisning i stället för varje elevs egna. Därtill kan andra 

frågor ställas än att markera särskilda typer av satser. Eleverna kan förslagsvis uppmanas 

att med hjälp av grammatisk terminologi formulera hur en talspråklig mening skulle 

kunna justeras för att passa in i skriftspråkets mönster eller förklara varför och på vilket 

sätt en mening bryter mot språkriktighetsnormerna. 

 

Beskrivningen i forskningsbakgrunden av att lärare med låg LSK fokuserar på 

urskiljandet av grammatiska strukturer och detta i textexempel som ligger långt ifrån 

verklighetens språk tycks stämma in på flera av dessa lärare trots att de själva anser sig 

ha relativt god kunskap om grammatik. Kanske är bristen på grammatikdidaktik under 
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utbildningen orsaken till detta. Det kan i synnerhet bidra till att undervisningsmetoderna 

ofta är reproduktioner av ålderdomliga sätt att lära ut grammatik eftersom det är vad 

lärarna själva har erfarenhet av. David, som tydligast berättar om en kontextualiserad 

användning av grammatisk terminologi, är också den som mest ingående beskriver sin 

väg till fördjupad LSK. Detta skulle kunna ses som en bekräftelse på att god lingvistisk 

ämneskunskap leder till ett modernare och mer funktionellt sätt att undervisa i grammatik. 

Att lärarstudenters grammatikkunskap, kunskap om grammatikdidaktik och allmän 

kunskap om modern undervisningsforskning utvecklas under lärarutbildningen ser jag 

därför som väsentligt för att elever ska få en god grammatikundervisning som kan ligga 

till grund för ett kumulativt kunskapsbyggande. 

5.4  Slutsatser 

Grammatikens plats i svenskämnet är långt ifrån självklar och i den mån den förekommer 

är det inte alla som ser dess fulla potential, i vissa fall kanske inte ens något av dess 

potential. För den här studien har sex grammatikintresserade lärare intervjuats men få har 

sett effekt av grammatikundervisningen i elevers textproduktion. SVA-lärarna ser det 

främst med sina SVA-elever även om David också uttrycker att han har sett effekt bland 

elever i Svenska tack vare grammatikundervisning i nära anslutning till arbete med texter. 

Filip använder inte grammatiska begrepp överhuvudtaget med förstaspråkstalare men 

saknar samtidigt att kunna ge dem samma stöttning som andraspråkstalare får.  

 

Grammatisk terminologi används i viss utsträckning som medierande redskap, främst vad 

gäller respons på elevtexter. Därtill skulle fler kunna utnyttja möjligheterna att använda 

grammatiken som metaspråk i produktion av text. Flera lärare tar upp att någonting som 

inte används glöms bort eller blir oviktigt, men detta innebär inte att de själva använder 

grammatiken i den övriga undervisningen i märkbar utsträckning. Uppackning av 

grammatiska begrepp sker hos de flesta men däremot är återpackning avsevärt mindre 

vanligt, vilket är en stor brist i möjligheten till vidare språkligt kunskapsbyggande. 

 

Dialogiska situationer har nästintill ingen plats när det kommer till grammatik-

undervisning. Filip är den som främst nyttjar samtalens potential i fråga om språk och 

språklig produktion men med tanke på att han helst undviker den grammatiska 

terminologin saknar hans elever ett metaspråk för att tala om språket. Ann och Cilla ser 

värdet i att diskutera men när det kommer till grammatik ligger fokus ändå på att 

uppgifterna görs individuellt. Bea uttrycker att eleverna ibland hjälper varandra men 

beskriver det nästintill som en olyckshändelse när det förekommer. Den experimentering 

och dialog som förs kring språket i undersökningen av Myhill et al. (2011) tycks inte 

påträffas i de intervjuade lärarnas klassrum, förutom möjligen hos David som har ett 

förflutet av textbaserad grammatikundervisning. 
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Vad gäller kunskapens och inställningens påverkan på undervisningsmetoder är det svårt 

att dra några generella slutsatser utifrån det lilla urval på vilket denna uppsats baseras. 

Däremot är jag övertygad om att det påverkar, dels utifrån forskningen av Myhill et al. 

(2011), dels utifrån vad jag har kunnat utläsa i den här studien. Svårigheten att 

generalisera ligger bland annat i att det tar sig olika uttryck för olika lärare. Vad som dock 

kan sägas är att de lärare som ser högst värde i grammatik och dessutom tycker att 

grammatik är roligt tycks vara de som mest aktivt söker efter bättre sätt att undervisa i 

grammatik. Detta visar sig exempelvis genom grammatikundervisning tidigare än i 

årskurs 2, grammatik i samband med textbindning samt experimentering vid val av 

examinationsmetoder. 

 

Sammanfattningsvis förekommer återpackning av grammatisk terminologi som 

medierande redskap för några lärare men nästan bara i form av respons på elevtexter. 

Dialogiska situationer förekommer sällan i samband med grammatikundervisning. 

Bristen på återpackning och samtalssituationer om grammatik visar att denna del av 

svenskämnet fortfarande är traditionsbunden och inte i stor utsträckning har anpassats till 

moderna undervisningsteorier. Kunskap om och inställning till grammatik påverkar 

undervisningsmetoderna men på olika sätt för de intervjuade lärarna. Att läraren ser ett 

värde i grammatikkunskaper är väsentligt för att mindre traditionella arbetssätt ska 

utnyttjas. 

5.5 Förslag på vidare forskning 

Forskningen på grammatikundervisning i Sverige är långt ifrån djupgående och det finns 

därför många potentiella forskningsområden att gå vidare med utifrån denna studie. 

Närmast till hands ligger att fråga fler lärare för att öka möjligheten att generalisera, 

genom intervjuer och/eller enkäter. Utav dessa bör en större del inte tycka att grammatik 

är bland det roligaste i svenskämnet, för att få en bättre representativitet av det som Olle 

Josephson uttrycker i inledningens citat. Därtill skulle det också vara intressant att se över 

elevernas skilda resultat utifrån vilka grammatikundervisningsmetoder deras lärare 

använder. Projektet som Myhill et al. (2011) har genomfört skulle gärna kunna testas på 

en svensk kontext för att se om resultatet skulle vara liknande.  

 

Ett annat område jag tycker vore intressant att undersöka är hur lärarna presenterar 

satsdelar och ordklasser exempelvis i fråga om de använder semantiska eller lingvistiska 

definitioner. Ifall resultatet av en sådan undersökning skulle bli, som jag tror, att de 

semantiska definitionerna överväger skulle det vara intressant att se vilka implikationer 

ett projekt med lingvistiska definitioner skulle leda till. För detta ändamål skulle 

klassrumsobservationer vara extra intressant för att se om lärarna verkligen gör det de har 

tänkt göra samt för att se hur eleverna tillägnar sig kunskapen. 
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Framförallt skulle jag önska fler experiment med kontextualiserad grammatik-

undervisning, både från forskarhåll och från den enskilde lärarens håll. Jag anser att 

skolan i stort bör göra större satsningar på kumulativt kunskapsbyggande. Den värld vi 

lever i förändras snabbare än vad skolväsendet kan förutse och då är förmågan att bygga 

vidare på den befintliga kunskapen absolut nödvändig. Vad gäller grammatiken, och 

egentligen alla skolämnens delar, håller jag med Filip om att det inte är ”förrän man gör 

någonting av det som det har en betydelse och kan användas”. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

1. Hur länge har du undervisat i svenska och på vilka stadier? 

2. Vad är grammatik för dig? Vad lägger du in i begreppet grammatik? 

3. Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? Ser du att 

grammatikundervisning har någon effekt på elevernas övriga svenskkunskaper? 

4. Anser du att den undervisning du fick om grammatik och grammatikdidaktik 

under lärarutbildningen var tillräcklig? 

5. Hur lägger du upp grammatikundervisningen? (Berätta fritt, frågorna nedan kan 

vara en hjälp) 

a. Hur gör du vid starten? 

b. Hur går du vidare? 

c. Vilket material använder du dig av? 

d. Arbetar du i moment eller sprider du ut grammatikinnehållet över en 

längre tid? 

e. Vilka metoder använder du? Genomgångar, grupparbeten, enskilda 

övningar, samtal osv. 

6. Hur mäter du elevernas grammatikkunskaper? 

7. Hur brukar du motivera grammatikundervisning för eleverna? 

8. Vad kan dina elever om grammatik när de kommer till dig?  

9. Vad tycker du att de ska kunna efter avslutad kurs? 

 


