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Abstract 
This study investigates Swedish upper-level pupils’ attitudes to grammar and grammar 

education. The study aims to explain what the pupils believe constitutes grammar and 

their views of its usability as well as attitudes towards grammar education. The research 

method is qualitative interviews with seven pupils from a school in Sweden. The 

theoretical framework combines grammar and sociolinguistics. 

 

The results indicate that the pupils associate grammar with terminology which has no 

connection to their own language usage. Therefore, they have a hard time seeing the use 

of grammar. Furthermore, the pupils describe different types of grammar usage 

depending on context. They use one kind of grammar in formal contexts and another is 

used informally and their attitude towards them differs. The pupils regard the informal 

grammar as useable and permissive and the formal usage as more correct and 

standardising. Regarding grammar education, the results show that the pupils mainly 

have encountered isolated grammar education although they indicate signs of integrated 

education where the grammar is incorporated in writing tasks. In accordance with other 

research results, the pupils’ attitudes towards integrated grammar education is more 

positive than when grammar is taught as an isolated element. The study also indicates 

that the pupils are more likely to find grammar useful when integrated with writing 

tasks as it allows them to see their knowledge instantly. 

 

English title 
“Grammar is playing with the Swedish language”. A study of upper-level pupils’ 

attitudes to grammar and grammar teaching in Swedish  

 

Nyckelord 
Grammatik, grammatikundervisning, högstadiet, elevattityder 
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Grammar, grammar education, upper school level, pupils’ attitudes 
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1 Inledning 
Grammatik har sedan 1800-talet varit en självklar del i språkundervisningen, och den 

teoretiska grammatiken har utvecklat nya synsätt genom åren. Däremot tycks gramma-

tikundervisningen på exempelvis högstadiet förändras långsamt och de traditionella 

metoderna om hur man ska undervisa i grammatik fanns kvar i skolan när Brodow 

(2000) genomförde sin studie i grundskola och gymnasium i mitten på 1990-talet. I en 

uppföljande studie visar Boström & Josefsson (2006) att samma undervisningsmetoder 

där begreppslära utifrån påhittade exempel fortfarande finns kvar i skolan. Detta kan få 

konsekvenser för inlärarna. Forskning inom området visar på att elever generellt tycker 

grammatiken är svår och har svårt att se samband mellan grammatik och deras eget 

språkbruk (jfr Brodow 2000, Boström & Josefsson 2006). Undervisningsmetoderna vad 

gäller grammatik menar Brodow och Boström & Josefsson påverkar elevers inställning 

till momentet. Att arbeta med språkstruktur utifrån autentiska texter skulle få positiv 

effekt på elevernas inställning eftersom de skulle se grammatiken som en del i deras 

eget textskapande och därmed se användbarheten tydligare (Brodow 2000:130, Boström 

& Josefsson 2006:100).   

 Ny forskning visar att nya arbetssätt i grammatik börjar tillämpas i skolan, vars 

uppgift är att ge eleverna en mer meningsfull grammatikundervisning (jfr Engholm, 

2015). Därför, i kombination med de nya läroplanerna som infördes 2011, finns det an-

ledning att tro att elevernas inställning och uppfattning av grammatikundervisningen 

kan ha förändrats i mer positiv riktning. För mig som blivande svensklärare är det 

relevant att ta del av elevernas inställning till grammatik och undersöka relationen 

mellan arbetssätt och inställning. I denna studie vill jag därför undersöka just elevernas 

attityder till grammatik och grammatikundervisning i skolan.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att genomföra en attitydundersökning om högstadieelevers 

inställning till grammatik med utgångspunkt i Brodows 20 år gamla studie och Boström 

och Josefssons studie från 2006. Båda undersökningarna utgår från ett lärarperspektiv 

men redovisar att elevers inställning till grammatik är negativ och att de har svårt att se 

användbarheten med grammatik- och grammatikundervisning. En ny läroplan har 

implementerats vilket kan ha lett till förändring i såväl arbetsmetoder och attityder hos 
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eleverna, och därför vill jag göra en förnyad undersökning om detta. Det görs utifrån 

följande frågor: 

 

1. Vad är grammatik för eleverna? 

2. Hur ser eleverna på grammatikundervisningen inom svenskämnet? 

 

Min studie ämnar att undersöka elevers inställning till grammatik generellt och 

grammatikundervisning inom svenskämnet i synnerhet. Jag undersöker således 

elevernas uppfattning om vad grammatik innebär och vad de upplever som användbart 

med den. Forskning visar att det finns ett samband mellan elevers attityder till 

momentet och den undervisningsmetod som används, därför vill jag se hur eleverna i 

studien uppvisar detta samband. Utifrån de resultat jag får vill jag se om materialet visar 

olika variationer utifrån kön hos de elever som jag studerat.  

 

2 Bakgrund och centrala begrepp 
Det finns många perspektiv på grammatik och grammatikundervisning men jag har 

försökt lyfta fram det väsentliga för denna studie. Först presenteras olika perspektiv på 

grammatikbegreppet, däribland traditionell grammatik och systemisk-funktionell 

grammatik (SFG). Vidare presenteras sociolingvistiska lekter och koder, vilka fungerar 

som centrala begrepp i studien. Slutligen redovisas tidigare forskning genom elevers 

inställning till grammatik och grammatikundervisning.  

 

2.1 Termen grammatik och SFG 

Grammatik anser Teleman (1987) fungerar som ett redskap för vår egen 

språkutveckling (Teleman 1987:8–9). Detta ligger i linje med vad Boström och 

Josefsson (2006) samt Lundin (2009) menar att termen grammatik innebär. De menar 

att det finns en omedveten grammatisk kunskap som växer fram när man tillgodogör sig 

modersmålet (Boström & Josefsson 2006:11, Lundin 2009:22). Denna omedvetna 

grammatiska kunskap innebär att man kan konstruera grammatiskt korrekta meningar i 

såväl tal som skrift utan att reflektera över grammatiska konstruktioner eller former. 

Den medvetna grammatiska kunskapen är den som är inlärd, där man utvecklar kunskap 

i att beskriva grammatiska konstruktioner och former (Lundin 2009:23–25). Detta går 
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att likställa med den traditionella grammatiken. Den traditionella grammatiken är alltså 

den som syftar till att beskriva språkets form.  

 Den traditionella grammatiken innehåller således begrepp och regler för den 

omedvetna grammatiken. Vidare har den en normerande funktion (Boström & Josefsson 

2006:18). Det är denna typ av grammatik som fortfarande ligger till grund för den gram-

matikundervisning som bedrivs inom svenskämnet (jfr Brodow 2000). I denna uppsats 

kommer begreppet traditionell grammatik således syfta till grammatik som beskriver 

språkets form genom begrepp och konstruktioner samt har en normerande funktion.  

 Systemisk-funktionell grammatik eller SFG är till skillnad från den traditionella 

grammatiken problematiserande och undersöker den språkliga betydelsen snarare än att 

beskriva reglerna. Den funktionella grammatikens fördelar ses som att de är språkut-

vecklande eftersom man på olika sätt undersöker språket och varför en skribent eller 

talare har uttryckt sig på ett visst sätt samt hittar alternativa uttrycksmöjligheter (jfr 

Holmberg & Karlsson 2006). Holmberg och Karlsson menar i sin introduktion till 

funktionell grammatik att SFG är sammankopplat till textanalys. Den funktionella 

grammatiken blir ett sätt att tala om texter genom att beskriva vad som händer i den på 

olika nivåer där funktionen är i fokus (Holmberg & Karlsson 2006:4). Den funktionella 

grammatikens fokus ligger således på språkhandlingens betydelse och funktion.  

 

2.2 Sociolingvistiska lekter och koder 
 
Sociolingvistiska lekter presenteras i Einarssons bok Språksociologi (2009). Nedan 

sammanfattas sociolekt, kronolekt och sexolekt. Sociolekt är olika sociala gemenskaper i 

vilka olika kommunikativa drag markerar tillhörighet. Sociolekt har forskats om kopplat 

till samhällsklass men Einarsson menar att en social gemenskap kan vara en mindre 

enhet såsom en skolklass, en vänskapskrets eller en arbetsplats. En person ingår ofta i 

flera av de sociala gemenskaperna och kan därmed ha en repertoar av olika språkliga 

varieteter (Einarsson 2009:155–156, 176–179). I linje med detta menar Bernstein att 

språket är uppbyggt av två språkliga koder, vilka används i olika sammanhang. Den 

begränsade koden (restricted code) är situationsbunden och används i informella 

sammanhang, såsom inom familjen eller vänskapskretsen. Denna används för att befästa 

tillhörighet inom gruppen (Bernstein 1964:60). Den andra koden är den utvidgade 

koden (elaborated code). Den utvidgade koden används i formella sammanhang och 

anses inte befästa grupptillhörighet på samma sätt som den begränsade koden. Denna 
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kod karaktäriseras av ett brett spektra av syntaktiska alternativ och kan fungera i fler 

sammanhang än den begränsade (a.a. s.64)  

 Kronolekt är varieteter i språket som kan förknippas med talarens ålder (Einarsson 

2009:193). Ungdomsspråk utmärks av att de antingen anpassar språket efter språklig 

standard eller gör normbrott mot den, det sistnämnda genom användning av exempelvis 

slangord. Normbrotten ses som att de ifrågasätter de vuxnas språkliga normer 

(Aniansson 1996:26–28).  

Vidare är sexolekt språkliga variationer som är kopplade till genus. Kvinnor och 

mäns språkbruk har olika förväntningar på sig och forskning visar att kvinnors 

språkbruk ofta ligger närmare standardvarieteten än mäns (Einarsson 2009:180, 182). 

Däremot finns det forskning som visar att män tenderar att erövra språk i det offentliga 

rummet i större utsträckning än kvinnor, såväl muntligt som skriftligt. Detta beror på det 

språkbruk som män oftare använder sig av, vilket är enkelt uppbyggt och sakinriktat. 

Vidare har män generellt fostrats in i en större registervariation än kvinnor, vilket gör att 

deras språkbruk tar dem in på fler arenor, däribland den offentliga (Hultman 1990:21–

26). Vad gäller syntax förekommer inga stora könskillnader i (Einarsson 2009:184).  

 

2.3 Grammatik i skolan 

I avsnittet kommer två perspektiv på grammatikundervisning att presenteras. Därefter 

visar jag hur grammatik är inskriven i kursplanen för svenska och svenska som 

andraspråk på grundskolan.  

 

2.3.1 Grammatik i kursplanen 

I dagens kursplan för svenska i grundskolan (Skolverket 2011) nämns inte ordet gram-

matik explicit. Däremot finns innebörden av ordet grammatiken i syfte och centralt 

innehåll. I syftet står att: ”Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad […]” (Kursplan 

i svenska, 2011:1). I kursplanens centrala innehåll för årskurs 7–9 står också: ”Språkets 

struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar” (a.a.). Därigenom 

tydliggörs grammatiska moment. Vidare återfinns grammatik i kursplanens 

kunskapskrav då vissa av dessa inte kan uppnås utan en grammatisk medvetenhet vid 

produktion av skrift. I kunskapskraven för betyget E i årskurs 9 står: ”Eleven kan skriva 

olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak funge-
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rande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer”. Trots att begreppet 

grammatik alltså inte finns i kursplanen går det inte att tolka på annat sätt än att svensk-

undervisningen ska innefatta grammatik. Däremot utgörs praktiskt genomförande och 

omfång av stort tolkningsutrymme för de undervisande lärarna. 

 Kursplanen för svenska som andraspråk skiljer sig endast marginellt i formulering 

om grammatik. Dock förekommer en skillnad där i kursplanen för svenska som andra-

språk finns meningen: ”Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att 

kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på 

språklig korrekthet” (Skolverket 2011:1). Detta skulle kunna få effekt på elevernas 

inställning till olika delar av svenskundervisningen, däribland grammatik.  

 

2.3.2 Isolerad grammatikundervisning 

Isolerad grammatikundervisning innebär att man i ett visst antal veckor undervisar 

endast i grammatik. Vid isolerad grammatikundervisning arbetar man med en sak i taget 

och beaktar alla aspekter inom en kategori, som ordklasser eller olika typer av verb. 

Man ser grammatiken som produkt och formsystemets olika delar ska kunna analyseras 

(Tornberg 2015:139–140). Brodow (2000) menar att det finns risker med att arbeta med 

isolerad grammatikundervisning. Den största risken är att eleverna uppfattar 

grammatiken som något som inte berör deras eget språkbruk och därmed ser de 

grammatiken som oanvändbar och svår (Brodow 2000:105–106). Detsamma menar 

Tornberg (2015) som skriver att man med isolerad grammatikundervisning tappar bort 

vad grammatik är och att man inte kan få inlärarna att ta tillvara grammatiken som en 

uppsättning principer för hur man sätter ihop ord till meningsfulla yttranden (Tornberg 

2015:140). Vidare anser Boström och Josefsson (2006) att denna typ av 

grammatikundervisning inte ger eleverna uppfattningen om att grammatiken är 

meningsfull, vilket de menar är viktigt för motivationen (Boström & Josefsson 

2006:100). Fördelar med isolerad grammatikundervisning är att det är ett väl avgränsat 

område vilket kan ge eleverna möjligheten att tillgodose sig kunskaper utan att förvirras 

av omkringliggande faktorer.  

 

2.3.3 Integrerad grammatikundervisning 

Integrerad grammatikundervisning är motsatsen till isolerad sådan, där läraren och 

eleverna arbetar med grammatiken integrerat i svenskundervisningen som helhet, 

exempelvis i samband med en skrivuppgift. På så sätt bearbetas grammatikmomenten 
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genom autentiskt språkbruk och i sitt sammanhang, där olika grammatiska företeelser 

från autentiska texter diskuteras och bearbetas (Brodow 2000:94–98). Vid integrerad 

undervisning ser man grammatik mer som en process där grammatiken hjälper oss göra 

något med språket och ger möjligheten att se hur det effektivt kan brukas i 

kommunikation (Tornberg 2015:140). Fördelen med detta arbetssätt anses vara att 

eleverna får större förståelse och användning av grammatiken, eftersom de kan göra 

tydligare kopplingar mellan grammatik och det egna språkbruket, mellan språkets 

former och språkets användning (Tornberg 2015:159). Nackdelar med integrerad 

grammatikundervisning kan vara att det blir svårare för eleven att tillgodogöra sig de 

grammatiska begreppskunskaperna. 

 

2.4 Elevers inställning till grammatik 

I avsnittet kommer tidigare forskning i området presenteras. Flera studier innefattar 

både ett lärar- och elevperspektiv och några enbart ett lärarperspektiv. Studier med 

lärarperspektiv beskriver att lärarnas roll i grammatikundervisningen tycks vara av vikt 

för elevernas inställning till momentet, vilket också är relevant för denna studie. Jag kan 

konstatera att det är lärarperspektivet på grammatik och undervisning som det finns 

mest forskning om.  

 I Telemans Grammatik på villovägar (1987) presenteras och diskuteras de då 

aktuella grammatikundervisningsmetoderna i svensk skola. Teleman fann att skolor 

främst arbetade med grammatik ur ett traditionellt perspektiv och metoderna var 

missgynnande för inlärarna (Teleman 1987).  

 Brodow (2000) genomförde en uppföljande studie till Telemans med fokus på 

grammatikundervisning och undervisningsmetoder. Resultatet visade att lite hade 

förändrats i undervisningmetod på området. Vidare upplevde lärarna i studien att deras 

elever uppvisade en negativ inställning till grammatiken genom att de upplevde den 

som svår och tråkig. Detta är sannolikt kopplat till arbetssätt och att eleverna på grund 

av undervisningsformen har svårt att se kopplingen mellan grammatiken och det egna 

språkbruket (Brodow 2000).  

 Resultaten av Boström och Josefssons studie från 2006 ligger i linje med Brodows 

och eleverna visade en negativ inställning till grammatikundervisning. De arbetade med 

grammatik främst ur ett traditionellt perspektiv och eleverna upplevde således att de 

hade svårt att se användbarheten med grammatiken. Författarna förespråkar grammatik-
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undervisning utifrån autentiska texter, vilket de menar kommer att påverka elevernas 

motivation eftersom de kan se grammatiken som meningsfull för sitt eget textskapande 

(Boström & Josefsson 2006). 

 Delgård (2007) genomförde en studie på kandidatnivå där hon undersökte 70 

högstadieelevers inställning till grammatikundervisningen i skolan. Delgårds studie 

bekräftar den bild av tidigare forskning som finns och resultaten visade att majoriteten 

av eleverna i studien uppvisade en negativ inställning till grammatikundervisningen. 

Delgård menar att det är en avspegling av lärarens engagemang och inställning till 

momentet (Delgård 2007). 

 Vidare visar Lindström och Rönneke-Widerströms studie på kandidatnivå (2010), 

där elever i årskurs 9 intervjuades om sin inställning till grammatik, att elevernas för-

ståelse för vad grammatik innebär är låg. Eleverna hade svårt att sätta grammatiken i ett 

sammanhang och såg därför inte syftet med den. Författarna menar utifrån resultaten att 

elevernas inställning till grammatik kan förändras om undervisningens upplägg tillåter 

grammatiken att ses som process istället för en produkt, där man arbetar induktivt och 

använder grammatiken i egenproducerade texter istället för att arbeta med kontext-

obundna övningar som går ut på att beskriva ord grammatiska form (Lindström & 

Rönneke-Widerström 2010). 

 Vidare gjorde Elgholm (2015) en studie om lärares syn på grammatik och gram-

matikundervisning. Några av de 6 lärarna i studien hade förändrat upplägg i grammatik-

undervisningen till ett mer integrerat sådant, vilket de upplevde hade fått effekt på 

elevernas motivation och inställning till området (Elgholm 2015).  

 Alla studier ovan visar att det finns en koppling mellan elevernas inställning till 

grammatik och grammatikundervisningens upplägg samt lärarens inställning till 

området. Den ovan nämnda forskningen förutom Elgholm (2015) är gjord innan den nya 

läroplanen infördes 2011. Läroplanen och forskning inom området kan ha lett till en 

förändring i arbetssätt för grammatik och därmed också elevernas inställning till 

området. 

 

3 Metod och material 
Denna del kommer att redovisa studiens material och urval och vilka metoder som 

använts för insamling och analys. Därefter diskuteras metod- och materialkritik. Studien 

har genomförts efter de forskningsetiska förhållningssätt som Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderar. Deltagarna i studien och deras vårdnadshavare har informerats om 
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studiens syfte och genomförande och därefter medgivit deltagande (se bilaga 1). 

Deltagarna i studien har givits fingerade namn och deras skola eller plats anges inte. Det 

inspelade materialet används endast i forskningssyfte.  

 

3.1 Material och urval 

Materialet är delvis ett strategiskt urval och delvis ett bekvämlighetsurval. Eleverna går 

på en skola där jag haft verksamhetsförlagd utbildning. Jag har aldrig undervisat dessa 

elever. Eleverna valdes också delvis utifrån kön för att kunna studera eventuella genus-

mönster i ungdomarnas attityder till grammatik och upptäcka om det finns attityd-

skillnader mellan flickor och pojkar. För denna studie fungerade inte elevernas betyg i 

svenskämnet som urvalsgrund främst för att jag vill få en generell bild av elevernas 

inställning. 

 Deltagarna i studien är högstadieelever i årskurs 9 från två olika klasser i en 

centralt placerad skola i Östergötland. På skolan går omkring 450 elever. Till studien 

anmälde 7 elever sitt deltagande: 3 pojkar och 4 flickor. De presenteras i tabellen nedan. 

Namnen på eleverna är fingerade.  

 

Tabell 1. Deltagare i de båda fokusgrupperna 

Namn Ålder Kön Kursplan 

Alena 15 Flicka Svenska 

Hanin 15 Flicka SVA 

Laura 15 Flicka Svenska 

Love 15 Pojke Svenska 

Nils 16 Pojke Svenska 

Sebastian 15 Pojke Svenska 

Sofie 15 Flicka Svenska 

 

Av tabell 1 framgår att eleverna är mellan 15 och 16 år gamla. Eleverna Laura, Alena 

och Sofie deltog i den ena fokusgruppen och Hanin, Nils, Love och Sebastian deltog i 

den andra. En elev, Hanin, läser enligt kursplanen för svenska som andraspråk, övriga 

elever läser kursplanen för svenska. 
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3.2 Insamlingsmetod 

Metodvalet för denna studie föll på en kvalitativ metod eftersom att syftet med studien 

är att få en djupare förståelse för elevernas inställning till grammatik och grammatik-

undervisning. Elevernas intervjuades i två fokusgrupper med 3–4 elever, som inter-

vjuades i elevernas skola. Intervjuerna följde en frågeguide (se bilaga 2), där frågorna 

ställdes med utgångspunkt i mina forskningsfrågor. Frågeguiden fungerade vid 

intervjuerna som stöd och intervjuerna förlöpte mer som ett samtal där följdfrågor och i 

stunden uppkomna frågor ställdes och diskuterades. Dock förlöpte intervjuerna inte 

precis likadant, utan vid det andra tillfället med Hanin, Love, Nils och Sebastian fick jag 

inta en mer drivande roll för att samtalet skulle fortsätta. 

 Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att mer noggrant kunna 

analyseras. Jag har inte transkriberat material i enlighet med samtalsanalytiska 

principer, utan snarare skrivit ned samtalen och anpassat dessa efter skriftspråksnormer. 

Jag valde att göra så eftersom det är innehållet i deltagarnas som svar är det relevanta i 

denna studie snarare än samtalet i sig. Däremot har jag i citat försökt återge elevens 

betoningar och pauser genom lämplig skiljeteckensplacering. Jag valde att presentera 

citaten i avsnitt 4 på ett sätt som ligger nära skriftspråksnormen, eftersom det är 

innehållet i fokussamtalen som jag vill dokumentera och inte hur det sades.  

 Transkriptionen görs enligt följande: Punkter inom parentes (…) anger att något 

har uteslutits. Inom hakparenteser gör jag mina förtydliganden. Tre punkter … indikerar 

längre paus eller avbruten mening, och det som sätts inom citattecken ” ” anger att 

eleven citerar sig själv eller någon annan. 

 

3.3 Analysmetod 

Analysmetoden för studien görs genom en tematisering av intervjudeltagarnas svar. Jag 

har sammanfattat det transkriberade materialet efter varje informants svar i några ord 

eller korta meningar, så kallad meningskoncentrering (Kvale & Brinkman, 2014:246–

247). De koncentrerade sammanfattningarna jämfördes och kategoriserades sedan efter 

teman eller beröringspunkter som jag kunde hitta i elevernas svar. Detta är så kallad 

kodning (ibid, s.241). Genom denna analysmetod kan elevernas svar presenteras utifrån 

fyra teman: grammatik som ett begreppstungt måste, grammatikens 

kommunikationsvärde, situationsbunden grammatik och grammatikundervisning. 

 Resultatredovisningen i en kvalitativ studie behöver inte ge alla deltagare lika 

stort utrymme. Därför kommer jag göra en selektiv resultatredovisning som jag 
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anpassar efter tematiseringen, vilket gör att alla elever inte nödvändigtvis citeras under 

varje tema, utan endast när elevens uttalande har relevans för ämnet.  

 

 

4 Resultat och analys 
I denna del presenterar och analyserar jag resultatet från intervjuerna. Resultatet 

presenteras i fyra teman i avsnitt 4.1 – 4.4: grammatik som ett begreppstungt måste, 

grammatikens kommunikationsvärde, situationsbunden grammatik och grammatik-

undervisning.  

 

4.1 Grammatik som ett begreppstungt måste 

Intervjun inleds med frågan vad grammatik innebär för eleverna. Eleverna visar en 

samlad bild: det är svårt och jobbigt. Eleverna har generellt svårt att formulera precis 

vad grammatik innebär och Laura säger:  

 
Typ som nu när vi skulle prata med dig… jag var tvungen att tänka efter 

vad grammatik var, man tänker inte på det (…) Man bara pratar eller 

skriver, ofta är det rätt. (Laura) 

 

Laura uttrycker något som övriga elever också visar på, nämligen att de inte har någon 

klar bild av vad grammatik är. Laura säger att ofta är hennes intuition när hon skriver 

grammatiskt korrekt men hon har svårt att sätta ord på vad termen grammatik innebär. 

Eleverna hjälps åt att ta fram en bild av grammatik och gemensamt nämner de 

ordklasser, satslära och grammatikens normerande funktion. Eleverna presenterar en 

fragmenterad bild av vad grammatik är och nämner dessa olika grammatiska områden 

med en vaghet; de känner till begreppen men inte deras innebörd vilket blir tydligt när 

de får följdfrågor om begreppen. Elevernas initiala begreppsuppradning och vaga 

uppfattning om vad grammatik är kan tyda på att de mött en traditionell grammatisk 

exercis, som innehållit många begrepp utan sammanhang (jfr Lindström & Rönneke-

Widerström 2010:17) Vidare gör eleverna inte inledningsvis en koppling till sitt eget 

språkbruk utan lyfter fram grammatiken och dess begrepp som något man bara måste 

lära sig. 
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 Vid intervjuns första fråga om vad grammatik är kopplar eleverna den till skolan. 

Sebastian menar att grammatik är något som han introducerats till genom skolan och 

alltid har jobbat med där. Han nämner snart att han tycker det är jobbigt och tråkigt.  

 

Det är inte direkt det roligaste, det är jobbigt för det är så många namn på 

saker och regler att komma ihåg. Allt heter typ lika också, inte verb och 

så men typ hur man böjer… Men det är väl sånt man ska kunna. 

(Sebastian)  

 

När Sebastian talar om grammatik finns ingen koppling till hans eget språkbruk, utan 

han lyfter fram den grammatiska begreppsapparaten som en separat enhet som måste 

memoreras. Sebastian kopplar alltså grammatik till begrepp och regler och uttrycker en 

aversion mot det. En begreppsrädsla är något som lärare upplever finns hos elever 

(Elgholm 2015:17–19). Detta är något som Sebastian också bekräftar.  

Hanin uttrycker liknande tankar om grammatik som Sebastian. Hennes tankar 

leder också till skolan och inlärandet av begrepp och regler.  

 
I min förra skola hade vi veckans ord, där skulle man bara lära sig det. 

[…] Det är lite samma sak med grammatik, man måste bara lära sig det. 

(Hanin) 

 

Hanin likställer grammatiken med glosor, att det är något som man bara ska kunna utan 

att ifrågasätta det eller nödvändigtvis se användbarheten. Hennes inställning är negativ 

vilket ligger i linje med tidigare forskning (jfr Delgård 2007:23). Detta beror sannolikt 

på undervisningsmetoden som Hanin redovisar. Metodiken gör att inlärarna har svårt att 

se användbarheten med grammatiken (jfr Brodow 2000). När Hanin berättar om 

grammatik framkommer det att hon, liksom Sebastian, ser den som något som är 

bortkopplat hennes eget språkbruk och att användbarheten av den är liten.  

 Love ifrågasätter grammatiken till skillnad från Sebastian och Hanin. Han menar 

att han under sina mellanstadieår arbetat med grammatik på liknande sätt som Sebastian 

och Hanin berättar om. Där har det främst handlat om begreppslära. Love säger att 

grammatiken för honom är svårt att förstå sig på och han kan inte riktigt säga vad 

grammatik är mer än många begrepp och regler som han inte förstår varför han ska 

kunna. Love ger uttryck för samma begreppsrädsla som Sebastian och Hanin, men 

ifrågasätter grammatiken utifrån ett nyttoperspektiv. Love menar att han inte ser 
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poängen att lära sig regler och begrepp när han inte har någon nytta av dem, vilket visar 

på att den grammatik som Love har mött och har arbetat med inte är kopplad till det 

egna språkbruket. 

 Något som inledningsvis framkommer när eleverna diskuterar vad grammatik är, 

är dess normerande funktion. Alena berör detta då hon säger att grammatiken är en del i 

att antingen kunna ett språk eller inte.  

 
Det handlar om att säga rätt, välja rätt ord och böja rätt oavsett om det är 

verb, substantiv eller adjektiv. Man måste anpassa sig efter den 

[grammatiken]. (Alena)  

 

Alena menar att man måste bruka språket efter grammatiken, vilken talar om vad som är 

korrekt språkuppbyggnad. Som språkbrukare blir man tvungen att anpassa sig efter 

språkuppbyggnadens normer. Det finns inte så mycket svängrum utan Alena påpekar att 

hon upplever att det ofta bara finns ett rätt vilket exemplifierar grammatikens 

normerande funktion (jfr Boström & Josefsson 2006:18). Detta är något som övriga 

elever på något sätt nämner under samtalen och den normerande funktionen är påtaglig 

hos alla elever.  

 Sammanfattningsvis visar eleverna en fragmenterad bild av vad grammatik 

innebär. De ser den som begrepp och regler utan koppling till sitt eget språkbruk. Ele-

verna visar också en negativ inställning till grammatik vilken tycks bero på att de har 

svårt att se användbarheten med den. Elevernas inställning och den undervisningsmetod 

de har mött i skolan tycks vara nära sammankopplade.   

 

4.2 Grammatikens kommunikationsvärde 

Eleverna tycks initialt vara negativt inställda till grammatik, men deras svar på frågan 

om grammatikens syfte och användbarhet visar en mer nyanserad bild. Eleverna nämner 

att grammatik är ett verktyg för kommunikation och ett huvudsakligt syfte med 

grammatiken är att underlätta förståelse och därmed kommunikation mellan människor. 

Nils lyfter fram att ju färre tolkningsmöjligheter man som mottagare desto bättre 

fungerar kommunikationen: ”Man kan använda grammatiken till att undvika 

missförstånd.” Nils menar att om man använder sig av grammatik enligt 

skrivspråksstandard kan man få innehållet att uppfattas på tänkt sätt, och därför blir 

grammatiken användbar för att underlätta kommunikation. 
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 Däremot menar Laura att det finns en överdriven tilltro till grammatikens effekt 

på förståelsen i ett språk.  

 
Det är ju viktigt med grammatik, men så länge de [andra människor] 

förstår vad man menar spelar det inte så stor roll. Typ som när jag pratar 

engelska med fel grammatik, folk fattar ju och det är samma på svenska. 

(Laura) 

 

Laura visar att hon ser kopplingen mellan grammatik och förståelse. Dock menar hon 

att inkorrekt användning av tempus eller avvikelse från svensk stavningsstandard inte 

nödvändigtvis behöver påverka förståelsen. Hon exemplifierar med andraspråksinlärare 

och säger att man kan förstå vad någon menar även om eleven uttrycker sig ogramma-

tiskt. Laura framhåller ordvalens betydelse snarare än grammatikens effekt på för-

ståelsen.  

 Alena lyfter till skillnad från Laura grammatiken som nödvändighet i dagens 

kommunikationssamhälle. Hon är övertygad om att samhället förväntar sig att man kan 

och att man använder ett skriftspråkligt normspråk. Hon säger att det annars hade varit 

svårt att ta sig fram i det samhälle vi har idag, där vi använder språket så mycket. Alena 

ser alltså grammatiken som en del av det kommunikationssamhälle som vi lever i idag, 

där grammatikens fungerar som gemensam faktor för förståelse oavsett forum.  

 Sofie håller med om att grammatiken fungerar som medel för kommunikation, 

men säger också att det inte bara är förståelsen utan också en attityd till andra och deras 

språkbruk.  

 
Man ser ju ner på såna som inte använder bra grammatik, det är ju liksom 

lite konstigt. Man tänker att ”varför har du inte lärt dig det i skolan?” I 

arbetslivet måste man kunna grammatik. (Sofie) 

 

Sofies uppfattning om s.k. bra grammatik visar på att hon ser att grammatiken fyller en 

inkluderande funktion, där den som använder ogrammatiskt språk blir inte accepterad i 

samhället i lika hög utsträckning. Alena och Sofies tankar om grammatikens roll i 

samhället visar på grammatikens normerande funktion men även på språkets starka 

koppling till identitet (jfr Einarsson 2009:176–178).  
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 Alena nämner ytterligare en sak som har med språket som kommunikationsmedel 

att göra, och det gäller grammatikens användbarhet för hennes eget språkliga skapande, 

dvs. här kopplar hon grammatik till sitt eget språkbruk. 

 
Grammatik är att leka med det svenska språket. Det handlar om att välja 

ord som är rätt så man kan få fram det man vill få fram. Du måste böja 

rätt, väga av… det kan bli stor skillnad. (Alena) 

 

Alena anser att grammatiken, trots att den ofta upplevs som snäv och otillåtande, låter 

henne utforska den skrivna texten på olika sätt och vad som fungerar i olika samman-

hang. Alena talar om ords placering och hur hon kan använda grammatiken som redskap 

för att uppnå olika effekter i texten. Därmed har grammatiken ett kommunikativt värde 

men fungerar också som ett konstnärligt redskap. 

 I detta tema lyfter eleverna fram ett generellt språkbruk snarare än enbart 

grammatik. Dock ser de grammatiken som en del i det språkverktyg som de använder 

för att kommunicera och eleverna ser en koppling mellan underlättad förståelse och 

grammatik. Vidare framkommer att eleverna ser grammatik som normerande i vissa 

sammanhang men att det även kan fungera som uttrycksredskap i det egna 

textskapandet. 

 

4.3 Situationsbunden grammatik 

Ett annat tema som tydligt framkom under intervjuerna är att eleverna uppfattar gram-

matiken som kontextuell eller situationsbunden, dvs. att grammatiken och sättet att for-

mulera sig att knutna till olika sammanhang. Den får alltså olika syften och användbar-

het beroende på vilken kontext som den innefattas i. Eleverna upplever att de använder 

minst två olika typer av grammatik och generellt språkbruk. En, som eleverna uttrycker 

sig, skolgrammatik som de använder i skolan och andra mer formella kontexter. Även 

när de umgås med äldre människor används denna grammatik. Av Alena framkommer 

att skillnaden mellan de olika grammatikerna är stor. 

 
När jag är i skolan talar jag jättebra med värsta grammatiken, men när jag 

är hemma eller med kompisar och så (…) är det mer slarvigt, inte 

ordentligt. (Alena) 
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Syftet med skolgrammatiken menar Alena är delvis förståelsen, eftersom skolgramma-

tiken tycks vara mer allmängiltig och följer svensk standard. Alena säger att skolgram-

matiken är den grammatik som hon alltid kan ta till eftersom den fungerar i olika 

sammanhang. Det går att likna denna grammatik och språkbruk vid den utvidgade 

koden, vilken fungerar i fler kontexter än den begränsade (Bernstein 1964:64). Vidare 

har Alena fått möjlighet att bearbeta detta språkbruk under hela skolgången vilket har 

lett till att hon är bekväm med hur hon använder det. Nils berättar också att han ser 

tydlig skillnad mellan grammatik i olika kontexter, där han likt Alena lyfter fram 

skolgrammatiken som en typ av grammatik. När Nils talar om skolgrammatiken finns 

en stark koppling till skolans bedömningsmoment. ”I skolan använder man ett så fint 

språk som möjligt, allt bedöms”. Nils ser skolgrammatiken som något som han kan ta 

till för att uppnå ett högre betyg eller bättre omdöme. Han ser grammatiken som en del i 

den elevroll som han intar när han skriver uppsatser eller har muntlig redovisning. 

Vidare kopplar Nils också skolgrammatiken till andra kontexter som likt skolan kräver 

en högre professionalitet, såsom i yrkeslivet. Nils ser språkstrukturen som en del i den 

sociala gemenskapen på en arbetsplats eller liknande, vilken kräver en annan 

kommunikativ varietet än när Nils umgås med sina vänner (jfr Einarsson 2009:178–

179). När Nils och de andra eleverna diskuterar skolgrammatiken fungerar den som 

något de kan applicera på sitt ordinarie språkbruk för att uppnå olika saker inom mer 

formella kontexter. Ingen av eleverna uppger att denna typ av grammatik eller generella 

språkbruk är den de använder mest, däremot berättar de att de använder den formella 

grammatiken dagligen i skolan.  

  Den andra grammatiken som eleverna talar om är den som används med jämn-

åriga, deras vardagsgrammatik. Denna grammatik skiljer sig åt från skolgrammatiken 

eftersom den inte håller samma grad av korrekthet och den fyller en funktion av 

personligt uttryck. Eleverna menar att det inte bara har blivit accepterat utan allmänt 

vedertaget att använda denna typ av grammatik inom vardagliga kontexter i umgänge 

med jämnåriga. Laura menar att skolgrammatiken inte har en plats i hennes språkbruk 

på fritiden.  

 
Skulle jag använda mig av vanlig grammatik skulle jag uppfattas som 

konstig. Den är rätt i typ skolan eller när jag talar med äldre personer men 

inte när jag är med mina kompisar. (Laura)  
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Laura upplever alltså den informella vardagsgrammatiken som korrektare och nästan 

nödvändig i vissa sammanhang och nämner när hon umgås med sina vänner som 

exempel. Laura uppvisar en medvetenhet om att den informella grammatiken avviker 

från svensk skrivstandard men på fritid upplever hon alltså den mer korrekt. Att Laura 

uppfattar det som konstigt om hon skulle använda skolgrammatik när hon är med sina 

vänner visar på att grammatiken är en del av det kommunikativa variabler som inom 

olika sociala gemenskaper visar tillhörighet. Hennes språk ändras beroende på vilken 

social gemenskap hon befinner sig i och språket markerar tillhörighet i kompisgänget. 

Därför skulle ett formellare språkbruk i vänskapskretsen avvika från gruppens sociala 

gemenskap (jfr Einarsson 2009:178). 

 Vidare diskuterar eleverna den mer informella grammatiken på ett annat sätt än 

skolgrammatiken. Den språkliga uppbyggnad som eleverna menar att de använder 

informellt uppfattar de som rolig och mer fri för personligt uttryck. Laura och Sofie 

håller med Alena om att de kan använda denna typ av språkuppbyggnad för att leka med 

språket. 

  
Man kan blanda in engelska, byta plats på ord eller skriva typ ”en äpple”. 

Alla vet ju att det är ”ett äpple”, det har man ju fått höra sen typ dagis 

men man kan säga ”en äpple” på skoj. (Sofie) 

 

Sofie menar att det språk hon använder på fritiden ger henne möjligheter att situations-

baserat uttrycka sig på olika sätt, rätt i kontexten men inte i enlighet med standardspråk-

bruk. Nils och Sebastian uttrycker likt Sofie att det informella språkbruket är mer fritt 

och tillåtande. Nils menar också att den är mer föränderlig än skolgrammatiken, uttryck 

och trender kommer och går snabbare än i den formella grammatiken. 

 Alla elever vittnar om att det informella språket är rätt inom vardags- och 

fritidskontexten, men några av eleverna diskuterar även möjligheten för detta språkbruk 

att utöka användningsområdet. Alena, Sofie och Laura är överens om att de tror att 

grammatiken som används i informella kontexter kommer att bli mer och mer accepterat 

i mer formella sammanhang. De anser att deras generation kommer att medföra en för-

ändring åt det informella hållet inom formellt språkbruk. Flickorna motsätter sig den 

mer formella varieteten av språket till förmån för icke-standardvarieteter. Dessutom 

menar de att språket är generationsbundet vilket vittnar om kronolekt (se Einarsson 

2009:193). Flickorna ifrågasätter och omprövar de vuxnas språkliga normer genom att 

använda mer informellt språkbruk i mer formella sammanhang (jfr Aniansson, 1996:26–
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28). Däremot visar Nils och Sebastian på motsatt uppfattning. Nils menar att det är 

viktigt hur man använder språket i ett offentligt sammanhang oavsett kontext.  

 
Om man ser nån som har gjort ett inlägg på Facebook eller ännu värre 

skriver i ett CV och grammatiken är… ja, helt åt skogen, då lägger man ju 

märke till det. Man tänker att personen är lite trög. (Nils)  

 

Både Nils och Sebastian lyfter fram grammatiken i det offentliga rummet som en del av 

att visa upp sig själv. De anser att skolgrammatiken ger ett mer professionellt intryck. 

Skillnaden mellan pojkarnas och flickornas åsikter visar på att flickorna ser 

grammatiken mer som ett föränderligt fenomen medan pojkarna förespråkar ett formellt 

språkbruk. Här visar elevernas svar inte samstämmighet med vad som brukar förknippas 

med manligt respektive kvinnligt språk enligt sexolekt (se Einarsson 2009:182). 

Däremot ligger elevernas uttalanden i linje med Hultmans forskning, där pojkar 

generellt har större språkligt register än flickor och kan därför lättare erövra det 

offentliga språket (Hultman 1990:27). Nils och Sebastian ser det formella språkbruket 

som ett sätt att göra just detta. 

 Vidare framkom också att eleverna menar att det finns en skillnad mellan muntlig 

och skriftlig grammatik likt skillnaden mellan skolgrammatik och fritidsgrammatik. 

Deras exempel visar på att de värderar den skriftspråkliga högre och de likställer den 

med en normerande grammatik. Talet anpassas alltså efter skriften. Alla elever uppfattar 

det som viktigare att använda en mer korrekt grammatik i skrift. Hanin menar att vikten 

av korrekthet i tal blir mindre för att korrigeringsmöjligheterna är större.  

 
När man pratar är det inte lika viktigt att det blir rätt. (…) Det är lättare 

att ändra och så, jämfört med en uppsats. (Hanin)  

 

Det som Hanin nämner har med kommunikationens art att göra där man har större 

möjlighet att förhandla om innebörden. Men hon pekar även på att vid grammatiska 

misstag i skrift får det större effekt eftersom att korrigeringsmöjligheterna är ofta inte 

direkta. Hon exemplifierar detta med när de lämnar in en uppsats i skolan, så blir 

misstaget av mer permanent natur än om det skulle varit vid muntlig framställning, 

eftersom talaren kan korrigera misstaget i stunden. Love tror likt Hanin att det beror på 

korrigeringsmöjligheter men menar också att det verkar vara tradition att skriftspråket 

värderas högre.  
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Ingen kommenterar grammatiken när man talar… men typ när man 

skickar in en uppsats får man ju alltid kommentarer om man har gjort fel. 

(Love)  

 

Att ingen påpekar grammatiska misstag i talspråket menar Love får effekt på hur man 

värderar tal mot skrift. I texter uttrycker Love och Hanin att de alltid får kommenterar 

på grammatiska misstag. Utifrån det drar de slutsatsen att det är viktigt att uttrycka sig 

med högre grammatisk precision i skrift.  

 Sammanfattningsvis framkommer i detta avsnitt att eleverna ser grammatik som 

en del av det kontextberoende språkbruk som de använder sig av. Eleverna upplever 

olika språkstruktur som korrekt beroende på sammanhang och växlar mellan ett formellt 

och ett informellt sådant. Eleverna ser tydligt avgränsade användningsområden för de 

olika språkbruken, men flickorna tror att det informella språkbruket kommer inta den 

formella arenan.  

 

4.4 Grammatikundervisning 

På frågan om hur eleverna ser på grammatikundervisningen inom svenskämnet pre-

senterar eleverna ett unisont och entydigt svar. Alla elever uttrycker att den grammatik-

undervisning som de har haft främst har varit isolerad. Grammatikmomentet har 

behandlats som en separat enhet vilken varit begreppsfokuserad. Den inställning som 

eleverna presenterar till grammatik generellt grundas till stor del i den undervisning som 

eleverna mött under skolgången. Love berättar att det är så det har sett ut under 

merparten av hans skolgång.  

 
Vi brukade alltid ha grammatik, typ ett arbetsområde med verb och sånt. 

Vi fick fylla i-övningar på papper hela tiden. Jag hatade såna uppgifter, 

liksom vad är poängen. (Love)  

 

Den bild som Love återger av grammatikundervisningen är sådan som är helt bort-

kopplad det egna språkbruket, där inlärande av regler och ifyllande av ordklasser har 

utgjort innehållet. Han har därför svårt att se grammatikens nytta för hans eget språk-

bruk och undervisningens utformning tycks vara en avgörande del i att Love uttrycker 

sig negativ om grammatik och grammatikundervisning. Loves inställning till 

grammatikundervisning visar på att undervisningens upplägg får konsekvenser för hans 
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motivation till området (jfr Boström & Josefsson 2006:100). Även Hanin och Sebastian 

har liknande erfarenheter av grammatikundervisning, där den sker som isolerat moment 

och har ett regel- och begreppsfokus. Hanin säger att grammatikundervisningen var 

upplagd på ett sätt där hon inte behövde se användbarheten, utan det var bara att lära sig 

det efterfrågade reglerna. Liksom Love anser Hanin att grammatik och det egna 

språkbruket är åtskilt och därmed är det också svårt att se användbarheten med 

grammatiken i exempelvis det egna skrivandet.  

 Alla elever vittnar om samma typ av undervisningsmetod, och det råder konsensus 

om att grammatiken inte är det roligaste momentet i svenskundervisningen. När Alena, 

Sofie och Laura diskuterar grammatikundervisning som de tagit del av förskjuts fokus 

från deras eget språkbruk. De berättar om undervisningsmetoder och övningar, vilka 

kan likställas med isolerad grammatikundervisning och ett traditionellt perspektiv på 

grammatik. Eftersom de genom den isolerade grammatikundervisningen inte kunnat se 

nyttan med den säger flickorna att grammatiken inte kan tillämpas på deras eget språk-

bruk (jfr Tornberg 2015). Däremot menar Nils att den isolerade grammatikundervis-

ningen visserligen inte var rolig men att den hjälpt honom att lägga en bra grund för att 

sedan kunna använda grammatiken i deras egna språkbruk.  

 
Det är som med allt, kan man regler för hur något är uppbyggt så kan man 

sen använda dem... liksom praktiskt. Därför måste man lära sig reglerna 

först och sen kan man ju använda reglerna när man typ skriver en text. 

(Nils)  

 

Nils menar att undervisningsformen har hjälpt honom att förstå regler och mönster i 

språkstrukturen, som han kan använda för att analysera och värdera sitt eget skriftspråk. 

Han berättar att de hade en mer regel- och begreppsinriktad undervisning under mellan-

stadiet men att de under högstadiet inriktar den mer på att använda språkstrukturen för 

att kunna skriva och granska texter med hög korrekthet. Nils tror att behandla regler och 

begrepp i samband med textskapande hade blivit rörigt och menar att detta arbetssätt 

som han haft, har givit honom en bra grund, där han tillåtits fokusera på en sak i taget. 

Nils är ensam om att förespråka isolerad grammatikundervisning. Hans inställning till 

metoden visar dock på att den kan vara positiv då den ger eleverna möjlighet att arbeta 

med alla aspekter av en grammatisk företeelse innan nästa introduceras. Det är uppen-

bart att Nils menar att traditionell grammatikundervisning ger en tydlig överblick över 

grammatiken.  
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 Eleverna nämner hur grammatikundervisning hade sett ut förut och talar om sin 

mellanstadietid. Eleverna får därför frågan hur de arbetar med grammatik nu och flera 

svarar att de inte har grammatikundervisning på högstadiet.  

  
Vi jobbar inte med grammatik längre… Eller… alltså, förut behövde vi 

jobba med grammatiken, nu går det automatiskt. (Sofie)  

 

Sofie menar att de inte arbetar med grammatik och säger att det var länge sen de gjorde 

det. Hon berättar att de repeterade ordklasser i sjuan, men att de därefter inte har arbetat 

med grammatik i svenskundervisningen. Sofie upplever sannolikt att de inte har någon 

grammatikundervisning eftersom den inte sker på det sätt hon är van vid, vilket är 

isolerad grammatikundervisning. Den enda grammatik som Sofie upplever har varit en 

del av svenskundervisningen är i form av påminnelser då och då, men att grunden redan 

finns där, och därför blir grammatikundervisningen överflödig. Sofies upplevelse om att 

det går automatiskt att använda grammatik enligt standard kanske kan bero på den inre 

grammatiken, som man lär sig genom hela uppväxten utan att behöva sätta ord på och 

förklara. Den inlärda grammatiken med regler och begrepp ger Sofie möjligheten att 

påminnas om hur språkstrukturen ser ut, och den bekräftar sannolikt hennes språkstruk-

tursanvändning, vilket kan förstärka känslan av att grammatiken är inbyggd och går per 

automatik (jfr Boström & Josefsson 2006:10–12, Lundin 2009:22–23). Sofie 

exemplifierar hur en grammatisk påminnelse kan se ut och berättar att den är kopplad 

till en skrivuppgift.  

 
Då brukar hon [läraren] markera grammatiska fel och då får man en 

uppfräschning. Är det många som har gjort samma fel brukar hon 

[läraren] ta upp det och vi arbetar lite med det. (Sofie)  

 

Sofie menar att det inte är grammatikundervisning utan en repetition av de kunskaper 

som hon redan har. Arbetet kan läggas upp på olika sätt, ibland är det övningar på ett 

grammatiskt område men ofta har läraren enbart en genomgång berättar hon. Sebastian 

uttrycker sig på liknande sätt som Sofie, där han initialt menar att det var i sjuan som de 

arbetade med grammatik och därefter har grammatikundervisningen uteblivit. Sebastian 

blir dock varse av grammatikens närvaro i svenskundervisningen när han berättar om 

skriftliga övningar.  
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Vi har inte jobbat liksom bara med grammatik. Fast i alla [skriftliga] 

uppgifter rättar hon [läraren] grammatiken och ibland tar vi upp nåt i 

helklass, som många har gjort fel på till exempel. Så… egentligen har vi 

grammatik rätt ofta utan att man tänker på det. (Sebastian)  

 

Sebastian upptäckter att de har arbetat med grammatik, men på ett sätt som han inte 

tidigare har förknippat med grammatikundervisning. Sebastian upplever att den typ av 

grammatikundervisning som är kopplad till en skriftlig uppgift är användbar eftersom 

att den har hjälp honom utveckla sitt språkbruk och sina grammatiska kunskaper utan 

begreppsfokus (jfr Brodow 2000:130). Det Sebastian ger uttryck för är effekter som är 

förknippade med integrerad grammatikundervisning där grammatikkunskaper vävs in 

på ett meningsfullt sätt genom bearbetning av sin egen text. När eleverna beskriver om 

grammatikundervisning blir tydligt att de förknippar den med isolerad sådan och även 

om de flesta inte efterfrågar den är det den som är normen. 

 Genom att arbeta mer integrerat blir kopplingen mellan grammatik och det egna 

språkbruket tydligare, vilket Love ger uttryck för.  

 
Alltså först nu kan man ju se varför grammatik behövs. Får man en 

tillbaka en text som är rättad där man hade fel på grammatiken lär man ju 

sig. Man ser vad man inte ska göra direkt i texten och så gör man inte det. 

(Love)  

 

Love har berättat om isolerad grammatikundervisning, vilken har bidragit till att hans 

inställning till området blivit negativ. Genom den typ av undervisning i språkstruktur 

som bedrivits hans senaste skoltid har Love kunnat upptäcka fler användningsområden 

av grammatiken. Han berättar om liknande undervisningsmetoder som Sofie och 

Sebastian, där grammatiken varit kopplad till hans eget textskapande. Därmed har Love 

kunnat se effekten direkt och på ett tydligt sätt, vilket han uttrycker som att han ser 

varför grammatiken är viktig för hans eget språkbruk. Eleverna i båda fokusgrupperna 

berättar om deras grammatikundervisning idag på ovan nämnt sätt, vilket delvis kan 

likställas med integrerad grammatikundervisning (jfr Tornberg 2015:140). Eleverna är 

generellt mer positivt inställda till den grammatikundervisning de har idag än den som 

de inledningsvis presenterade och flera av eleverna påpekar just att det är nyttigt och 

motiverande när de får arbeta med grammatik i sina egna texter (jfr Brodow 2000:130, 

Boström & Josefsson 2006:100).  
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 Sammanfattningsvis framkommer att eleverna har arbetat med isolerad undervis-

ningsmetod. Eleverna upplever att grammatikundervisning integrerat i skrivundervis-

ning inte är grammatik, vilket sannolikt beror på att undervisningsmetoden inte ser ut 

som de är vana vid. Det framkommer tydligt att elevernas inställning till grammatik är 

nära sammankopplat med undervisningsmetod och att attityden till grammatik är posi-

tivare vid integrerade arbetssätt. 

 

 

5 Sammanfattande diskussion och slutsatser 
Studien undersöker sju högstadieelevers uppfattning om vad grammatik är och deras 

inställning till den samt deras inställning till grammatikundervisningen i svenskämnet. 

Resultaten visar att eleverna har svårigheter att formulera vad grammatik är och deras 

svar målar en fragmenterad bild av begrepp separerat deras eget språkbruk. Elevernas 

initiala uppfattning om grammatik är en traditionell grammatik som är begreppstung 

och som syftar till att enbart beskriva språkets uppbyggnad (jfr Lundin 2009:24–25). 

Det finns en begreppsrädsla hos eleverna, vilket Sebastian, Love och Hanin tydligt 

visar. Rädsla för de grammatiska begreppen uppfattar lärare ofta att elever har (Elgholm 

2015:17-19). Begreppsrädslan beror sannolikt på att eleverna har mött begreppen som 

separat enhet där de inte ser dem som verktyg för sitt eget språkbruk utan något som 

abstrakt och svårt. Vidare visar eleverna i studien en delvis negativ inställning till om-

rådet vilket framkommer beror på undervisningsmetod och diskrepansen mellan gram-

matik och eget språkbruk, vilket ligger i linje med tidigare forskning (jfr Boström & 

Josefsson 2006, Delgård 2007).  

Resultaten av fokusgruppsamtalen visar vidare att eleverna uppfattar grammatiken 

som situationsberoende och varierande. Eleverna uppfattar en typ av språkstruktur som 

korrekt i skolans formella språk och en annan på fritiden i umgänge med kamrater. Den 

grammatik som eleverna uppfattar korrekt i skolan är mer formell och kan likställas 

med standardvarieteten av språkbruket och den andra är mer informell. Laura menar att 

det inte går att ta in den formella i ett informellt sammanhang utan ser en tydlig gräns-

dragning för användningsområdena för de både typerna av grammatik. Laura använder 

därmed språket för att markera grupptillhörighet varför det ena språkbruket inte är gång-

bart utanför sitt sammanhang (Einarsson 2009:178). Vidare visar resultatet att eleverna 

uppfattar en skillnad mellan grammatik i olika medium – skriftlig och muntlig gramma-

tik. Love uppfattar den skriftliga grammatiken som en normerande standard och mer 
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korrekt medan den muntliga anpassas efter den skriftliga. Dock kan den muntliga gram-

matiken uppfattas som mer korrekt i vissa informella situationer. Elevernas uppfattning 

om grammatikens korrekta användning i olika situationer kan kopplas till Bernsteins 

teori om begränsad och utvidgad kod där den ena koden är gångbar i informella sam-

manhang och den andra i mer formella som på arbetsplatsen och i offentligheten 

(Bernstein 1964:60, 64). 

Vidare ser eleverna att grammatiken kan fungera som ett redskap för konstnärligt 

uttryck eller ett sätt att anpassa sig efter skriftspråkliga normer. I vissa sociala konstruk-

tioner blir grammatikens normerande funktion mer påtaglig, där eleverna nämner 

arbetsliv och skola. I informella sammanhang fyller grammatiken en mer uttrycksbase-

rad funktion som när eleven Sofie använder inkorrekt språkstruktur för effektens skull. 

Grammatikens uttrycksbaserade funktion är eleverna mer positivt inställda till vilket 

sannolikt beror på att de ser kopplingen till det egna språkbruket och kan använda 

grammatiken som ett verktyg i det egna textskapandet (jfr Holmberg & Karlsson 

2006:11–12).  

Elevernas inställning till grammatikundervisningen är troligtvis beroende av den 

undervisningsmetod som de fått, och därmed varierar den individuellt. Den typ av 

undervisningsmetod som eleverna förknippar med grammatik är isolerad, vilken har lett 

till att eleverna är negativt inställda och upplever grammatiken som separerad från det 

egna språkbruket (jfr Boström & Josefsson 2006). Nils är den enda eleven i studien som 

påpekar fördelar med isolerad grammatikundervisning, däribland möjligheten att bear-

beta alla aspekter av en grammatisk företeelse separat. De isolerade undervisnings-

metoder som eleverna har fått tycks ha utgått från ett traditionellt perspektiv på gram-

matiken och eleverna redovisar begrepp och regler som huvudsakligt innehåll. Det 

förefaller som att elevernas lärare har tagit till fasta på de få grammatiska begrepp som 

finns i kursplanen och utgått från dessa. Emellertid redovisar eleverna även att de mött 

en integrerad undervisningsmetod i samband med skrivundervisning och eget skrivande. 

En sådan integrerad metod är eleverna i allmänhet positivt inställda till. Skälet till det 

kan vara att de tydligt ser kopplingen mellan det egna språkbruket och grammatiken (jfr 

Brodow 2000:130). Därmed blir grammatikens funktion för språkbruk i olika situationer 

tydligare för eleverna, något som även tidigare forskning på området visat (Holmberg & 

Karlsson 2006:10–12). Det är även en mer funktionsinriktad undervisningsmetod som 

man kan anta att eleverna efterfrågar där de får möjlighet att se sina grammatiska 

kunskaper direkt knutna till autentiska och egenskrivna texter. En sådan undervisnings-
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metod har stöd i kursplanen där språkstrukturen skrivs fram som nära kopplat till text-

produktion (Skolverket, 2011:1).  

Resultatet visar också att elevernas inställning och uppfattning delvis är kopplad 

till deras ålder. Eleverna talar om sina tidigare erfarenheter av grammatik och gramma-

tikundervisning vilka har lett till deras befintliga inställning till språkstruktur och 

undervisning i densamma. De olika sociala grupper som eleverna ingår i har utvecklat 

deras språkbruk på olika sätt, bland annat den informella språkstruktur som används 

mellan jämnåriga. Eleverna framhåller att de använder den informella grammatiken 

oftare och i fler situationer än den formella. Alena och Sofie är även av åsikten att den 

informella språkstrukturen kommer att kunna användas i formella sammanhang i fram-

tiden, vilket kan ses som ett avståndstagande från befintliga standardvarieteter av gram-

matiska strukturer (Aniansson 1996:26–28). Elevernas ser dock användbarheten med 

standardvarieteter av grammatik som nyttig för ett framtida vuxen- och arbetsliv. 

Eleverna menar att det är något man måste kunna, men de kan inte nödvändigtvis 

förklara varför eller på vilket sätt det påverkar det egna språkbruket; emellertid gör de 

en stark koppling mellan formell språkstruktur och vuxenlivet. Eleverna visar i studien 

att deras språkbruk är under förändring vilket är utmärkande för ungdomsvarieteten 

(Einarsson 2009:196). 

De resultat som framkommer i studien visar inga stora könsvariationer. Den 

könsskillnad som noteras är att flickorna visar en progressivare inställning till gramma-

tik, och den normerande funktionen är inte lika viktig som för pojkarna. De sistnämnda 

hade svårare att tänka sig en formell situation där grammatiken avviker från standard, 

medan flickorna ser grammatiken mer som ett föränderligt fenomen. Av resultatet 

framkommer inte heller några variationer i inställning till grammatik som kan härledas 

till vilken kursplan som eleverna läser efter.  

Resultatet av studien säger något om dessa sju elevers inställning till grammatik 

och undervisningen på denna skola. Eftersom att eleverna i studien har valt sig själva 

kan deras intentioner avspeglas i intervjusvaren. Det ska påpekas att min roll under de 

olika intervjutillfällena såg olika ut. Vid det första intervjutillfället med Alena, Laura 

och Sofie förde flickorna samtalet framåt själva, och min roll blev observatörens. Vid 

det andra intervjutillfället med Hanin, Love, Nils och Sebastian fick jag anta en mer 

drivande roll för att samtalet skulle fortlöpa och trots följdfrågor var det ibland svårt att 

få uttömmande svar. Jag försökte att vara noggrann med att inte styra eleverna utan leda 
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dem in på ämnesområden som var relevanta för min studie. Jag kan inte utesluta 

metoden kan ha påverkat elevernas svar. 

En slutsats som kan dras av studien är att elevernas uppfattning om och attityd till 

grammatik är nära sammankopplat till undervisningsmetod. Deras uppfattning om 

grammatikens funktion och användbarhet blir större om undervisningsmetoden är 

integrerad. Vidare ökar elevernas motivation att lära grammatik om de får arbeta med 

området i egen producerade texter.  

En annan slutsats är att det jag ser i resultatet kan vara början till en förändring i 

arbetssätt i gäller grammatikundervisning i den svenska skolan. Eleverna berättar om 

deras tidigare upplevelser med isolerad undervisningsmetod medan nuvarande undervis-

ningsmetod kan likställas med integrerad sådan. Eftersom alla elever ger uttryck för 

denna progression i arbetsmetod blir slutsatsen att denna skolas grammatikundervisning 

gått från traditionell till mer integrerad undervisningsmetod.  

Det är främst mindre studier som undersöker elevers inställning till grammatik 

och grammatikundervisning som på senare år har genomförts. Därför skulle det vara av 

intresse att genomföra en mer omfattande studie likt Brodows men utifrån ett elev-

perspektiv. Detta skulle komplettera de studier som gjorts ur ett lärarperspektiv och 

eventuella skillnader mellan elev- och lärarperspektiv skulle kunna belysa utvecklings-

områden för grammatikundervisningen inom svenskämnet i dagens skola. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Informationsbrev till vårdnadshavare. 

 

 

 
 

 

 

Information om en studie av elevers inställning till grammatik i svenskämnet i 

årskurs 9 våren 2016 

 

 

Hej elever och föräldrar! 

 

Jag heter Linnea Holstensson och jag studerar till ämneslärare i svenska. Denna termin 

skriver jag min kandidatuppsats i svenska språket om högstadieelevers inställning till 

grammatik och grammatikundervisning i svenskämnet. Bakgrunden till studien är att det 

finns olika sätt att arbeta med grammatik på, vilket i sin tur kan få olika effekter på 

elevers inställning till momentet. Syftet är även att undersöka om det finns en 

könsskillnad vad gäller uppfattning till grammatik och grammatikundervisning.  

 

Undersökningen kommer att genomföras genom intervjuer i grupper om 3-4 elever. 

Frågorna i intervjun berör inställningen till grammatik och grammatikundervisningen i 

svenskämnet och vilken användbarhet eleverna har av den. Intervjun innehåller alltså 

inga kunskapsfrågor om grammatik. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta 

analysen av materialet. 

 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i studien. Det innebär 

fyra huvudkrav som ställs på forskningen, nämligen:  
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● vårdnadshavare och elever informeras om studiens syfte 

● deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

● elevernas namn och hemvist kommer att avidentifieras och uppgifter kommer att 

handhas och förvaras på ett betryggande sätt 

● materialet kommer enbart att användas för forskningsändamål 

 

Jag är tacksam om jag kan få underskrift av elev och vårdnadshavare på baksidan av 

detta brev för att förvissa mig om att ni har tagit del av informationen och godkänner 

elevens deltagande i studien. Var snäll och lämna tillbaka pappret till klassens 

svensklärare.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Linnea Holstensson 

 

Mail:  

 

 

¤ Jag ger mitt medgivande till att ……………………………………… deltar i studien.

                             (elevens namn) 

 

 

¤ Jag vill inte att ………………………………….………... deltar i studien. 

                                                 (elevens namn)  

  

 

Elevens underskrift: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Frågeguide. 

 

 

 

Frågeguide 

 

Intervjufrågor: 

 

1. Vad är grammatik för dig? 

2. Vad betyder grammatik för dig? 

3. Hur tycker ni om grammatikundervisningen i svenskämnet? 

4. Hur arbetar ni med grammatik i er klass? (Ett grammatikområde under några 

veckor eller då och då i samband med andra uppgifter?) 

5. Har du under vårt samtal kommit att tänka på något som har med grammatik eller 

grammatikundervisning att göra? 

 




