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Abstract 
The study investigates how grammar is taught in Swedish upper secondary schools and 

how educational methods have changed since 1996. The essay intends to explain what 

kind of grammar exercises are used in the subject of Swedish and how teachers describe 

their educational methods. The research method is qualitative interviews with six 

teachers of Swedish in upper secondary schools. In addition to the interviews some 

grammar exercises from the teachers are analysed. The theoretical framework is the 

functional perspective on grammar. 

The results show that one of the six teachers integrates grammar with other tasks, 

whereas the other teachers mainly use the isolated grammar method. Some of them 

combine grammar integrated with other tasks and also teach grammar as an isolated 

element. The majority of the teachers report that terminology is the major problem for 

students learning grammar. Teachers find it difficult to motivate the students to learn 

grammar, since the students want to see the immediate need of the knowledge. The 

study also shows that students are more motivated to learn grammar when the grammar 

is integrated with other tasks than when it is taught as an isolated element. Likewise, the 

results indicate, in accordance with other research results, that students are more 

inclined to find grammar important if it is taught with a functional perspective and 

integrated with other tasks. Despite that, the educational methods used are mainly 

described as isolated. The analysis of the grammar exercises signals the same result: one 

out of five exercises integrates grammar with other language proficiencies, whereas the 

other four exercises consist of practising traditional, isolated grammar. 

 

Nyckelord 
Gymnasieskolan, grammatikundervisning, undervisningsmaterial, funktionell 

grammatik 

 

Keywords 
Upper secondary school, grammar education, educational material, functional grammar 

 

  



  
 

 ii 

Innehåll 

1	Inledning	................................................................................................................	4	
1.1	Syfte	och	frågor	...........................................................................................................	5	

2	Bakgrund	................................................................................................................	5	
2.1	Grammatikundervisning	..............................................................................................	5	
2.2	Olika	syn	på	grammatik	...............................................................................................	7	

2.2.1	Språkets	uppbyggnad	..................................................................................................	7	
2.2.2	Traditionell	grammatik	...............................................................................................	8	
2.2.3	Funktionell	grammatik	................................................................................................	8	
2.2.4	Isolerad	grammatikundervisning	................................................................................	9	
2.2.5	Integrerad	grammatikundervisning	............................................................................	9	

3	Metod	och	material	..............................................................................................	10	
3.1	Kvalitativa	intervjuer	och	insamling	av	undervisningsmaterial	...................................	10	

3.1.1	Insamlingsmetod	.......................................................................................................	10	
3.1.2	Urval	av	lärare	...........................................................................................................	11	

3.2	Analysmetod	.............................................................................................................	12	
3.3	Metod-	och	materialkritisk	diskussion	.......................................................................	12	

4	Analys	och	resultat	...............................................................................................	14	
4.1	Innebörden	av	grammatik	och	språkets	uppbyggnad	.................................................	14	
4.2	Varierande	förkunskaper	...........................................................................................	16	
4.3	Begreppsrädsla	..........................................................................................................	17	
4.4	Isolerad	kontra	integrerad	grammatikundervisning	...................................................	19	
4.5	Motivation	och	värde	av	grammatikkunskaper	..........................................................	21	
4.6	Undervisningsmaterial	–	uppgifter	och	texter	............................................................	23	
4.7	Sammanfattning	av	resultat	......................................................................................	28	

5	Avslutande	diskussion,	slutsatser	och	framtida	studier	.........................................	30	

Referenser	..............................................................................................................	36	

Bilagor	........................................................................................................................	I	
Bilaga	A	Inbjudan	till	intervju	.............................................................................................	I	
Bilaga	B	Intervjuguide	.......................................................................................................	II	
Bilaga	C	Undervisningsmaterial	........................................................................................	III	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 iii 

Tabell- och figurförteckning 

Tabell 1. Redovisning av lärarnas demografiska uppgifter.................................. 12 

Figur 1. Annikas material – analys av egen text .................................................. 24 
Figur 2. Fridas material – övningar med ordklasser.............................................. 25 
Figur 3. Disas material – ett ordklassprov ............................................................ 26 
Figur 4. Carls material – övningar i satslösning ................................................... 26 
Figur 5. Björns material – övningar i satslösning ................................................. 27 
Figur 6. Dimensioner i lärarnas undervisning........................................................ 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  
 

4 
 

1 Inledning 
Denna undersökning berör grammatikundervisningen på gymnasiet och hur lärarna ar-

betar med detta moment. En allmän föreställning bland både ungdomar och vuxna är att 

grammatik är tråkigt och svårt (jfr Boström 2004:13). Språkforskarna Brodow och 

Teleman är av en annan uppfattning. De anser att grammatik inte skulle behöva vara 

svårt och tråkigt om man förändrar undervisningsformen (jfr Teleman 1987; Brodow, 

Nilsson & Ullström 2000). Denna åsikt delas av Boström och Josefsson (2006).  

År 1987 gav Teleman ut Grammatik på villovägar med syftet att modernisera och 

aktualisera grammatikundervisningen i den svenska skolan. År 1996 genomförde 

Brodow (2000) en undersökning om vad som hade hänt i grammatikundervisningen ef-

ter Telemans bok och fann att varken läromedlen, undervisningsformerna eller svensk-

lärarnas attityder hade förändrats nämnvärt. Undersökningens resultat visar att gramma-

tikundervisningen i slutet av 1990-talet bedrivs i stort sett enligt samma modell som på 

1980-talet. 

Både Teleman (1987), Brodow et al. (2000) samt Boström och Josefsson (2006) 

skriver att om fokus i grammatikundervisningen förskjuts från att utgå från påhittade 

meningar till att utgå från autentiska texter så kommer det att bli lättare för eleverna att 

se grammatiken som en del av deras verklighet och således också att uppleva den som 

mer meningsfull och användbar. Boström och Josefsson (2006:100) anser att menings-

fullhet och lust ökar motivationen för inlärning. Om eleverna ser ett tydligt syfte med 

grammatiken kan det öka deras intresse för arbetsområdet och leda till att de anstränger 

sig i större utsträckning än de annars skulle ha gjort. Detta kan i sin tur höja elevernas 

medvetenhet om det egna språkbruket och förhoppningsvis främja deras språk- och 

skrivutveckling i ett längre perspektiv. 

Nästan 20 år har passerat sedan Brodow (2000) genomförde sin undersökning 

1996, och han konstaterade att lite hade hänt i den svenska skolans grammatikunder-

visning sedan Grammatik på villovägar utkom 1987. Mot den bakgrunden undersöker 

jag om det har skett någon förändring sedan Brodows studie. I min studie fokuserar jag 

enbart på några av de aspekter som han undersökte. Jag berör hur svensklärarna utfor-

mar grammatikundervisningen och hur de motiverar eleverna till att arbeta med gram-

matik och vilket material som svensklärare använder i sin grammatikundervisning.   

Efter Brodows studie har flera kandidatuppsatser skrivits inom ämnet grammatik-

undervisning (se Ericsson & Shaffeir 2008; Ider & Jidah 2008; Johansson 2009) och en 

masteruppsats (Collberg 2013). Studierna är övergripande samstämmiga och visar att en 
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förändring i skolan tar lång tid och att grammatik i svenskämnet oftast undervisas isole-

rat och utan sammanhang. Nya ämnesplaner implementerades 2011 och det finns därför 

anledning att undersöka om någon förändring är synlig i grammatikundervisningen efter 

det. Dessutom blir resultaten av dessa uppsatser mer generaliserbara om flera studier 

redovisar liknande slutsatser. 

1.1 Syfte och frågor 
Syftet med undersökningen är att ta reda på om någon förändring har skett sedan år 

1996 i svenskämnets grammatikundervisning med fokus på undervisningsmetoder och 

textunderlag. Eftersom jag utbildar mig till gymnasielärare intresserar jag mig för hur 

undervisningen bedrivs i gymnasieskolan och jag vill besvara följande frågor: 

• Hur säger sig svensklärare på gymnasiet undervisa i grammatik? 

• Vilka uppgifter använder lärarna i sin undervisning? 

Jag undersöker om grammatikuppgifter som används i dagens gymnasieundervisning i 

grammatik är annorlunda än de som beskrivs i Teleman (1987) och Brodow (2000). 

Teleman (1987:7) anser att den skolgrammatiska traditionen för vidare osanningar eller 

missvisande beskrivningar från en generation till nästa. Eftersom detta konstateras 

1987, och Brodow belyser det på nytt år 2000 vill jag ta reda på om undervisningen 

2015 är färgad av nämnda forskares kritik. 

Sammantaget undersöker jag om grammatikundervisningen till sin art är isolerad 

och traditionell eller mer funktionell och integrerad med andra uppgifter i svenskämnet. 

Studiens fokus ligger därmed på synliga förändringar i grammatikundervisningen. 

Antagandet är att det finns ett samband mellan elevernas motivation att lära grammatik 

och lärarens undervisningmetodik. Frågan är hur sambandet i så fall ser ut. 

2 Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras för studien relevant forskning om grammatikundervisning 

och olika synsätt på grammatik. Slutligen utreds centrala begrepp för förståelsen av ana-

lys och resultat.  

2.1 Grammatikundervisning 
Det har genomförts många studier om grammatikundervisning i svenskämnet. Teleman 

gav 1987 ut en skriften Grammatik på villovägar med avsikt att modernisera gram-

matikundervisningen. I skriften diskuteras olika aspekter av missvisande grammatik-
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undervisning och förslag till förbättringar. Många av författarna i antologin menar att 

den traditionella grammatikundervisningen beskriver språket som mindre komplext än 

vad det är och att det kan orsaka problem för förståelsen av språkets uppbyggnad. 

Som en uppföljning till Grammatik på villovägar gjorde Brodow (2000) en studie 

1996 för att se om grammatikundervisningen i svenskan då behandlades ur ett annor-

lunda perspektiv än det traditionella. Ingen lärare i Brodows studie kände till Telemans 

skrift. Det visade sig att grammatikundervisningen till största del behandlades som ett 

isolerat moment och att eleverna hade svårt att se nyttan med grammatikundervisningen 

och att ta till sig grammatikkunskaperna. Brodow (a.a:130) förespråkar en process-

orienterad grammatikundervisning där eleverna induktivt kan undersöka språket och 

utgå från sina egna texter och talakter och i andra hand ta hjälp av annat autentiskt ma-

terial. 

Begreppet lärstilsanpassad grammatikundervisning introducerades av Boström 

och Josefsson (2006). De anför att eleverna måste uppleva undervisningen som me-

ningsfull för att känna motivation till inlärning. Meningsfullhet kan uppnås när lärare 

individanpassar undervisningen och låter eleverna arbeta med grammatik utifrån sina 

styrkor och inlärningsstilar. Boströms avhandling (2004) bekräftar att både kunskaps-

resultaten och motivationen till grammatik höjs med lärstilsanpassad undervisning. 

Ett problem med grammatikundervisningen som Svensson (1987) tog upp är av-

saknaden av undervisning om språkets hierarkiska strukturer. Han menade att frasläran 

skulle öka förståelsen för språkets uppbyggnad. Håkansson och Josefsson (2010) kon-

staterar att problemet kvarstår nästan 15 år senare. De visar att termen fras förekommer 

i flera läromedel för grundskolans senare år och gymnasieskolan, men att beskriv-

ningarna är otillräckliga och många gånger missvisande. Generellt tycks språkets hie-

rarki behandlas styvmoderligt i läromedlen för grundskola och gymnasieskola. 

Grammatikundervisningen i ämnena svenska, engelska och moderna språk utifrån 

gymnasieskolans nya läroplan Gy11 har studerats av Collberg (2013). Han har närläst 

läromedel och intervjuat lärare och elever. Resultatet visar att ämnesplanerna, med 

undantag för kursen svenska 2, lämnar fritt för varje lärare att själv tolka och identifiera 

grammatikens roll och vilken funktion den ska fylla i språkundervisningen (Collberg 

2013:56). Collberg observerar att det fria tolkningsutrymmet leder till att undervis-

ningens utformning påverkas av lärarnas personliga inställning till grammatik. I svensk-

ämnets läromedel framställs grammatik som ”en oproblematiserad begreppskunskap” 

(a.a:2).  
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Det har skrivits andra kandidatuppsatser på temat grammatikundervisning i 

svenskämnet, som också har utgått från Brodows studier (se exempelvis Ericsson & 

Shaffeir 2008; Ider & Jidah 2008; Johansson 2009). Men Collbergs studie är relevant 

för min studie eftersom nya ämnesplaner har trätt i kraft sedan Brodow (2000) och 

Boström (2004) genomförde sina undersökningar. Collbergs uppsats (2013:58) visar att 

grammatikundervisningen även 2013 framstår som ett isolerat arbetsområde inom res-

pektive språkämne. 

2.2 Olika syn på grammatik 
Nedan presenteras begrepp relaterade till grammatik som är centrala för förståelsen av 

denna studie. 

2.2.1 Språkets uppbyggnad 

I Skolverkets syftesformulering (2011) om svenskämnet står att eleven ska utveckla 

”kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad”. I det centrala innehållet av kursen 

Svenska 2 är definitionen: ”Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och sat-

ser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Skolverket 2011). Detta kan 

tolkas som om språkuppbyggnad bör beröras i alla svenskkurser, men främst i Svenska 

2 förväntas eleverna utveckla kännedom om teoretiska grammatikbeskrivningar. I be-

greppet inkluderas även ordbildningskunskap. 

Ord, fraser och satser skrivs som lika relevanta i de angivna beskrivningarna. 

Ändå väljer Skolverket att förtydliga sina formuleringar och framhäva att med fraslära 

åsyftas exempelvis ”substantivfraser/nominalfraser eller prepositionsfraser” och att 

fraserna likväl som bisatser kan fungera som satsdelar. Skolverket kommenterar att 

termen fras sparsamt har använts i skolgrammatiken men att den länge har brukats av 

språkforskare. Även Skolverkets formuleringar om frasläran ligger i linje med 

Håkanssons och Josefssons (2010) förslag som grundar sig på Svensson (1987). 

Det funktionella perspektivet lyfts fram i kommentarmaterialet. Skolverket 

betonar att om språkets uppbyggnad berörs ”i funktionella sammanhang” så utvecklar 

eleverna kunskaper mot flera av ämnesplanens mål, till exempel ”förmåga att utforma 

muntliga framställningar och texter så att de fungerar väl i sitt sammanhang” (Skol-

verket 2011). 

Av dessa formuleringar kan vi utläsa att Skolverket med begreppet språkets 

uppbyggnad avser grammatik, som inbegriper ord-, fras- och satslära samt ord-
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bildningskunskap. Skolverket poängterar att grammatikundervisning ska bedrivas i ett 

funktionellt perspektiv för att det förmodas främja elevernas praktiska språkutveckling. 

2.2.2 Traditionell grammatik 
Den traditionella grammatiksynen vill beskriva språkets form. Syftet är att systematisera 

människans språkbruk för att undersöka vilken funktion varje språklig del fyller (jfr 

Platzack 2009:4). Boström och Josefsson (2006:10–12) skriver om den inre, mentala, 

grammatiken och den deskriptiva, beskrivande, grammatiken. Den inre grammatiken är 

den som alla kan när de använder sitt modersmål; man vet hur man uttrycker sig kor-

rekt. Den deskriptiva grammatiken är istället till för att beskriva den inre grammatiken 

och behöver därför termer och regler. Det traditionella perspektivet på grammatik 

lämpar sig bra för att beskriva språket med hjälp av regler, men mindre bra för att för-

klara orsaker till reglerna (Platzack 2009:5). 

2.2.3 Funktionell grammatik 
I ett funktionellt perspektiv på grammatik problematiserar man språkanvändningen i sitt 

sammanhang och undersöker betydelsen av olika utsagor (jfr Holmberg & Karlsson 

2006). Språkliga utsagors betydelse är primär och formen är sekundär. Förespråkare av 

denna skola anser att detta perspektiv är språkutvecklande eftersom det belyser frågor 

som varför talare och skribenter uttrycker sig som de gör och hur de kunde ha uttryckt 

sig annorlunda (jfr Brodow 2000; Holmberg & Karlsson 2006). Det innebär att språkets 

funktioner ställs i centrum framför deskriptiva och normativa regler.  

Den funktionella grammatikens föregångare M.A.K. Halliday lägger vikt vid att 

den teoretiska grammatiken ska vara lika täckande som språket i bruk (Halliday och 

Matthiessen 2004:5). Om den teoretiska förklaringen tycks komplex beror det på att 

grammatiken som människor använder är komplex. En teori är inte till för att förenkla 

språket utan för att förklara det. Holmberg och Karlsson (2006) har skrivit en intro-

duktion till funktionell grammatik på svenska och poängterar att teorin är nära sam-

mankopplad med textanalys. De förklarar att en funktionell grammatik blir ”ett sätt att 

tala om texter, om vad talare och skribenter håller på med, om varför de gör som de gör 

och hur de kunde ha gjort annorlunda” (Holmberg & Karlsson 2006:11–12). Liksom 

Holmberg & Karlsson påpekar Bolander (2012:11) att när människor talar och skriver 

uttrycker vi varierade språkhandlingar genom att kombinera ord från olika ordklasser. 

Språkhandlingarna kan vara frågor, påståenden, löften, utrop eller uppmaningar, men 

fokus ligger på vad vi vill uttrycka. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att den funktionella grammatiken fokuserar 

språkhandlingars betydelse och deras kommunikativa funktion. Med det perspektivet i 

skolan flyttas fokus från att undervisa eleverna i hur de bör uttrycka sig och vad som är 

korrekt till att göra dem medvetna om vad de faktiskt uttrycker. Detta förhållningssätt 

kan tänkas bidra till en ökad språklig medvetenhet och en känsla av meningsfullhet hos 

eleverna, eftersom språket inte enbart beskrivs utifrån strukturella regler utan istället 

präglas av ett dynamiskt förhållningssätt där komplexitet och förändring ges utrymme. 

Eleverna lär sig att förändra sitt språk utifrån vilken språkhandling de vill uttrycka, inte 

utifrån en specifik regel. Därefter måste de tillämpa grammatiska regler för att vara 

säkra på att uttrycka den språkhandling de önskar. På så vis fyller teorikunskapen en 

praktisk funktion. Perspektivet blir annorlunda än det traditionella synsättet på skol-

grammatik, där regler först lärs ut i teorin och sedan tillämpas praktiskt. 

2.2.4 Isolerad grammatikundervisning 

Med isolerad grammatikundervisning åsyftas att grammatikmomentet finns på schemat 

under några veckors tid. Under den tiden arbetar klassen aktivt med grammatik och 

eleverna är medvetna om att de arbetar med grammatik och särskilda uppgifter 

anpassade efter arbetsområdet som ska gås igenom. Denna metodik har tillsammans 

med det traditionella synsättet med termexercis varit dominerande i den gamla 

latinskolans grammatikundervisning och sedan hängt sig kvar (jfr Teleman 1987).  

En risk med att undervisa momentet separat är att grammatikkunskaperna blir 

frikopplade från elevernas egen språkanvändning och därför obegripligt för dem (jfr 

Brodow 2000). Den isolerade undervisningen är främst ett smidigt upplägg för läraren: 

man avsätter några lektionspass för grammatik och varvar teorigenomgångar med 

praktiska övningar. 

2.2.5 Integrerad grammatikundervisning 

Ett integrerat perspektiv på grammatikundervisning innebär att grammatiken utgår från 

autentiskt språkbruk och verkliga språksammanhang, helst elevernas egna. Med 

utgångspunkt i språkbruket problematiseras olika grammatiska fenomen. Förespråkare 

anser att grammatikundervisningen blir mer meningsfull för eleverna när den integreras 

med andra uppgifter eftersom de då får möjlighet att reflektera över sin egen språk-

användning (jfr Brodow 2000). 

En nackdel med den integrerade grammatikundervisningen kan vara att det för 

läraren blir svårare att bedöma elevernas teoretiska kunskaper i grammatik. Men det är 
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lättare att motivera till grammatikstudier om utgångspunkten görs i elevernas egna 

språkbruk. Ett visst antal veckor behöver inte heller avsättas för grammatiken, utan den 

varvas med de andra momenten och lärandemålen i alla kurser i svenska. 

3 Metod och material 
I det här avsnittet redogör jag för studiens material och metod. Först redovisas material-

insamlingen och sedan analysmetoden. Studien är genomförd med hänsyn tagen till 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1990). Lärarna har fått veta studiens syfte 

och samtyckt till medverkan. Namnen på lärarna och skolorna har fingerats för att 

avidentifiera såväl skolor som lärare. Materialet används enbart för uppsatsen och kom-

mer sedan att förstöras. 

3.1 Kvalitativa intervjuer och insamling av undervisningsmaterial 
Metoderna som jag brukar för att besvara frågorna är analys av kvalitativa intervjusvar 

från svensklärare i gymnasieskolan och analys av undervisningsmaterial som de lärarna 

använder i sin undervisning (jfr Brodow 2000). Dessa två metoder kompletterar varan-

dra och utgör tillsammans en fallstudie om svenskämnets grammatikundervisning i 

gymnasieskolan. Syftet med en fallstudie är att skapa en bild av ett fenomen utifrån 

olika datakällor (Gillham 2008:220–221).  

Studiens material består av intervjusvar från de sex lärarna och det undervisnings-

material som de har givit mig i samband med intervjun, som varierar mellan 20 och 35 

minuter. Några av lärarna kommenterade även sitt medtagna undervisningsmaterial un-

der intervjun, vilket gör dessa intervjuer något längre.  

3.1.1 Insamlingsmetod 

En förfrågan med information om mitt uppsatsarbete skickades till rektorer och lärare på 

några gymnasieskolor. Detta utmynnade i att jag totalt fick sex lärare som var villiga att 

delta. Till dessa sex skickade jag en utförlig inbjudan med information om min studie 

(se bilaga A) och intervjuguiden (se bilaga B). Genom att låta lärarna se frågorna före 

intervjun hade de möjlighet att förbereda sig och ta fram textmaterial från sin 

undervisning i god tid före intervjun. 

Jag lät lärarna välja tid och plats för intervjun, eftersom det tros främja deras 

inställning till intervjusituationen (jfr Trost 2010:65–66). Intervjuguiden var utgångs-

punkten, men jag ställde frågorna i den ordning som föll sig naturligt och fyllde på med 

följdfrågor utifrån lärarnas svar. Att de sex intervjuerna inte genomfördes på samma sätt 
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ger en låg grad av standardisering (jfr Trost 2010:39; Patel & Davidson 2011:76). 

Intervjuerna är semistrukturerade eftersom lärarna har uttryckt sig fritt utan 

svarsalternativ, men struktureringen är hög eftersom innehållet utgick från de 

förberedda frågorna.  

Intervjuerna spelades in med lärarnas samtycke till att jag som intervjuare skulle 

kunna delta och uppmuntra istället för att anteckna. Det kan öka deltagares motivation 

att svara på frågorna (jfr Patel & Davidson 2011:75). Interjvuerna har grovtranskriberats 

för att kunna analyseras så noggrant som möjligt. Jag har inte transkriberat enligt 

samtalsanalytiska principer eftersom det är innehållet som är centralt i min studie. 

Istället har samtalen skrivits ned så ordagrant som möjligt och anpassats efter skrift-

språksnormer. Skiljetecknen har jag placerat utifrån lärarnas betoningar och paus-

eringar, men det är omöjligt att avgöra exakt var de ska vara eftersom meningar tenderar 

att vara ofullständiga och fragmentariska i talspråk. Jag har valt att ändå sätta ut 

skiljetecken i citaten för läsbarhetens skull. I citaten som används i uppsatsen har jag 

utelämnat talmarkörer och ord som inte tillför betydelsen något, som alltså, liksom och 

överflödiga ju. Ljudfilerna har inte raderats efter transkriberingen, och jag har endast 

gått tillbaka och lyssnat en extra gång i enstaka fall. 

Att skilja de teoretiska termerna från den praktiska grammatiktillämpningen kan 

vara av värde när man talar om grammatikundervisning. Brodow (2000:73–74) påpekar 

att det försvårar tolkningen av intervjusvaren att inte vara säker på vilken av aspekterna 

som lärarna syftade på. I intervjuerna har det dock framgått när lärarna har syftat på 

praktisk tillämpning eller teoretisk terminologi, men i något fall har jag frågat vad som 

åsyftas just för att särskilja de båda definitionerna åt. 

3.1.2 Urval av lärare  
Jag har intervjuat de svensklärare som först visade intresse för deltagande i studien, 

därav blir urvalet ett bekvämlighetsurval (Trost 2010:140). Jag kontaktade ett antal 

svensklärare på kommunala och fristående gymnasieskolor i samma län och strävade 

efter att hitta lärare på olika skolor. För att få tillräckligt många lärare avböjde jag inte 

medverkan när två lärare från samma skola visade intresse för att delta. Det resulterade i 

att jag har intervjuat sex lärare från fem olika gymnasieskolor.  

Beröringspunkten för de intervjuade lärarna är att alla har lärarexamen i ämnet 

svenska och har undervisat i kurserna Svenska 1 och Svenska 2 som ingår i Gy11. 

Lärarna presenteras under fiktiva namn i tabell 1 i den ordning som intervjuerna har 

genomförts. 
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Tabell 1: Redovisning av lärarnas demografiska uppgifter 

Deltagare Ålder Examen 
sedan 

Ämneskombination Anställd vid skola 

Annika 29 2015 Svenska och samhällskunskap A (friskola) 
Björn 36 2009 Svenska och religion A (friskola) 
Carl 43 2001 Svenska och engelska B (kommunal skola) 
Disa 38 2005 Svenska och tyska C (friskola) 
Elsa 39 2003 Svenska och historia D (kommunal skola) 
Frida 33 2009 Svenska och engelska E (kommunal skola) 

Som framgår av tabell 1 har jag benämnt skolorna med A–E och skrivit ut vilka skolor 

som är kommunala respektive friskolor. Av tabellen framgår också lärarnas ålder, vilket 

år de avlade examen och deras ämneskombination. 

3.2 Analysmetod 
I det här avsnittet beskriver jag hur jag har gått till väga för att analysera intervjusvaren 

och undervisningsmaterialet. Eftersom varje kvalitativ studie i sig är unik behöver också 

den analytiska metoden vara det (Fejes & Thornberg 2015:36). Därför har jag valt ut de 

metoder som är lämpliga för denna studie. 

När alla intervjuer var transkriberade sammanfattade jag varje informants svar 

med några ord eller korta meningar per fråga. Denna sammanfattning skulle kunna kal-

las för meningskoncentrering (Kvale & Brinkman 2014:246–247). Sedan kodade jag 

intervjusvaren i kategorier utifrån de beröringspunkter jag fann hos två eller flera lärare, 

s.k. kodning (a.a:241). Svaren på frågorna har tematiserats i olika kategorier och presen-

teras under olika rubriker i avsnitt 4, där följande kategorier har identifierats: inne-

börden av grammatik, varierande förkunskaper och begreppsrädsla hos eleverna, iso-

lerad respektive integrerad grammatikundervisning och lärarnas undervisningsmaterial i 

grammatik.  

Resultatet av min kategorisering av teman blir att alla lärare inte citeras inom 

varje tema, utan enbart under de underrubriker där de har uttalat sig om ämnet på ett för 

min studie relevant sätt. Om flera lärares svar är samstämmiga citeras endast en som får 

representera deras ståndpunkter. I en kvantitativ resultatredovisning fördelas svars-

utrymmet rättvist, men eftersom denna studie är kvalitativ, så har jag valt ut de kate-

gorier som är relevanta för studiens syfte och frågor. 

3.3 Metod- och materialkritisk diskussion 
Genom min studie vill jag förstå hur grammatikundervisningen i dagens gymnasieskola 

ser ut, och därför valde jag kvalitativ metod. Enkät är ingen adekvat metod i denna stu-
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die, eftersom möjligheten att ställa följdfrågor då är begränsad. Det är inte lika lätt att 

som intervjuare förklara frågorna eller uppmuntra lärarna att utveckla sina resonemang i 

en enkät och denna möjlighet eftersträvade jag.  

Min undersökning har, som tidigare nämnts, inspirerats av Brodows studie (2000), 

och jag har i mitt metodval inte bortsett från det faktum att han genomförde kvalitativa 

intervjuer i sin studie. Jag anser att det är en fördel om min studie och analys kan 

jämföras med resultaten från Brodows studie. Därför är det lämpligt att min studie ut-

formas ungefär på samma sätt som hans, vilket leder till att jämförelser kan göras mel-

lan studierna. 

Nackdelar med min valda metod kan vara att lärarna inte svarar utförligt trots 

följdfrågor, att de styr in samtalet i andra riktningar än de avsedda och att svaren i inter-

vjuerna blir spretiga och svåra att generalisera, om man jämför med en kvantitativ 

studie av enkätsvar. En annan risk med metoden är att jag som intervjuare kan påverka 

lärarnas i deras svar. Jag har i så stor utsträckning som det har varit möjligt följt Trosts 

(2010) rekommendationer för hur man genomför intervjuer, och jag bedömer att de 

fallen är så få i förhållande till de korrekt formulerade frågorna att de generella svaren 

ändå kan värderas som godtagbara. 

En rekommendation för intervjumetoden är att man i en kandidatuppsats genom-

för tio intervjuer (Lagerholm 2010:57). Eftersom min metod består av både intervjuer 

och analys av undervisningsmaterial har jag begränsat intervjuantalet till sex. Med 

anledning av materialets omfång får denna studie betraktas som en fallstudie. Resultaten 

kan enbart sägas representera undervisningssituationen för de sex lärare som har 

intervjuats och är inte generaliserbar för gymnasieskolor i allmänhet. Men resultaten 

kan säga något hur grammatikundervisningen bedrivs på fem gymnasieskolor i landet.  

Lärarna utgör ett bekvämlighetsurval, och de lärare som tackade ja till att vara 

med i en studie om grammatik har troligen ett större grammatikintresse än genomsnitts-

svensklärare; de kan därför sägas ha valt sig själva av ett eller annat skäl. Ingen lärare 

avböjde att svara på någon av frågorna eller avbröt intervjun. Dock lämnade enbart fem 

lärare över undervisningsmaterial. Därmed saknar jag grammatikmaterial från en lärare 

i studien.  

Det kan också vara av relevans att reflektera över lärarnas instinktiva associa-

tioner till grammatik. Eftersom lärarna på förhand visste att intervjuerna skulle handla 

om grammatik och de hade blivit ombedda att ta med en grammatikövning från deras 

undervisning är det möjligt att de förberedde svar och övningar utifrån vad de trodde att 
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jag var intresserad av. Hade jag använt en annan term, som processorienterad skriv-

undervisning, kanske förhållningssättet hade blivit ett annat. Dock ligger intervjusvaren 

i linje med undervisningsmaterialet i så stor utsträckning att jag vågar påstå att svaren 

studiens resultat säger någonting om hur grammatikundervisning bedrivs på dessa fem 

gymnasieskolor i landet. 

Studiens generaliserbarhet är som nämnt låg, men det har skrivits andra uppsatser 

med Brodows studie som pekar på liknande resultat som mina (jfr Collberg 2013; 

Johansson 2009; Ericsson & Shaffeir 2008; Ider & Jidah 2008). Det gör att den sam-

mantagna jämförbarheten i dessa studier är god, och eftersom de erhållit liknande resul-

tat i sina studier som jag gjort ökar generaliserbarheten i min studie något.  

4 Analys och resultat 
Här presenterar jag resultaten från intervjuerna. Svaren har kategoriserats i fem teman, 

som redovisas i olika avsnitt (4.1–4.5). Därefter presenteras undervisningsmaterialet 

som jag har fått av lärarna (4.6). Slutligen följer en sammanfattning av resultaten (4.7). 

4.1 Innebörden av grammatik och språkets uppbyggnad 
Lärarna har under intervjun fått definiera begreppen grammatik och det svenska språ-

kets uppbyggnad för att det ska bli tydligt vad de avser när de talar om sin grammatik-

undervisning. Några anser att begreppen är likvärdiga, medan andra lärare upplever att 

språkets uppbyggnad är ett vidare begrepp än grammatik. Någon uttrycker också att 

man i grammatikstudiet når en djupare nivå, medan studiet av språkets uppbyggnad är 

mer översiktligt. En lärare som diskuterar de två begreppen jämför språkets uppbyggnad 

med en lök:1 

Jag brukar alltid prata om den här löken, att det är svenska språket liksom, att man har olika 

lager. Det första är hur vi konstruerar meningar utifrån vad de betyder och sådant där, att 

man kan läsa mellan raderna, ironi och sådana grejer. Och går man djupare ner så tar man 

kanske ordklasserna, och så ytterligare ett steg ner så är det satsdelarna och hur de hör ihop. 

(Björn) 

Björn talar om språkets hierarkiska strukturer och använder en lök som metafor. Löken 

har olika lager precis som språket, och för varje lager vi skalar bort närstuderar vi olika 

delar av språket. Han talar om en pragmatisk nivå i vilken ironi och mottagartolkning 
                                                
1 Transkriptionsförtydligande för alla intervjucitat: (…) indikerar att satser eller meningar har utelämnats. 
… betyder oavslutad mening. [ ] uttrycker mina förtydliganden. ” ” markerar antingen att läraren citerar 
sig själv eller någon annan. Kursivering visar att läraren talar om något begrepp. 
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inryms, en semantisk och morfologisk nivå där ordklasserna hittas och en syntaktisk 

nivå med satsdelarna. Dessutom nämner Björn att grammatik rymmer en djupare nivå 

än språkets uppbyggnad, som språkets hierarkiska strukturer med bisatser och ”hur 

meningar och sådant förhåller sig till varandra i språket”. 

Carl anser att begreppet grammatik syftar på ordklasser, fraser och satsdelar, 

medan språkets uppbyggnad dessutom inrymmer ordbildning och språkhistoria:  

Med språkhistoria så tittar man på ordstam och förled och efterled. Där är ju också en del i 

språkets uppbyggnad: hur vi har latinska förled och germanska efterled och så vidare. Och 

det är också hur vi bygger ihop ord, så mest ordnivå tänker jag utifrån det som Skolverket 

skriver i den formuleringen. (Carl) 

Carl tolkar språkets uppbyggnad som ett vidare begrepp än grammatik och ger exempel 

på ordbildning och språkhistoria, som han menar inte ingår i grammatiken, men de ryms 

inom språkets uppbyggnad. Han tycker att ordnivån är det väsentliga i uppbyggnaden 

medan även de andra språkliga nivåerna ryms inom grammatiken. Carl är den enda 

läraren i studien som resonerar om frasläran när han diskuterar vad som ryms i 

begreppen grammatik och språkets uppbyggnad. Carl poängterar att frasläran bör tas 

upp i samband med grammatikmomentet men att frasläran inte är så viktig för elever 

med svenska som modersmål. Han tycker inte att fraskunskaperna fyller en lika tydlig 

funktion som kunskaper om ordklasser och satsdelar. Dessutom visar han att i 

läromedlet han använder ges frasläran ett mycket begränsat utrymme i förhållande till 

de andra två delarna. 

Annika pekar på att ”grammatiken fungerar som formlerna för att förstå upp-

byggnaden”. Hon säger också att den grammatiska kunskapen är en förutsättning för att 

förstå språkets uppbyggnad. En annan lärare, Elsa, resonerar om språkets uppbyggnad:  

Jag tänker på grammatik. (…) Jag vill att mina elever ska lära sig språkets uppbyggnad, hur 

man skriver och formulerar sig på ett förståeligt och rätt sätt, liksom språkligt rätt sätt. Det 

är väl så man tolkar det. (…) Men det handlar ju om alla sätt att kommunicera, även 

muntligt. Men jag skulle nog säga att jag främst tänker på den skriftliga delen, att uttrycka 

sig skriftligt på ett korrekt sätt. (Elsa) 

Elsa anser att kommunikationen är relevant i språkets uppbyggnad. Hon nämner också 

grammatik inom ramen för begreppet, men flyttar fokus till elevers kommunikations-

förmåga. Grammatik säger Elsa är: ”meningsbyggnad, ordföljd och rent en gammaldags 
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grammatik med ordklasser och hela den delen”. Utsagan avslöjar indirekt att hon anser 

att den traditionella grammatiksynen är omodern. 

Några av lärarna nämner att grammatik innefattar strukturer i språket, förhållan-

den mellan språkets olika delar och ”hur allt hänger ihop” (Disa). Sammanfattningsvis 

framkom att lärarna ger olika definitioner av vad grammatik är eller kan vara. Gemen-

samt är att definitionerna är abstrakta och svårtydda. 

4.2 Varierande förkunskaper 
Lärarna fick frågan: ”Vilka grammatiska kunskaper bör elever i dina kurser ha?” och 

jag hade utifrån svaren på den tänkt presentera hur djuplodande grammatikunder-

visningen på gymnasiet blir. Emellertid påpekade fem av sex lärare ett annat tema som 

för studien tycks mer relevant, nämligen de ojämna och bristfälliga förkunskaperna i 

elevgrupperna. En lärare uttrycker följande: 

För det första så känner jag att när vi har börjat med grammatiken så upptäcker man ju hur 

lite de [eleverna] kan och hur väldigt lite de har med sig. (…) Jag har känt att jag har fått 

börja på väldigt, väldigt låg nivå och med den tiden man har på en kurs så kommer vi inte 

så långt heller. (Disa) 

Disa uttrycker en frustration över att inte hinna så långt med grammatiken som hon sku-

lle vilja. Hon behöver repetera de grammatiska grunderna med eleverna, eftersom de har 

bristfälliga kunskaper med sig från grundskolan. Disa berättar att eleverna knappt vet 

vad verb och adjektiv är när de kommer till gymnasiet. En annan lärare som också påpe-

kar att förkunskaperna är ojämna är Frida: 

Vissa [av eleverna] säger (…) att de inte känner igen någonting alls: ”Det här har vi stressat 

igenom på två lektioner”. Och andra säger att de har jobbat jättemycket med det. Och så 

kanske det också är, beroende på vilken lärare man har. Så det är väldigt, väldigt splittrat. 

Det är de som känner liksom ”Åh, nej! Nu ska vi prata om det här med bisats igen, det här 

kan vi ju” medan andra är som om de aldrig har hört begreppet. (Frida) 

Frida bekräftar det som Disa tog upp, nämligen att de måste ge elementär grammatik-

undervisning på gymnasiet eftersom det finns elever i alla grupper som knappt har några 

förkunskaper alls. Skillnaden mellan de två lärarnas utsagor är att Frida dessutom upp-

ger att det finns elever som har med sig goda förkunskaper och som uttrycker önskemål 

om att få avancerad grammatikundervisning istället för repetition. En tredje lärare som 

berör ämnet berättar: 
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Det skulle vara skönt om de kom med samma kunskaper allihopa, men det gör de tyvärr 

inte. (…) Det är jättestor nivåskillnad på de som det blir såhär ”ja, men det här är lite 

repetition” och så får de lära sig lite nytt bara så att de kan göra en fördjupning i… Medan 

de andra som allt är nytt, de är det tyngre för i början och då får man försöka hålla igång 

motivationen och så kan det ju bli dumt i klassrummet ibland. Oftast fungerar det ganska 

bra för att de tar hjälp av varandra. Men det kan ju bli det här med att de får nästan 

panikångest för att de hör att vissa kan och då tror de själva att de är tröga och inte fattar. 

(Annika) 

Även Annika har erfarenhet av att eleverna har varierande förkunskaper och påtalar att 

elever med sämre förkunskaper känner sig dåliga i jämförelse med klasskamrater med 

bättre förkunskaper. Hon tar också upp motivationsaspekten, att elevernas motivation 

hör ihop med förkunskaper på så vis att bristande motivation lätt uppstår när eleverna 

upplever grammatikmomentet som svårt. Björn, som arbetar på samma skola, är öve-

rens om skillnaden i förkunskaper: 

Vissa har knappt pratat om grammatik alls, medan andra har gjort det jättemycket. Så, när 

jag säger såhär ”alla har väl koll på subjekt och predikat?” så gör man den här klassiska 

fällan att man tar för givet att de kan det då, och då kan kanske en tredjedel veta exakt vad 

det är och är duktiga på det, medan de andra har knappt pratat om det. Så det blir lite att 

man får börja om igen på gymnasiet. (Björn) 

Han talar liksom Annika om att grammatikkunskaperna är ojämna när eleverna kommer 

till gymnasiet. Lärarna får börja om från början för att alla ska hänga med. Många av 

eleverna har knappt med sig några förkunskaper alls, medan andra har arbetat ordentligt 

med det på högstadiet. Björn anser att kunskapskraven för grammatik är desamma på 

gymnasiet och högstadiet. 

4.3 Begreppsrädsla 
Flera av lärarna har tagit upp begreppsaspekten i sin diskussion om vad eleverna verkar 

ha svårast för i grammatikundervisningen. Jag har rubricerat fenomenet begreppsrädsla 

och väger samman två aspekter i den benämningen, dels kvantiteten av termer, dels ter-

mernas uppsyn. De grammatiska termer som eleverna behöver ha kännedom om är 

många och majoriteten av dem är främmande för eleverna. Carl talar just om den stora 

kvantiteten av termer: 

Jag upplever att det är väldigt många begrepp. Bara utifrån ordklasserna, om man kollar på 

verb som är en av de största så är det ju 20 olika grammatiska begrepp som de [eleverna] 

ska kunna. Och sedan att man blandar ihop ordklasser med satsdelar, det är en svårighet 
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som jag märker. De tar och pratar om ordklasser: ”ja, men det där är ett predikat för att det 

är någonting man gör” och så. De kan ha svårt att hålla isär begreppen. (Carl) 

Carl upplever att eleverna både har svårt att skilja på de olika språkliga nivåerna, sats- 

och ordnivå och att de har svårt att ta till sig alla nya termer som undervisningen kräver. 

Utifrån hans beskrivning verkar eleverna som han refererar till inte ha förstått att ett 

språk är strukturerat i olika hierarkiska nivåer, utan de ser alla delar på en och samma 

nivå (jfr Svenssson 1987; Håkansson & Josefsson 2010). Dessutom framgår att Carl 

anser att antalet begrepp som eleverna ska lära sig är många. Han tar upp att det är 20 

olika termer enbart inom en enda ordklass.  

Läraren Disa belyser också elevernas begreppsrädsla när vi talar om vad eleverna 

upplever som svårast i grammatikundervisningen: 

Det är ju ett ämne som på något sätt avskräcker många, ordet grammatik är så laddat. Det 

ska vara så svårt. Det vet jag ju sedan tyskan, att alla är sådär ”Oh, inte grammatik!”. (…) 

Alla ord, alla begrepp som de [eleverna] inte… Det är ju så många som är nya för dem… 

Jag är säker på att alla som har gått i grundskolan har hört och på något sätt fått lära sig 

substantiv, adjektiv, verb. Man kanske har hört ordet tempus, man vet att det finns 

någonting som heter presens och imperfekt. När jag väl säger något av dem så blir de 

[eleverna] såhär ”Oh, det var det där svåra, just det” och så bara låser det sig. (Disa) 

Disa tar upp dels elevernas rädsla för ordet grammatik, dels deras rädsla för faktiska 

grammatiska termer såsom presens och imperfekt. Det förefaller som om eleverna har 

större förmåga att förstå språkets uppbyggnad och känna igen språkliga strukturer än 

vad de har att formulera sin kunskap med ord. Generellt saknar eleverna det metaspråk 

som behövs för att beskriva språket, och om de inte kan uttrycka sin kunskap i ord blir 

det svårt för läraren att bedöma om de har förstått eller inte. Läraren antyder också att 

elevernas allmänna attityd till grammatikundervisning är negativ, när hon citerar elever: 

”Oh, inte grammatik!”. Elsa har ett liknande intryck: 

Då är det ju många som har förutfattade meningar kring grammatik, eller bara begreppet 

grammatik kan få en del att sparka bakut och verkligen känna att ”nej, det här har jag aldrig 

förstått” eller ”det har jag aldrig kunnat”. (Elsa) 

Elsa talar inte om själva begreppsrädslan inom grammatiken, däremot belyser hon att 

termen grammatik är laddad för eleverna, i likhet med Disa. En möjlig tolkning är att 

elevernas negativa koppling till grammatik har att göra med tidigare erfarenheter av 

grammatikundervisning eller av omgivningens påverkan. 
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Läraren Frida tar upp terminologin när hon svarar på frågan om vad eleverna 

upplever som det svåraste i grammatikundervisningen: 

Det kan vara väldigt olika vad det är, men det är ju mycket namnen, att lära sig vad 

begreppen heter, kunna definiera ”vad är en ordklass?” eller ”vad är de här, varje ordklass, 

vad innebär de?”. (Frida) 

Liksom de andra lärarna verkar Frida uppleva att eleverna har svårt att lära sig 

begreppen och att kunna förklara dem. Tolkningen blir att eleverna både verkar ha svårt 

att lära sig termerna och att definiera dem och förstå deras innebörd. 

4.4 Isolerad kontra integrerad grammatikundervisning 
Ett annat tema som är framträdande i intervjusvaren är skillnaden mellan isolerad och 

integrerad grammatikundervisning. När grammatik undervisas som ett isolerat arbets-

område behandlas det som ett separat block under några veckor och man lyfter ut 

grammatiken från sitt sammanhang på så vis att läraren förklarar regler i teorin och låter 

eleverna tillämpa reglerna praktiskt i övningar, ofta med exempelmeningar anpassade 

efter övningen. 

Integrerad grammatikundervisning är när grammatiska regler tas upp av eleverna 

eller läraren som en del av ett språkligt problem i samband med arbetet med annan 

språkundervisning (jfr Brodow 2000). Det kan exempelvis vara i samband med att ele-

verna skriver texter och behöver få klarhet i vad som blir fel i deras texter och hur de 

kan åtgärda det. Det kan också handla om att läraren uppmärksammar att många elever 

gör samma skrivfel, som användningen av de och dem, och läraren kan då underlätta för 

elevernas förståelse av ett grammatiskt fenomen genom att gå igenom de grammatiska 

reglerna. Skillnaden här är att regeln förklaras i sitt praktiska sammanhang och inte som 

en av många regler som förklaras utan anknytning till elevernas skrivarbete. 

Upplägget verkar vara gemensamt bland de lärare som undervisar grammatiken 

isolerat: teorilektion om ordklasserna, följt av övningar med praktiska tillämpningar och 

sedan samma upplägg med satsdelarna. I något fall arbetar man även med fraslära, men 

endast några lärare nämner frasläran i sitt undervisningsupplägg.  

Annika kombinerar isolerad grammatikundervisning med en funktionell språksyn 

och berättar att grammatikmomentet fungerar som ett separat arbetsområde i hennes 

upplägg av kursen Svenska 2. Momentet inleds med en introduktion av en uppgift i vil-

ken eleverna ska analysera grammatiken i en text som de har skrivit året innan. När upp-

giften har introducerats och syftet med grammatikmomentet klarlagts arbetar eleverna 
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på traditionellt vis med genomgångar av ordklasser, fraser och satser följt av praktiska 

övningar för att de så småningom ska kunna göra en detaljerad grammatisk analys av en 

egenskriven text. Eleverna arbetar alltså med siktet inställt på att kunna analysera sitt 

eget skriftspråk för att utveckla det. Även om arbetsområdet i sig är isolerat så arbetar 

eleverna med sina egna fraser och meningar för att de egna texterna ska bli bättre. I ku-

rsen Svenska 1 verkar samma lärare arbeta på ett mer integrerat sätt utan ett enskilt gra-

mmatikblock. Hon uttrycker: 

Det är mer i deras texter när vi håller på. Det blir inget grammatiktest i årskurs 1, men vi 

talar ändå om grammatiken, vissa delar av den och vad de behöver utveckla rent skriftligt 

och komma bort från det talspråkliga och sådana saker. (Annika) 

Annika säger att grammatiken aldrig är det primära i kursen Svenska 1, men att den tas 

upp i samband med andra moment som skrivuppgifter, i likhet med en integrerad metod. 

Elsa, som är den lärare som tillämpar integrerad grammatikundervisning, säger: 

Det [grammatik] är väl något som bakas in i den övriga undervisningen när man pratar om 

vilken genre de ska skriva i. (…) Vi kan ta det där med recension igen, om man skriver det, 

att man då läser en recension och då börjar man ju prata om vilken genre det är, ”vad ska 

vara med i den här texten?”, och då kommer man också in på grammatik; hur ska den här 

texten… (…) Sedan blir det att man ibland för in rena grammatiska övningar också i ett 

moment. (Elsa) 

Elsa beskriver att hon oftast undervisar grammatiken tillsammans med andra moment, 

alltså integrerad grammatikundervisning. Hon säger att när eleverna ska skriva en 

recension så läser de först en text i samma genre och diskuterar de språkliga stildragen 

och texternas grammatik aktualiseras. Om Elsa märker att många av eleverna tenderar 

att göra samma fel under skrivarbetets gång kan hon integrera skrivuppgiften med 

isolerade grammatikövningar. Genom att låta eleverna öva på något grammatiskt 

moment, till exempel ordföljd, så utvecklar de sin egen skrivförmåga samtidigt som de 

har ett tydligt mål med grammatikuppgiften så att de vet hur de ska använda 

kunskaperna i sitt framtida skrivarbete.  

Disa beskriver sitt undervisningsupplägg som traditionellt, men hon försöker 

introducera grammatikmomentet på ett sätt som ska kännas meningsfullt för eleverna:  

Jag tycker om att börja i det vi gör så att det känns meningsfullt. Alltså, att vi till exempel 

börjar med att plocka fram texter som de har fått tillbaka med en massa kommentarer och 

försöka få dem att förstå att ”det här som jag ska försöka lära er nu, det är för att vi ska 

skriva bättre texter, vi ska kunna uttrycka oss bättre”. Och jag brukar faktiskt använda, 
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ibland, det här exemplet med de och dem (…) och förklara det utförligt, och använda 

grammatiska termer när jag gör det, så att de på något sätt förstår att ”lär vi oss det här, så 

kommer det här bli mycket enklare”. (Disa) 

Disa uttrycker att hon tror att det blir lättare för eleverna att vilja arbeta med grammatik 

och förstå syftet med arbetsområdet om momentet påbörjas med utgångspunkt i deras 

egna texter, det vill säga integrerat. Hon inleder med ett exempel som eleverna kan 

relatera till och lägger stor vikt vid syftet med arbetsområdet. I övrigt är 

undervisningsupplägget traditionellt och isolerat. 

Läraren Frida antyder att grammatikundervisningen inom svenskämnet och 

engelskämnet skiljer sig från varandra: 

Vi pratar ju egentligen mer grammatik i engelskan lite då och då, men i svenskan kör man 

det mer som ett stort block. Så att där blir det ju väldigt mycket med detaljer, kanske, på ett 

annat sätt. Med engelskan så är det mer att ”nu går vi igenom bara genitiv idag, för att det 

är det som ni har missat här”, till exempel. Så att det är olika typer av studier. (Frida) 

Frida uttrycker en tydlig skillnad mellan hur hon lägger upp grammatikundervisningen i 

svenska och engelska. Upplägget i engelskan är mer integrerat med andra moment och 

med en funktionell språksyn. I engelskan läggs fokus på någon enskild grammatisk 

aspekt åt gången, medan grammatikundervisning i svenskan är mer isolerad och ett 

arbetsområde innefattar alla aspekter. 

4.5 Motivation och värde av grammatikkunskaper 
Lärarna nämner att eleverna å ena sidan vill se en direkt nytta av grammatikkunskaper, 

medan lärarna å andra sidan försöker att poängtera långsiktiga motivationsfaktorer. Föl-

jande motivationsfaktorer framkom när åsikter om värdet av grammatikkunskaper kom 

på tal: lärarna vill motivera eleverna till att intressera sig för grammatik genom att för-

medla nyttan av att besitta grammatikkunskaperna. Denna nytta kan ibland vara lång-

siktig och möter inte alltid elevernas önskan om en omedelbar användbarhet av den nya 

kunskapen. 

De flesta lärarna värderar grammatikkunskaper högt, främst som hjälp för elever-

na i svenskämnet. Grammatikkunskaper anses vara en hjälp för eleverna att formulera 

sig korrekt, mottagaranpassat och stilmedvetet i skriftlig och muntlig kommunikation. 

Andra argument är att grammatikkunskaper är nyttiga vid inlärning av andra språk, att 

det är nödvändigt med ett metaspråk för att tala om språket, att det är allmänbildande 

och att det utvecklar tankeförmågan genom så kallad hjärngymnastik. 
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Flera lärare tar upp vikten av att introducera grammatikundervisningen på ett sätt 

som upplevs som meningsfullt av eleverna. Andra lärare tycker att humor är ett bra sätt 

att öka elevernas intresse för momentet, medan några betonar att eleverna behöver för-

stå att de redan arbetar med grammatik när de gör medvetna och omedvetna språkliga 

val i kommunikationssituationer. De sistnämnda lärarna föredrar att utgå från elevernas 

egna texter vid introduktionen av grammatikmomentet. 

Läraren Annika talar om hur man kan motivera eleverna genom ett nytt introduk-

tionsupplägg på grammatikmomentet: 

Vi presenterade den här uppgiften som jag har med mig [”Din text” som kommenteras i 

avsnitt 4.6] för dem först, att ”det är hit vi är på väg, det är det här vi arbetar mot”. Och nu 

börjar de, när de sitter och läser sina texter att bara ”Gud, hur har jag formulerat mig och 

varför har jag gjort såhär? Jag håller på och spränger in bisatser överallt, jag sätter ju aldrig 

punkt”, och då är det såhär ”Aha, det är för att utveckla min egen text”. (…) Året innan, när 

vi började mer med de här ”häfte – öva” utan att presentera själva uppgiften så såg de inte 

syftet. Då är det ”Vad ska jag med det här till? Jag sitter väl aldrig och plockar ut 

grammatik annars?”. (Annika) 

Annika ser en tydlig skillnad mellan hur meningsfull eleverna upplever grammatik en-

bart genom hur det grammatikmomentet introduceras. När eleverna förstår att de 

behöver grammatikkunskaperna som ett redskap för att kunna utveckla sina egna texter 

och bli bättre skribenter ifrågasätter de inte momentet. När de däremot inte har fått ett 

tydligt syfte redogjort för sig saknas motivation och momentet tycks dem meningslöst. 

De måste helt enkelt veta vad de ska ha grammatikkunskaperna till. 

Elsa, som undervisar både i svenska som andraspråk och svenska, menar att hon 

inte behöver motivera eleverna i andraspråksundervisningen till att arbeta med gram-

matik. Däremot har modersmålstalare svårare att se nyttan av grammatikkunskaper, 

eftersom de klarar sig på den inre grammatiken och språkkänslan. För att motivera de 

eleverna brukar hon använda textexempel från tidigare elever: 

Jag brukar jobba en del med exempeltexter där man kan visa både hur det fungerar när det 

fungerar bra och när det fungerar mindre bra. Och att eleverna själva får vara med och 

tycka och tänka då kring de här texterna, vad som… (…) Och då brukar de också få upp 

ögonen lite för det själva när de ska skriva, att ”just det, det var kanske inte så bra att 

uttrycka sig på det här sättet” eller att man behöver tänka på hur man formulerar sig för att 

”den där exempeltexten vi läste förra veckan, där blev det ju väldigt tokigt om man gör på 

fel sätt”. (Elsa) 
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Elsa uttrycker att eleverna tydligare förstår syftet med grammatikundervisningen om 

undervisningen sker integrerad med andra uppgifter. När eleverna får se exempeltexter 

och diskutera konstruktioner som fungerar mer eller mindre bra i sammanhanget blir de 

medvetna om deras eget språkbruk, och på sikt kan det leda till ett förbättrat skriftspråk. 

Läraren Björn delar Elsas åsikter om att undervisningsupplägget är avgörande för 

elevernas upplevelse av grammatikkunskaper: 

Jag tror att det beror lite på hur man lägger upp det. Många gånger, som vi också gör, det 

här med att man ”du får lite meningar som du ska sätta ut såhär, vad som är…”, det där. Jag 

tror inte att det ger någonting rent språkligt, det tror jag inte ger så mycket. (…) Vårt 

upplägg är lite så att de jobbar ganska mycket med sina egna texter, att de tvingar sig att 

hitta bisatser och sådant i sina egna texter. (…) Så om man då gör en uppgift som är 

kopplad till att de ska kolla på sina gamla texter ur ett grammatiskt perspektiv så tvingar 

man dem att bearbeta sin egen text och då är det ju en del som får lite sådana här aha-

upplevelser. (Björn) 

Björn beskriver att upplägget av grammatikundervisningen är det som avgör hur högt 

grammatikkunskaperna bör värderas. Han är kritisk till den traditionella grammatik-

undervisningen och menar att den inte utvecklar elevernas språkförmåga i något högre 

grad. Traditionell grammatikundervisning jämför han med matematik och säger att det 

snarare tränar upp den logiska tankeförmågan än språkfärdigheter. Dessa åsikter ligger i 

linje med Brodows (2000:130). Den funktionella uppgiften ”Din text” som han och 

Annika använder anser han är nyttig och berättar att när eleverna tvingas gå tillbaka till 

sina egna texter och reflektera över sitt språkbruk kan de utveckla den grammatiska 

förståelsen och sin egen språkanvändning samtidigt. 

4.6 Undervisningsmaterial – uppgifter och texter 
Jag har fått in fem grammatikuppgifter av de sex lärarna, där fyra är traditionella och 

består av exempelmeningar, kunskapsfrågor utifrån en lärobokstext och liknande. Den 

femte är en uppgift med ett mer funktionellt språkperspektiv. Jag börjar med att kom-

mentera den uppgiften och kommer sedan att redogöra för de andra uppgifterna. Längre 

utdrag ur uppgifterna redovisas i bilaga C.  

Uppgiften ”Din text” som Annika har med sig skulle kunna ses som ett exempel 

på en funktionell undervisningsmetod som ges i ett isolerat arbetsområde. Läraren 

undervisar i huvudsak grammatik under en tidsbegränsad period av kursen Svenska 2 

och har i intervjun gett exempel på både funktionella och traditionella metoder av sin 

grammatikundervisning. Den här uppgiften ska eleverna arbeta med under hela mo-
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mentet och den går ut på att eleverna ska göra grammatikanalys av en text som de har 

skrivit i årskurs 1. Syftet är att de ska utveckla sitt eget skrivande och bli medvetna om 

det svenska språkets uppbyggnad. Eleverna ska i sin analys diskutera bl. a. förekomst av 

ordklasser, meningsbyggnad, bindeord, frastyper och språklig variation. Uppgiften av-

slutas med en reflektion kring det egna språket och en punktlista över vad de anser sig 

behöva utveckla framöver. I figur 1 visas ett utdrag av uppgiften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgiften i figur 1 behandlar språkets olika nivåer, likväl ord-, fras- och satsnivå som 

stil och språklig variation tas upp. Det funktionella språkperspektivet framträder i 

formuleringarna om flyt och effekt. Eleverna ska inte bara konstatera hur de skriver, 

utan också vilken betydelse som uttrycks med språket (jfr Holmberg & Karlsson 2006). 

Uppgiften ger alltså inte enbart en normativ bild av grammatiken och dess funktion, 

utan lyfter fram funktion och kommunikation genom att fokusera på betydelse och 

språkutveckling. 

Annika, som visar uppgiften, nämner under intervjun att eleverna tycker att gram-

matikmomentet känns meningsfullt när de får veta att målet med uppgiften är att ut-

veckla det egna språket. Hon är positivt inställd till en funktionell grammatikunder-

visning, där elevernas språkbruk är centralt och där autentiska texter används istället för 

exempelmeningar. Hon säger också att elevernas motivation är större när det är deras 

eget språk de arbetar med. 

Fridas uppgift består av isolerade ordklassövningar där en ordklass i taget behand-

las med kortare övningar. De flesta övningarna består av att eleverna ska stryka under 

ord i meningar, t.ex. verb, prepositioner eller adverb. Mestadels består meningarna i alla 

övningar av en ensam huvudsats. Men när konjunktioner, subjunktioner och relativa 

Figur 1. Annikas undervisningsmaterial – analys av egen text 
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pronomen ska övas krävs en mer komplex syntax. I figur 2 visas en del av övningen 

med relativa pronomen. 

 

 

 

 

 

 

Övningen som illustreras i figur 2 innehåller meningar med bisatser eftersom relativa 

pronomen kräver det. Grammatiken studeras isolerat och traditionellt och endast en 

aspekt analyseras i respektive övning. Eftersom Fridas elever, i likhet med många andra, 

arbetar med ordklasserna före satsläran förefaller det uppseendeväckande att begreppet 

hel sats används i uppgiftsinstruktionen men inte förklaras vidare. Utifrån lärarnas 

intervjusvar finns det anledning att tro att alla elever inte har en tydlig bild av vad en 

sats är. Om ordklasskunskap ses som en förutsättning för satslära blir instruktionen 

missvisande eftersom den utgår från förkunskaper i satslära. Dessutom tycks övningen 

innehålla sakfel, då det inte finns några hela satser som utgör korrelat. I alla meningarna 

är korrelatet ett ensamt substantiv: tjejen, cykelhjulet, extrasäng, tårtan och kompis. 

Fridas undervisningsmaterial fungerar som en representation av hennes intervju-

svar som beskriver en isolerad och traditionell metod. Hon berättar att hon först arbetar 

med ordklasser och sedan satslära. För att motivera eleverna varvar hon de traditionella 

övningarna med spel i stil med memory. Hon efterfrågar ett läromedel som innehåll fler 

praktiska övningar i grammatik än teoretiska regler, och anser att elevernas förståelse 

uppnås genom praktisk tillämpning. 

Disa har med sig ett ordklassprov. Hon stämmer av elevernas grammatikkun-

skaper i två omgångar: först ordklasser, sedan satsdelar. Provet består av blandade upp-

gifter av traditionell karaktär, t.ex. stryk under alla substantiv och adjektiv i en text, 

uppge substantivens genus och modus och böj verb i olika tempus. Texten i vilken sub-

stantiv och adjektiv ska strykas under är ett utdrag ur Moa Martinssons Mor gifter sig, 

men övriga meningar tycks vara påhittade för att fylla sitt syfte. Sedan följer två upp-

gifter av annan sort, varav en illustreras i figur 3. 

Figur 2. Fridas undervisningsmaterial – övningar med ordklasser 
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Jag bad Disa förtydliga hur eleverna förväntades förklara meningen i figur 3, då jag inte 

tyckte att det framgick av instruktionen. Disa sa att hon rekommenderade att de skulle 

skriva av ett ord i taget från meningen och sedan ange ordklassen och eventuella böj-

ningsformer och tempus. Svaren kan tänkas förefalla i stil med: jag – personligt pro-

nomen i första person, vill – finit verb i presens och så vidare.  

Disas undervisningsmaterial är också exempel på grammatik som isolerat mo-

ment. Även om provet innehåller två mer reflekterande uppgifter saknas en förankring i 

elevernas egna språkbruk och språkets funktion ges inget utrymme. Provet testar prak-

tiska och teoretiska grammatikkunskaper och grammatiken presenteras som ett regel-

system för språket. 

Carls medhavda undervisningsmaterial består av formlära och satslära. Eftersom 

Frida och Disa hade med sig övningar med ordklasser och Carls övningar förefaller att 

vara av samma art väljer jag att enbart kommentera en av Carls uppgifter med sats-

lösning. Eleverna ska i uppgiften som syns i figur 4 ta ut predikat, subjekt, direkt objekt 

och indirekt objekt i olika meningar. 

 

 

 

 

 

 

 

Gemensamt för meningarna i figur 4 är att de alla inleds med subjekt, följs av predikat 

och avslutas med direkt objekt eller indirekt objekt (eller vad som i uppgiften benämns 

indirekt objekt). Meningarna är inte komplexa; de innehåller varken ytterligare satsdelar 

Figur 4. Carls undervisningsmaterial – övningar i satslösning 

Figur 3. Disas undervisningsmaterial – ett ordklassprov 
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eller underordnade satser. Alla meningar är snarlika till strukturen, med undantaget att 

mening b) Katarina har skaffat sig en motorcykel. saknar indirekt objekt, vilket tyder på 

att meningarna är utformade för att passa uppgiftens ändamål.  

Om vi studerar meningarna i figur 4 upptäcker vi att indirekt objekt endast före-

kommer i mening a), medan meningarna c) och d) innehåller prepositionsobjekten för 

oss respektive för lillebror. Eleverna tycks få lära sig att ett indirekt objekt antingen kan 

föregå det direkta objektet eller efterställas en preposition trots att språkvetenskapen 

förespråkar termen prepositionsobjekt för objekt som föregås av preposition (jfr 

Boström & Josefsson 2006:181; Bolander 2012:176–177). Redan på 1980-talet fastställ-

des att de flesta läromedel i grammatik förtiger existensen av prepositionsobjekt, även 

kallat objektsadverbial (jfr Hultman 1987:46) och Carls undervisningsmaterial pekar på 

att dess existens döljs i skolgrammatiken 2015 också. 

Ett gemensamt drag för alla uppgifter i Carls övning är att meningarna tycks vara 

anpassade efter färdigheten som ska övas. Det kan konstateras att alla Carls uppgifter är 

utformade för en isolerad och traditionell grammatikundervisning där anpassade exe-

mpelmeningar får fungera som den språkliga verklighet som eleverna förväntas förstå 

grammatiken utifrån. 

Björns uppgift med satslösning är mer omfattande än Carls. Den tar i enlighet med 

Carls upp en satsdel i taget som övas isolerat i meningar anpassade för syftet och av-

slutas med övningar i mer fullständig satslösning. I figur 5 illustreras en del av slut-

uppgiften med mer övergripande satslösning. Anvisningen till denna övning instruerar 

eleverna om att satsdelarna predikat, subjekt, attribut, adverbial, direkt objekt, indirekt 

objekt, predikatsfyllnad och agent ska tas ut. Eventuella huvudord ska också markeras. 

Vad siffrorna satta inom parentes representerar framgår inte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Björns undervisningsmaterial – övningar i satslösning 
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I figur 5 illustreras meningar av olika konstruktion och variationen består av frågeord-

följd, passiva satser (med eventuell agent) och adverbial. Att eleverna förväntas ta ut 

attribut och huvudord när de tränar satslösning kan ge en missvisande beskrivning av 

språket, om de instrueras att enbart markera primära satsdelar, eftersom dessa termer 

tillhör frasläran och egentligen borde ha behandlats enskilt eller åtminstone förklarats. 

Kunskaper i fraslära kan underlätta för förståelsen av språkets uppbyggnad, och tydlig-

göra att ord kan höra ihop på flera nivåer i språket (Svensson 1987; Håkansson & 

Josefsson 2010) under förutsättning att frasläran presenteras, inte om dess termer lånas 

ut till satsläran. 

Björns undervisningsmaterial ligger inte helt i linje med hans intervjusvar. Han 

berättar att en isolerad grammatikträning övar samma förmågor som matematiken, näm-

ligen att känna igen mönster och logiska samband, men att den inte främjar språkut-

vecklingen. Dock arbetar han på samma skola som Annika och använder sig också av 

uppgiften som hon har med sig i vilken eleverna ska analysera sina egna texter. Den 

uppgiften är mer funktionell och språkutvecklande, även om Björn påtalar att eleverna 

upplever den som väldigt svår. 

Elsa har inte lämnat in någon grammatikuppgift. Hon sa vid intervjutillfället att 

hon kunde leta upp någon renodlad grammatisk övning och skicka till mig i efterhand, 

men ingen sådan har inkommit. Dock är det just den läraren som i intervjun uppgav att 

hon sällan använder traditionella grammatikövningar eftersom hon integrerar gramma-

tiken med andra undervisningsmoment, ofta skrivuppgifter. Elsa verkar vid bedö-

mningar lägga en större vikt vid den praktiska tillämpningen av språket än vid gram-

matiska teorikunskaper. Hon verkar inte ha grammatikprov eller på andra sätt bedöma 

elevernas teoretiska grammatikkunskaper. Hon tolkar Skolverkets centrala innehåll om 

språkets uppbyggnad som att eleverna bör kunna konstruera fullständiga och korrekta 

satser och meningar och känna till gängse skriftspråksregler. Därför skulle avsaknaden 

av grammatikuppgift i hennes fall kunna ses som ett exempel på hennes undervisnings-

metod. 

4.7 Sammanfattning av resultat 
Sammantaget visar resultaten från de sex intervjuade lärarna att grammatiken huvudsak-

ligen presenteras för eleverna som ett isolerat moment med traditionella ordklass- och 

satslösningsövningar med konstruerade meningar för det som ska kategoriseras och ana-

lyseras i grammatikmomentet. Dock närmar sig lärarna Annika och Björn en funktionell 

metodik i grammatikundervisningen, eftersom de låter elevtexter stå i fokus för ana-
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lysen istället för exempelmeningar tillrättalagda för det grammatikmoment som är före-

mål för analysen. Lärare Elsa arbetar uteslutande med integrerad och funktionell gram-

matikundervisning och utgår alltid från elevernas texter eller skrivuppgifter. Hon före-

faller inte lägga stor vikt vid kunskap om grammatisk terminologi, utan betonar språk-

riktighet och grammatikens normativa funktion. För henne är syftet med grammatik-

undervisning att öka elevernas förmåga att uttrycka sig förståeligt och korrekt. 

Undervisningsmaterialet ligger i linje med lärarnas beskrivningar av de egna 

undervisningsmetoderna. Elsa, som tillämpar en integrerad och funktionell metodik i 

grammatikundervisningen, har inte med sig någon uppgift. Hon arbetar inte heller i 

någon större utsträckning med isolerade och traditionella grammatikuppgifter. Annika 

har med sig en uppgift i vilken eleverna ska göra grammatisk analys av de egna 

texterna. Övriga lärare har med sig traditionella grammatikuppgifter, där eleverna ska ta 

ut satsdelar i exempelmeningar, besvara teoretiska kunskapsfrågor eller ange ordklasser 

för olika ord. 

Majoriteten av undervisningsmetodiken och uppgifterna som används av lärarna i 

studien förmedlar en isolerad och traditionell syn på grammatik. Tendenser pekar dock 

på att en förändring är på väg att ske, eftersom Elsa tycks ha frångått den isolerade 

grammatikundervisningen till förmån för en mer processorienterad skrivundervisning 

med grammatikmomentet integrerat. Lärarna Björn och Annika ger uppgifter där ele-

verna ska analysera sitt eget skriftspråk istället för exempeltexter. Lärarna problematise-

rar därigenom grammatiken på ett delvis funktionellt sätt, även om momentet 

undervisas som isolerat genom att det enbart är grammatiken som är i fokus. 

Lärarna vittnar om att grammatikmomentet generellt upplevs som meningslöst 

och svårt av eleverna. För att inspirera till grammatikundervisning använder lärarna 

humor, förklaringar av grammatikkunskapers värde och elevernas egna texter som ut-

gångspunkt när de introducerar arbetsområdet. Dock nämner ingen lärare lärstilsanpas-

sad undervisning eller funktionell grammatikundervisning. Lärarna poängterar att ele-

verna har lättare att förstå nyttan av grammatikundervisning om den sker integrerad med 

andra uppgifter och om eleverna ser nyttan med grammatikundervisningen direkt. Sam-

mantaget kan studiens resultat tolkas som att en förändring är på gång i den svenska 

gymnasieskolan – från en traditionell och isolerad till en mer funktionell och integrerad 

grammatikundervisning. 
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5 Avslutande diskussion, slutsatser och framtida studier 
Nedan problematiserar jag resultaten utifrån studien genom att sätta in lärarnas gramma-

tikmetodik i en tentativ fyrfältare med dimensionerna: traditionell – funktionell och 

isolerad – integrerad. Dessutom diskuterar jag mina resultat i ljuset av tankarna om fu-

nktionell grammatikundervisning i gymnasieskolan och lärstilsanpassad grammatikun-

dervisning. Slutligen dras slutsatser och jag skisserar några potentiella framtida studier. 

Resultaten visar att Carl och Frida förefaller arbeta med grammatiken som ett 

isolerat moment med traditionella ordklass- och satslösningsövningar. Det material som 

de har lämnat in visar att de använder uppgifter där eleverna ska ta ut satsdelar i exem-

pelmeningar, besvara teoretiska kunskapsfrågor eller ange ordklasser för olika ord. Carl 

och Frida har båda ämneskombinationen svenska och engelska och Frida nämner att 

grammatiken behandlas mer funktionellt och integrerat i engelskan. Collberg (2013:55–

56) visar också att läromedel i engelska har ett integrerat och funktionellt synsätt på gra-

mmatik, medan svenskämnets grammatikbeskrivningar delas upp i två delar – en nor-

mativ och en deskriptiv. Dessa resultat avspeglas i lärarnas metodik i min studie. 

Annika och Björn närmar sig en funktionell metodik i grammatikundervisningen 

genom att använda elevernas egna texter, och Annika använder just en sådan uppgift, 

som hon visar under intervjun. Hon framhäver att elevernas motivation till grammatik-

undervisning ökar med det funktionella perspektivet, om än det är en utmaning för dem 

att analysera det egna språket. Med uppgiften problematiserar lärarna grammatiken på 

ett delvis funktionellt sätt, även om momentet undervisas som isolerat genom att det 

enbart är grammatiken som är i fokus. 

Disa arbetar förhållandevis traditionellt men integrerar grammatikundervisningen 

genom att hitta meningsfulla ingångar till momentet. Hon utgår från elevernas egna 

texter och belyser grammatiska fenomen så att de förstår den direkta nyttan av dem, 

som användningen av de och dem. 

Elsa arbetar uteslutande med integrerad och funktionell grammatikundervisning, 

där hon alltid utgår från elevernas texter eller skrivuppgifter. Termkunskap är inte vik-

tigt för henne; hon ser att grammatiken kan tjänstgöra i språkriktighetens och stilistikens 

tjänst, där syftet med grammatikundervisning är att öka elevernas skriftliga förmåga. 

Elsa har inte med sig någon uppgift. Avsaknaden av uppgift kan ses som representativ 

för hennes undervisningsmetod, eftersom hon inte längre arbetar med isolerade och tra-

ditionella grammatikuppgifter. Hon tycks ha frångått den traditionella, och enligt 
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hennes mening omoderna, isolerade grammatikundervisningen till förmån för en mer 

processorienterad skrivundervisning med grammatikmomentet integrerat.  

Lärarna vittnar om att grammatikmomentet generellt upplevs som svårt och 

meningslöst av eleverna. För att inspirera till grammatikundervisning använder lärarna 

humor, förklaringar av grammatikkunskapers värde och elevernas egna texter som ut-

gångspunkt när de introducerar arbetsområdet.  

I ett försök att överskådligt illustrera lärarnas olika metodik och förhållningssätt 

till grammatikundervisningen placerar jag dem i figur 6 som innehåller en fyrfältare 

med dimensionerna traditionell – funktionell och isolerad – integrerad.   

            Isolerad 
 
 
 
 
 
 
        Traditionell Funktionell 

            Integrerad 
 

  
 

Av figur 6 framgår att Carl och Frida bedriver en traditionell och isolerad grammatik-

undervisning. Disa integrerar ingången till momentet, men beskriver grammatiken på ett 

traditionellt sätt. Annika och Björn bedriver isolerad undervisning, men arbetsområdet 

öppnar för en funktionell syn på språket. Elsas undervisningsmetod är integrerad och 

funktionell. 

Jag ser inga samband i den här studien mellan lärarnas intervjusvar och huruvida 

de är anställda vid en kommunal gymnasieskola eller en friskola. I beaktande måste tas 

att detta resultat endast redogör för den här fallstudiens fem gymnasieskolor och inte för 

situationen i hela landet.  

Istället lägger jag märke till ett samband mellan lärarnas ämneskombinationer och 

deras synsätt på grammatik. De lärare som bedriver den mest traditionella grammatik-

undervisningen i svenskämnet, Carl, Frida och Disa, undervisar även i engelska res-

Carl	
Frida	

Annika	
Björn	

Disa	 Elsa	

Figur 6. Dimensioner i lärarnas grammatikundervisning 
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pektive tyska. De lärare som undervisar grammatiken med ett mer integrerat och 

funktionellt förhållningssätt, Annika, Björn och Elsa, undervisar utöver svenska i sam-

hällskunskap, religion respektive historia. Det skulle kunna betyda att lärare som enbart 

undervisar i språkämnen begränsas till en mer strukturell och normativ syn på gram-

matik än de som har ett annat ämne i sin kombination. 

Resultaten visar att en svårighet för eleverna tycks vara terminologin, som är tätt 

kopplad till förståelsen av språkets hierarkiska strukturer (jfr Svensson 1987; 

Håkansson & Josefsson 2010). Carl ger exempel på elever som använder funktions-

termen predikat när de egentligen syftar på formbegreppet verb. Collbergs (2013:40) 

resultat visar att lärarna i moderna språk riktar kritik mot svensklärarna just på grund av 

elevernas bristfälliga termkännedom. Här syns en koppling mellan mina resultat och 

kritiken i Collbergs uppsats. Eftersom svenskämnet i gymnasieskolan ska behandla tre 

språkliga nivåer, ord-, fras- och satslära och hur de samspelar i grammatiken 

(Skolverket 2011), blir terminologin extra problematisk för eleverna som inte kan 

särskilja dessa tre nivåer. Svensson (1987:103) menar att ett större fokus på frasläran i 

undervisningen kan leda till en ökad förståelse för de hierarkiska strukturerna i språket. 

Lärarna i min studie verkar dock inte bedöma att fraslära kan främja elevernas allmänna 

språkförståelse.  

Andra svårigheter som Brodow (2000:105) presenterar är abstraktionsgraden och 

blockeringar mot inlärning. Dessa två hinder tas också upp av några lärare i min studie, 

men inte i så stor utsträckning att jag presenterat dem i egna avsnitt ovan. En lärare 

nämner abstraktionsnivån, medan flera tar upp inlärningsblockeringar. Flera av lärarna 

berättar att många elever ryggar tillbaka bara av att höra ordet grammatik. Måhända är 

det eleverna med knappa förkunskaper som blockerar sig vid grammatikinlärning på 

grund av dåligt självförtroende. Om de har negativa erfarenheter av grammatikunder-

visningen i grundskolan är det inte omöjligt att de behåller sin negativa inställning även 

i gymnasiet. Det kan min studie inte svara på, men det kanske är ett rimligt antagande.  

Ingen av lärarna nämner direkt lärstilsanpassad undervisning eller funktionell 

grammatik som undervisningsmetoder, men de framhåller att eleverna lättare förstår vad 

de ska ha grammatikkunskapen till när lärarna integrerar grammatik med andra upp-

gifter. Sammantaget kan studiens resultat tolkas som att en förändring är på gång i den 

svenska gymnasieskolan – från en traditionell och isolerad till en mer funktionell och 

integrerad grammatikundervisning. 
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Boström och Josefsson (2006) argumenterar för lärstilsanpassad undervisning 

medan Brodow (2000) och Collberg (2013) konstaterar att den processorienterade skriv-

undervisningen som öppnar för en mer funktionell syn på grammatiken inte upplevs 

som ren grammatik av elever, och i Brodows fall inte heller av vissa lärare. Om ele-

verna har negativa associationer till grammatikundervisning delvis på grund av ordet 

grammatik skulle en annorlunda introduktion och presentation av grammatikmomentet 

vara gynnsam. En funktionell syn öppnar upp för att eleverna ska bli medvetna om det 

egna språkbruket, medan en lärstilsanpassad undervisning går ut på att individanpassa 

momentet och låta eleverna närma sig grammatiken från olika håll. Boström (2004) 

konstaterar att med ett sådant angreppssätt befästs kunskaperna djupare och elevernas 

attityd till att arbeta med grammatik blir mer positiv än vid traditionell grammatik-

undervisning. 

I min studie är lärarnas främsta argument till grammatikkunskaper att det kan 

hjälpa eleverna i svenskämnets övriga moment, främst i skriftlig och muntlig kommuni-

kation. Dessa åsikter bekräftar Collberg (2013:56) och hans iakttagelse att Skolverkets 

ämnesplaner för kurserna i svenska, med undantag för Svenska 2, lägger störst fokus på 

kommunikativa färdigheter. När Skolverkets ämnesplaner betonar kommunikation kän-

ns det som en naturlig följd att lärare också lyfter fram just de färdigheterna. Andra 

syften som nämns är att det främjar inlärningen av andra språk, att det är nödvändigt 

med ett metaspråk för att tala om språket, att det är allmänbildande och att det utvecklar 

tankeförmågan genom hjärngymnastik. Alla dessa argument framförs av lärarna i 

Brodows (2000:73) studie också. Han själv anser istället att det främsta argumentet för 

grammatikundevisning borde vara att medvetandegöra eleverna om vilket fantastiskt 

redskap mänskligt språk är och att det är det levande, komplexa och flexibla språket 

som är spännande att undersöka – både skiftspråk och talspråk (a.a:130). 

Brodow (2000:130) rekommenderar en grammatikundervisning där arbetssättet är 

induktivt och texterna egenproducerade. Annikas uppgift är ett exempel på sådan under-

visning och angreppssättet är delvis funktionellt, delvis normativt. Hon berättar att det 

funktionella angreppssättet i uppgiften gör att hon inte alltid är säker på svaret när ele-

verna kommer med frågor, utan att hon måste resonera med dem och ta tid på sig. Detta 

arbetssätt utgår från det funktionella perspektivet på grammatik; den teoretiska för-

klaringen ska vara lika täckande och komplex som det faktiska språkbruket (jfr Halliday 

& Matthiessen 2004:5).  
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I den lärstilsanpassade undervisningen ligger motivationen i fokus – elever ska 

tycka att undervisningen känns meningsfull. Boström och Josefsson (2006:100) anför 

att ”vi motiveras om vi känner lust inför ett område, om vi inser att vi har behov av att 

lära oss det eller om vi helt enkelt vill”. Läraren Annika i min studie bekräftar att hen-

nes elever utifrån uppgiften med funktionellt angreppssätt inser att de har behov av att 

lära sig grammatik tack vare det klarlagda syftet och att de därför är motiverade. 

Lärstilsanpassad undervisning är inte samma sak som att ha ett tydliggjort syfte, 

men metoden utgår från elevernas styrkor och intressen för att underlätta deras 

inlärningsprocess. Utifrån min studie och andras sammanvägda resultat skulle man 

kunna förespråka en lärstilsanpassad undervisningsmetod med ett funktionellt 

perspektiv på språket. Måhända är det en mer tidskrävande metodik än den traditionella 

grammatikundervisningen, men forskningen pekar på att om den tillämpas blir 

kunskaperna mer långvariga och arbetsmomentet mer lustfyllt. 

En slutsats som kan dras av studien är att lärarna fortfarande mestadels undervisar 

grammatiken på ett traditionellt sätt som ett isolerat moment, men lärarna anstränger sig 

för att motivera grammatikmomentet för eleverna. Trots ansträngningen upplever 

eleverna grammatikmomentet som svårt och till stor del meningslöst.  

En annan slutsats är att det trots allt har börjat ske en förändring eftersom fyra av 

lärarna i denna studie på något sätt utgår från elevernas egen språkanvändning i arbetet 

med grammatik. Annika undervisar grammatiken som ett isolerat moment, men låter 

eleverna studera och analysera sina egna texter. Eleverna upplever på så sätt grammatik-

momentet som mer meningsfullt. Elsa integrerar alltid grammatik med andra moment 

och verkar inte värdera teoretiska grammatikkunskaper lika högt som den praktiska 

tillämpningen av dem. Studiens sammanvägda resultat tyder på att undervisningen bör-

jar frångå den traditionella synen på grammatik i enlighet med de argument som 

Teleman (1987) och Brodow (2000) för. Utvecklingen går dock i långsam takt. 

En tredje slutsats är att det inlämnade undervisningsmaterialet överensstämmer 

med lärarnas egna beskrivningar av undervisningsmetoderna. Elsa visade inte någon 

grammatikuppgift, vilket kan ses som ett tecken på att hon inte längre arbetar med tradi-

tionella grammatikuppgifter. De lärare som fortfarande bedriver traditionell metodik 

lämnar in traditionella grammatikövningar där eleverna förväntas ta ut satsdelar i exem-

pelmeningar, besvara teoretiska kunskapsfrågor eller ange ordklasser. 

I en framtida studie skulle man kunna återupprepa Brodows studie från 1990-talet 

och utvidga den så att även elevers erfarenheter av grammatikundervisningen i svensk-
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ämnet kunde studeras. I en sådan studie kunde man belysa likheter och skillnader i ele-

vers och lärares uppfattning av grammatikmomentet och grammatikkunskaper.  

En annan relevant studie vore att studera i princip samma teman som jag gör i 

denna studie men göra ingången från den praktiska skrivundervisningen med moment 

av funktionell och integrerad grammatikundervisning. Man skulle kunna intervjua lärare 

och elever om hur de uppfattar skrivundervisning med funktionella grammatikmoment 

integrerade i skrivprocessen som meningsfull, dvs. om det blir meningsfullt att diskutera 

språkstrukturella frågor i samband med skrivundervisning. Antagandet är att man skulle 

få helt andra svar i en sådan studie med integrerade grammatikmoment än de jag fått i 

denna studie. 

Flera mindre studier om svenskämnets grammatikundervisning har genomförts de 

senaste åren. Dessvärre tycks många av dem peka i en riktning som visar att skolan inte 

ligger i fas med forskningen. Trots att språkforskning ständigt pågår verkar det ta lång 

tid innan nya förhållningssätt förankras i skolundervisningen. Lärare i den här studien 

liksom i andra studier uttrycker missmod och frustration över att grammatikunder-

visningen måste läggas på en basal nivå för att möta elevernas förkunskaper. Dessutom 

tycks motivationen för att lära grammatik vara låg. Det är förvånansvärt att den tradi-

tionella skolgrammatiken från 1980-talet och än tidigare lever vidare i all välmåga även 

2015. 
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Bilagor 
Bilaga A Inbjudan till intervju 

Inbjudan	till	intervju	
 

 
Hej! 
 
Du är inbjuden till att delta i en intervju om svenskundervisningen i gymnasieskolan. 
Fokusområdet för intervjun är grammatik, eftersom du är svensklärare är dina åsikter 
och erfarenheter av grammatikundervisning av stort intresse för mig. 
 
Jag utbildar mig till gymnasielärare i svenska vid Linnéuniversitetet i Växjö, och just nu 
arbetar jag med min kandidatuppsats, vars övergripande syfte är att studera grammatik-
undervisning i svenskämnet. Därför önskar jag nu träffa dig för att få veta mer om hur 
du lägger upp undervisningen och hur du ser på elevernas grammatiska kunskaper. Det 
förekommer inga kunskapsfrågor under intervjun, utan jag är enbart intresserad av att få 
reda på dina upplevelser och erfarenheter. 
 
En intervjuguide bifogas så att du har möjlighet att läsa igenom frågorna i god tid före 
intervjun och ta fram någon övning eller något utdrag från undervisningsmaterial som 
jag också önskar få ta del av (se vidare förklaring i intervjuguiden). 
 
Deltagandet i intervjun är frivilligt. Du måste inte svara på alla frågor om du inte känner 
att du vill det. Du har rätt att avbryta intervjun om du så önskar. Alla uppgifter om dig 
och andra som deltar i studien kommer att anonymiseras i uppsatsen: varken ditt namn 
eller skolans namn kommer att uppges och det kommer att vara omöjligt att identifiera 
dig. Jag vore tacksam om jag kunde få spela in intervjun. När uppsatsen har blivit 
godkänd kommer inspelningen att raderas. Om du vill läsa uppsatsen när den är klar,  
så skickar jag den gärna. 
 
 
Tack för att du valt att delta! 
 
Elin Engholm 
Student vid Linnéuniversitetet 
 
Mail:  
Tel:  
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Bilaga B Intervjuguide 
 

Intervjuguide	
	

Demografiska	frågor:	

Hur gammal är du? 

Vilket år tog du lärarexamen? 

Hur länge har du varit verksam som svensklärare?  

I vilka stadier, årskurser och kurser har du undervisat svenska? 

Inom vilka gymnasieprogram undervisar du eller har du undervisat svenska? 

 

Intervjufrågor:	

1. I Skolverkets formuleringar av svenskämnets syfte nämns ”kunskaper om det 
svenska språkets uppbyggnad” (Gy11). Hur tolkar du det? 

2. Vad anser du räknas in i begreppet grammatik? 

3. Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? 

4. Vilka grammatiska kunskaper bör elever i dina kurser ha?  

5. Hur brukar du motivera värdet av grammatikkunskaper för dina elever? 

6. Upplevs grammatikmomentet som svårt av dina elever?  

7. Hur examinerar du grammatikkunskaper? 

8. Hur lägger du upp grammatikundervisningen? Vilket moment börjar du med och 
vad kommer sedan? 

 

Material 

Det skulle vara värdefullt för mig att få se en grammatikövning som du har låtit 
eleverna arbeta med; det kan vara ditt eget undervisningsmaterial eller hämtat ur en 
lärobok.  

Det vore fint om du kunde ta med en kopia av materialet till intervjutillfället.   
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Bilaga C Undervisningsmaterial 
 

Undervisningsmaterial från Annika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 IV 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 V 

Utdrag ur undervisningsmaterial från Björn 
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 VII 

Utdrag ur undervisningsmaterial från Carl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 IX 

Utdrag ur undervisningsmaterial från Disa 
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Utdrag ur undervisningsmaterial från Frida 
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