
UPPSALA UNIVERSITET        EXAMENSARBETE 15hp 

Institutionen för nordiska  språk       Svenska 4 

              Vt 2017 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

”Grammatikundervisningen är ett sätt att hålla 

vapnet som är språket både blankt och skarpt 

samtidigt” 
Svensklärares uppfattningar om 

grammatikundervisningen i gymnasieskolans 

svenskämne  

 

 

Caroline Malmgren Forsling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Handledare: Mikael Kalm 

             Institutionen för nordiska språk  



1 

 

Sammandrag 

Avgörande för grammatikundervisningens utformning är de uppfattningar som läraren har av 

hur man bör undervisa inom området. I denna studie undersöks därför fem yrkesverksamma 

svensklärares uppfattningar om hur grammatikundervisningen i gymnasieskolans svenskämne 

bör bedrivas avseende innehåll, metod samt vad de uppfattar som nyttan med 

grammatikundervisning för eleverna. I detta undersöks även vilken roll lärarna uppfattar att 

grammatiken har i ämnesplanen för svenska i gymnasiet. Undersökningen utgörs av en 

kvalitativ intervjumetod med fenomenografisk ansats. Materialet för studien utgörs av 

transkriptionen av de fem lärarnas intervjusvar. Resultatet visar att lärarna främst uppfattar att 

nyttan med grammatikundervisningen är att hjälpa eleverna att bli bättre skribenter och att lära 

sig andra språk. Resultatet visar även att det finns ett gemensamt mål bland lärarna i att 

grammatikundervisningen ska främja elevernas skriftliga förmåga men att synen på hur man 

metodiskt når dit till viss del skiljer sig mellan de olika lärarna. Ämnesplanen uppfattas av 

lärarna både rymma stort tolkningsutrymme vad gäller grammatikens roll och vara begränsande 

för att leva ut de visioner man har. Grammatikens roll uppfattas även som framförskjuten i 

svenskämnet i Gy2011 jämfört med Lpf94 av flera av lärarna. En slutsats är att 

grammatikundervisningen främst förs fram som ett medel för att främja elevernas 

kommunikativa förmågor och att det finns en viss variation mellan lärarna på hur man anser att 

man metodiskt kan nå fram till detta.  

 
 

 

 

Nyckelord: Grammatikundervisning, fenomenografi, Gy2011, Lärare, Ämnesplan  
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1. Inledning  

Debatten om skolgrammatikens vad, hur och varför har en lång historia i Sverige. Svaren på 

dessa frågor har varit långt ifrån självklara från 1800-talet, när en svensk 

grammatikundervisning först började ta form (Teleman u.å), fram till idag år 2017 då 

grammatik lärs ut i såväl grundskolans som gymnasieskolans svenskämne. Undervisningen i 

svensk grammatik började bedrivas under 1800-talet utifrån den latinska skolgrammatiken och 

den allmänna grammatiken som utgick ifrån att alla språk hade gemensamma drag i grunden 

vilket gjorde att de gick att studera utifrån samma kategorier (Teleman 1987:7). Grammatiken 

användes under den tiden som en väg in i det standardiserade skriftspråket vid borgerliga skolor 

(Teleman u.å). Senare, under den första hälften av 1900-talet, spelade grammatiken en viktig 

roll på de svenska läroverken. Där såg man grammatiken som ett medel både för att lära ut 

språkriktighet inom modersmålsämnet och för att lära sig främmande språk (Teleman u.å). 

Under 1990-talets senare del försvagades grammatikens ställning i skolans svenskundervisning. 

Detta handlade om att språkriktighetsträningen inte längre ansågs lika betydelsefull som 

tidigare och att svenskämnets innehållsträngsel gjorde att grammatiken hade svårt att återfå sin 

plats i undervisningen (Teleman u.å). 

I den nu gällande ämnesplanen i svenska har grammatiken dock åter fått en framskjuten roll, 

eller vad Boström och Strzelecka kallar, en renässans (2013:118). Detta aktualiserar därmed 

åter behovet av grammatikdidaktisk forskning, vilket av Boström och Strzelecka (2013:115–

116) framhålls som ett eftersatt forskningsområde. Inte minst finns det ett behov av att lyfta 

fram lärarnas perspektiv. Av Molloy (2007:10) har det framförts att svensklärare inte diskuterar 

sin undervisning utifrån ämnesdidaktiken. Hedqvist (2008) menar att anledningen till att 

ämnesdidaktiska perspektiv inte får plats i skolan är att denna forskningsgren är 

underprioriterad, och att den inte ses som relevant och tillgänglig av lärarna i skolan. Han 

efterlyser därför ämnesdidaktisk forskning i svenskämnet som genomförs med lärare på skolor 

(Hedqvist 2008:55–60). Mot bakgrund av detta vill jag därför i denna undersökning låta ett 

antal lärare komma till tals om sina ämnesdidaktiska visioner för grammatikundervisningen. 

Undervisningens innehåll styrs enligt Boström och Strzelecka av olika faktorer som är mer eller 

mindre officiella. Officiellt styrs den av ämnesplanens föreskrifter och inofficiellt styrs den av 

svensklärarna och deras traditioner vad gäller ämnet (Boström och Strzelecka 2013:118). Mot 

bakgrund av detta vill jag således ta ett helhetsbegrepp om de faktorer som påverkar lärarnas 
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undervisning och undersöka deras uppfattningar om vad svenskämnets grammatikundervisning 

bör bestå i vad gäller syfte, innehåll och metod samt deras uppfattningar om grammatikens roll 

i ämnesplanen. Målet är att teckna en bild av hur lärarna själva uppfattar att 

grammatikundervisning bör bedrivas inom ramen för dagens svenskämne i gymnasieskolan.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att kartlägga fem yrkesverksamma svensklärares 

uppfattningar om hur grammatikundervisningen i dagens gymnasieskola bör bedrivas avseende 

innehåll och metod samt vad de uppfattar att grammatikundervisningen har för nytta för 

eleverna. Därtill syftar uppsatsen också till att undersöka vilken roll lärarna uppfattar att 

grammatiken har i ämnesplanen för svenska i gymnasiet. 

 

För att uppfylla mitt syfte har jag formulerat följande frågor som jag besvarar i uppsatsen:  

● Vad uppfattar lärarna att grammatikundervisningen har för nytta för eleverna? 

● Hur uppfattar svensklärare att grammatikundervisningen bör bedrivas i dagens 

gymnasieskola med fokus på innehåll och metod? 

● Vad är lärarnas uppfattningar om grammatikens roll i ämnesplanen i svenska för 

gymnasiet? 

1.2 Uppsatsens disposition  

I avsnitt 2 presenteras uppsatsens bakgrund. I denna ingår teoretiska perspektiv och 

ämnesplanens perspektiv på grammatikens nytta, innehåll och metoder. Därtill presenteras 

tidigare forskning om lärares syn på syftet med och val av innehåll och metoder i 

grammatikundervisningen. I avsnitt 3 redogörs för uppsatsens metod och material. Därefter 

följer resultatet av undersökningen i avsnitt 4. Resultatet förs sedan samman i avsnitt 4.4. I 

avsnitt 5 förs en avslutande diskussion. Sist i uppsatsen följer två bilagor som utgörs av studiens 

intervjuguide och intervjufrågor.  
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras en rad forskares perspektiv på grammatikundervisningen. Först 

presenteras olika argument för grammatikundervisning. Därefter presenteras olika perspektiv 

på vilket innehåll och vilka metoder som bör ligga till grund för denna. Sist presenteras tidigare 

forskning om lärares undervisning.  

2.1 Grammatikdidaktik 

I detta avsnitt presenteras en rad didaktiska perspektiv på nyttan med grammatikundervisningen 

samt dess innehåll och metoder.  

2.1.1 Nyttan med grammatikundervisningen 

Teleman (1991) lyfter och problematiserar vanliga, moderna argument för skolans 

grammatikundervisning. De argument som han lyfter fram och kritiskt granskar är att 

grammatikundervisningen (Teleman 1991:120–123): 

 

• förbättrar elevernas skrivförmåga 

• är en viktig del av kulturarvet  

• är ett vapen mot språkets förfall 

• hjälper eleverna att tillägna sig främmande språk 

• ger insikter om språket som är en central del i människans liv  

 

Vad gäller det första argumentet hävdar Teleman (1991:120) att det inte finns några tydliga 

belägg för att grammatiska kunskaper i sig skulle ha en positiv effekt på den skriftliga 

produktionen. Han framhåller att grammatiska kunskaper möjligen kan vara bra för att öppna 

upp elevernas ögon för språket och för att kunna ge dem verktyg att se på sitt språk från en 

metanivå samt att revidera en text språkligt (Teleman 1991:120). Det andra argumentet som 

lyfts fram av Teleman är att kunskaper i grammatik är en viktig del av kulturarvet. Även detta 

argument avfärdar han och menar att det endast kan ses som en statussymbol för vissa grupper 

i samhället (Teleman 1991:121) Även det tredje argumentet, att grammatikundervisningen 

skulle motarbeta språkets förfall, kritiserar Teleman som menar att det handlar om att de högre 
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sociala skikten vill värna om sin språkliga variant som ofta utgör normen i samhället (Teleman 

1991:121). Det fjärde argumentet, främmandespråksargumentet, håller Teleman till viss del 

med om. Han menar att grammatik behövs om man ska lära sig ett främmande språk under vad 

han kallar ”icke naturliga betingelser” då det kan begripliggöra skillnader mellan elevens 

förstaspråk och målspråket (Teleman 1991:122). Det sista argumentet som Teleman lyfter anser 

han är ett av de viktigaste. Han betonar vikten av att skaffa sig kunskaper om vårt språk för att 

förstå samhället och oss själva (Teleman 1991:122).  

I en vidareutveckling av Telemans resonemang diskuterar även Boström och Josefsson 

(2006) grammatikens nytta. De lyfter att eleverna kan utveckla en metaspråklig kompetens där 

grammatiken blir ett redskap för att observera och analysera både sitt eget och andras språk. De 

påstår även att grammatiska kunskaper kan hjälpa elever att förbättra sina texter genom att de 

kan göras medvetna om stil- och genreskillnader i språket. Vidare framhåller de att grammatiska 

kunskaper kan utgöra ett stöd i studiet av bland annat språkhistoria, språksociologi och dialekter 

(Boström & Josefsson 2006:27–40).  

2.1.2 Innehåll och metoder i grammatikundervisningen  

I litteraturen förordas en rad olika perspektiv på grammatikundervisningens innehåll och 

metoder. Något som förordas av vissa författare är en funktionell grammatikundervisning. 

Bland andra Nilsson och Ullström (2000:138) anser att språket bör kopplas samman med dess 

funktion och sammanhang. De menar att grammatikundervisningen bör relateras till större 

enheter än enskilda meningar och ett vidare grammatikbegrepp än vad som traditionellt gjorts 

inom grammatikundervisningen. Även Lundin (2009:16) pläderar för en sådan undervisning. 

Hon menar att för att eleverna ska kunna ha hjälp av grammatiken i sitt skrivande måste man 

som lärare hjälpa eleverna att relatera sina grammatiska kunskaper till språket som helhet. Både 

Lundin (2009:16) och Strömqvist (1993:28) ställer sig kritiska till isolerade grammatikmoment 

där grammatiken isoleras från andra delar av språket.  

Vidare anser Boström och Josefsson (2006:30), Nilsson (2000:27) och Strömqvist 

(1993:26) att man bör utgå ifrån den kunskap eleverna redan besitter om språk genom att utgå 

ifrån elevernas egna språk i undervisningen. Nilsson (2000:27) menar att man bör arbeta 

kontrastivt med elevernas språk och andra språkliga varianter inom svenskan såsom sociolekter 

och dialekter samt texter skrivna av professionella skribenter. Detta menar han kan hjälpa 
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eleverna att se likheter och skillnader mellan den egna varieteten och andra vilket skapar en 

språklig medvetenhet hos eleverna (Nilsson 2000:27).  

Josefsson (2007:9,11) anser att det kan finnas en poäng i att arbeta med autentiskt språk på 

det här sättet men understryker att det måste ske på ett genomtänkt sätt. För undervisningen i 

grammatik på högskolan förordar hon användningen av laborativa övningar som är väl uttänkta 

där eleverna får undersöka sin språkliga förmåga. Att börja med satslösning på autentiska texter 

eller elevernas egna texter utan att ha tänkt igenom målet ställer hon sig kritisk till. 

Konsekvensen av att oreflekterat använda sådana övningar kan enligt henne bli att man stöter 

på svårigheter och att lärandet uteblir (Josefsson 2007:9).  

Boström och Josefsson (2006:74–75) förordar ett annat metodiskt angreppssätt som de 

kallar lärstilsmetodik, Ett antagande inom denna metodik är att vi har olika perceptuella 

preferenser vad gäller inlärning där våra sinnen spelar en stor roll. De fyra olika lärstilarna är 

där auditiv (hörsel), visuell (syn), taktil (känsel) och kinestetisk (rörelser). Enligt denna metodik 

bör undervisningen ta tillvara på individers olika sätt att lära. Undervisningen i grammatik bör 

således präglas av en metodisk pluralism (Boström & Josefsson 2006:74–75).  

 En utmaning i grammatikundervisningen kan vara elevers negativa erfarenheter av och 

bristande motivation inför grammatik (Teleman 1987:11). I detta framhåller Boström och 

Josefsson (2006: 96) att man bör utgå ifrån elevernas intressen i undervisningen och att man 

bör fundera över hur man kan väcka elevernas nyfikenhet och få dem att inse nyttan med 

grammatikkunskaper. De menar även att det är viktigt att som lärare förmedla en positiv 

inställning till grammatikarbetet för att påverka elevernas attityder (Boström och Josefsson 

(2006: 103).  

Vidare pläderar Ask (2012: 59) och Boström och Josefsson (2006: 30) för ett metaspråk i 

grammatikundervisningen. Ask (2012: 59) förklarar att detta metaspråk behövs för att samtala 

om text, språk och språkriktighet och att detta metaspråk måste anpassas efter elevernas 

förutsättningar.  

En annan typ av grammatik som aktualiseras i en av lärarnas svar är den funktionella 

grammatiken. Denna fokuserar på innehåll och kommunikation och utgår ifrån ett vidgat 

grammatikbegrepp där inte bara begrepp som syntax och formlära ingår utan även semantik 

och pragmatik. Den viktigaste uppgiften för denna grammatik är enligt förespråkare att den ska 

vara ett redskap i att förstå sitt eget språk och att utifrån detta kunna utveckla det (Holmberg 

och Karlsson 2006:17).   



10 

 

2.2 Grammatik i gymnasieskola 2011  

I detta avsnitt presenteras vad ämnesplanen i svenska förordar beträffande 

grammatikundervisningens innehåll, metod och syfte.   

2.2.1 Bakgrund till ämnesplanen i Gy2011 

Ämnesplanen är en central del i det officiella styrandet av språkundervisningens innehåll. År 

2011 infördes den nu gällande ämnesplanen för gymnasieskolan, Gy2011. Dess föregångare, 

Lpf94, kritiserades bland annat för att vara för vag. Med Gy2011 hoppades man kunna öka 

likvärdigheten i undervisningen genom att med tydligare och mer konkreta direktiv i minska 

tolkningsutrymmet. För lärarna innebär detta enligt Ask en minskad individuell frihet att 

utforma sin undervisning (Ask 2012: 19).  

2.2.2 Innehåll i grammatikundervisningen  

I kursen Svenska 1 nämns inte begreppet grammatik uttryckligen. Däremot står det uttryckt i 

det centrala innehållet att undervisningen ska behandla ”[g]rundläggande språkliga begrepp 

som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig 

variation samt diskutera språkriktighetsfrågor” (Skolverket 2011a:162). Vissa av dessa begrepp 

är emellertid grammatiska. I kommentarmaterialet till ämnesplanen i svenska står att läsa att 

detta kan röra sig om begrepp såsom ”sats, bisats, tempus, subjekt och predikat” (Skolverket 

2011b:6). I kommentarmaterialet ges utrymme för läraren själv att välja vilka begrepp som 

anses som lämpliga att använda i analys av språk. Det förklaras att ”[e]xakt vilka begrepp som 

är lämpliga att använda i svenska 1 är en didaktisk fråga som kan variera mellan klasser och 

undervisningssituation […]” (Skolverket 2011b: 5). 

 Förutom språkriktighetsfrågor ska undervisningen i kursen Svenska 1 även behandla 

”[d]ialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel 

ålder, kön och social bakgrund [samt] [s]killnader mellan formellt och informellt språkbruk 

samt attityder till olika former av språklig variation” (Skolverket 2011a:162). 

I kursen Svenska 2 finns grammatiken med i såväl det centrala innehållet som i 

kunskapskraven. I det centrala innehållet för kursen Svenska 2 står att läsa att undervisningen 

ska behandla ”[s]venska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda 

samt hur de samspelar i grammatiken (Skolverket 2011a:169). I kommentarmaterialet står det 
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därtill uttryckt att man medvetet valt att inkludera begreppet fras då detta har varit sparsamt 

använt tidigare i skolan men länge etablerat inom språkvetenskapen (Skolverket 2011b:6).  

I kursen Svenska 3 nämns däremot aldrig begreppet grammatik. Undervisningen ska 

emellertid enligt det centrala innehållet behandla: [v]iktiga generella drag som rör språk och 

stil av vetenskaplig karaktär” samt ”[d]et svenska språkets ursprung, historiska utveckling och 

släktskapsförhållanden” samt språkförändring (Skolverket 2011a:176). Huruvida grammatiska 

termer behövs för att ta sig an detta förblir osagt. Däremot menar Boström & Josefsson 

(2006:39–40) att grammatiska termer kan vara till nytta för att diskutera just språkhistoria. Dock 

ges inte grammatiken denna explicita roll i ämnesplanen.  

2.2.3 Syftet med grammatikundervisningen 

I ämnesplanen i svenska i Gy2011 förklaras syftet med undervisningen i ämnet svenska. I 

kommentarmaterialet för svenskkurserna framförs fyra syften. Det första syftet som framförs 

är att ”[g]rammatisk kunskap är kunskap om språkets uppbyggnad, som bland annat har som 

uppgift att ge redskap för att tala om språk och analysera språk” (Skolverket 2011b: 6). Denna 

roll betonas även i kommentarmaterialet för kursen Svenska 1 där det fastslås att:”[a]rbete med 

språklig analys förutsätter att man använder sig av lämpliga språkliga och språkvetenskapliga 

begrepp, och inte nöjer sig med allmänspråkliga ord och uttryck” (Skolverket 2011b:5). Här 

kan man således se att grammatiken ska ta rollen som ett metaspråk i den övriga 

språkundervisningen, ett syfte som även Teleman (1991:120) anför. Det andra syftet som 

fastställs i ämnesplanen är att grammatiken förväntas ”öka elevernas språkliga medvetenhet” 

(Skolverket 2011b:6). Detta är ett av de argument som Teleman (1991:121) lyfter fram som 

viktigast. Ett tredje syfte skrivs ut i följande formulering:    

 
Genom att behandla detta centrala innehåll i funktionella sammanhang utvecklas inte kunskaper endast mot 

ämnesplanens mål kunskaper om språkets uppbyggnad utan flera andra mål, till exempel förmåga att 

utforma muntliga framställningar och texter så att de fungerar väl i sitt sammanhang. (Skolverket 2011b:6) 

 

I denna formulering kopplas alltså grammatiken i funktionella sammanhang samman med 

utformandet av muntliga och skriftliga framställningar. I Svenska 1 förs ett liknande 

resonemang fram där grammatiska begrepp anses kunna användas för ”diskussion av 

språkriktighetsfrågor och andra textfrågor” (Skolverket 2011b:5). Ett syfte här kan således 

uttydas vara att grammatiken ska ta rollen som ett funktionellt redskap i undervisningen kring 



12 

 

den muntliga och den skriftliga kommunikationen. Hur detta ska gå till konkretiseras inte i 

kommentarmaterialet. Däremot går det att koppla till Teleman (1991:120) som menar att 

grammatiken kan användas som ett redskap för att revidera texter och Boström och Josefsson 

(2006: 27–40) som talar om att den kan medvetandegöra eleverna om genrer och stilnivåer.  

2.2.4 Metoder i grammatikundervisningen  

I ämnesplanens formuleringar kring grammatik kan man uttyda en rad olika metoder som 

förordas för undervisningen. I kursen Svenska 1 förordas diskussioner, språkliga analyser och 

reflektioner där grammatiken används som ett verktyg för att närma sig språket både när det 

gäller språkriktighet och språklig variation (Skolverket 2011a: 162, 164). Eleverna ska också i 

kursen Svenska 1 praktiskt kunna formulera sig språkriktigt. Ett av kunskapskraven i kursen 

Svenska 1 är nämligen att eleverna ska kunna ”följa skriftspråkets normer för språkriktighet” 

(Skolverket 2011a:164).  

 En annan metod som förordas i ämnesplanen är den funktionella metoden. I 

kommentarmaterialet för kursen Svenska 2 öppnas nämligen upp för att behandla det centrala 

innehållet kring grammatik i ”funktionella sammanhang” (Skolverket 2011b:6).  

2.3 Tidigare forskning om lärare och grammatikundervisningen  

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om lärare och deras syn på 

grammatikundervisningen.  

2.3.1 Argument för grammatikundervisningen  

Flera andra studier har undersökt hur lärare legitimerar grammatiken. I Bergström (2007) 

framkommer att svensklärarna i gymnasiet i första hand ser språkdelen av svenskämnet som 

inriktat på att förbättra elevernas kommunikativa förmågor. Där framkommer att svensklärarna 

främst ser att svenskans språkdel ska ha som syfte att vara allmänt högskoleförberedande och 

att gymnasiesvenskan därför inte bereder eleverna för studier i svenska språket på en 

högskolenivå (Bergström 2007:208,210). Bergström konstaterar att gymnasiets svenskämne 

lägger stor vikt vid språket som kommunikationsmedel medan den språkliga analysen bereds 

lite utrymme (Bergström 2007:206).   
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I en studie om grammatikundervisningens vad, hur och varför efter Gy2011 undersöker 

författarna Sarah Olausson, Jonaz Randhede och Simon Ridings (2014) lärares 

grammatikundervisning. De finner att det vanligaste argumentet för grammatikundervisningen 

är främmandespråksargumentet och att det andra vanligaste argumentet är 

språkriktighetsargumentet (Olausson, Randhede & Ridings 2014:39). I Collberg (2013:34) 

framhåller svensklärarna att grammatiken är värdefull vid inlärning av andra språk och vid den 

skriftliga språkanvändningen. I Boström och Strzelecka (2014) framkommer dock en annan 

bild. Där undersöks lärares uppfattningar om sin egen undervisning och det framkommer att 

endast sju procent av informanterna har svarat att elevernas skrivande gynnas av grammatiken 

(2014:23).  

2.3.2 Innehåll och metod i grammatikundervisningen  

Ett antal studier har även gjorts där svensklärares undervisning i grammatik har undersökts.  I 

Strzelecka och Boström (2014) undersöks lärare och deras uppfattningar om sin egen 

undervisning genom en enkätstudie. Där framkom bland annat att över hälften av lärarna 

fortfarande bedriver vad de skulle kalla en traditionell grammatikundervisning (Strzelecka & 

Boström 2014:19). Med traditionell grammatikundervisning förklarar Boström och Strzelecka 

att de menar en undervisning som inleds med föreläsningar av grammatiken och där eleverna 

sedan får arbeta med skriftliga övningar (Boström & Strzelecka 2014:19, 23–24). I andra studier 

framkommer det att grammatikundervisningen används för att understödja 

skrivundervisningen. Lärarna i Olausson, Randhede och Ridings undersökning (2014:34,38) 

använder grammatiken i språkriktighetsundervisningen och den skriftliga produktionen. I 

Collbergs (2014:35) studie om grammatikundervisningen i Gy2011 framhåller båda de 

svensklärare som intervjuas att grammatiken främst används i skrivundervisningen.  

3. Metod och material  

I detta avsnitt redogör jag för den fenomenografiska ansatsen, den kvalitativa intervjumetoden, 

det urval av informanter som jag har gjort och de etiska överväganden som jag har tagit ställning 

till. Vidare redogör jag även för de förberedelse som jag har genomfört innan intervjuerna och 

de insamling- och analysmetoder som jag har använt mig av.   
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3.1 Fenomenografisk ansats  

Undersökningen vilar på en fenomenografisk ansats. Fenomenografin är en metodologi inom 

kvalitativ forskning som främst har kommit att nyttjas inom pedagogiska studier där man 

intresserar sig för att undersöka individers uppfattningar om olika fenomen och de variationer 

som finns i dessa uppfattningar (Kroksmark 2007:4–5). Den fenomenografiska metoden är 

alltid induktiv vilket innebär att man studerar ett fenomen, i detta fall uppfattningar, för att 

sedan analysera dessa och dra slutsatser om fenomenet och intervjuobjektet (Kroksmark 

2007:6). Således utgår man i fenomenologiska studier inte ifrån teorier utan ifrån empiri.  

Fenomenografin passar väl för min undersökning då jag inte undersöker hur 

undervisningen går till utan istället dessa fem lärares uppfattningar om hur 

grammatikundervisningen i dagens skola bör se ut. Fenomenografin är beskrivande och 

avbildande och söker olika perspektiv på ett fenomen snarare än att finna det rätta svaret 

(Kroksmark 2007:6). I regel undersöks väl avgränsade fenomen (Kroksmark 2007:14). I denna 

undersökning studerar jag ett avgränsat fenomen och olika aspekter av detta, nämligen 

grammatikundervisningen utifrån olika perspektiv.   

3.2. Kvalitativ intervjumetod 

För att uppfylla syftet och för att besvara mina frågeställningar har jag valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer med ett antal lärare. Den kvalitativa intervjumetoden är enligt Jan Trost 

lämplig när man försöker förstå hur människor resonerar och när man ska förstå och urskilja 

olika mönster i det man undersöker (Trost 2010:32). Den kvalitativa intervjun är därtill 

lämpligast i fenomenologiska studier. Den har fördelen, jämfört med exempelvis enkäten, att 

den inte innehåller på förhand bestämda svarsalternativ och ett avgränsat svarsutrymme. Detta 

gör att den intervjuade i hög grad kan styra sina utsagor kring innehållet (Alexandersson 

1994:74). Detta är speciellt viktigt i fenomenologiska studier där det är intervjupersonens 

uppfattningar om ett specifikt fenomen som man vill nå fram till.  

 Alexandersson (1994:74) framhåller att intervjun också är fördelaktig då intervjuaren kan 

försäkra sig om att det fenomen och de aspekter som ska behandlas blir diskuterade. För att 

säkerställa detta i förhand har jag som intervjuare valt ut tre områden som vi berör under 

intervjuerna och till vart och ett av dessa har jag ett antal frågor som säkerställer att vi berör det 

som jag ämnar undersöka (se Bilaga 1). Alla informanter får således svara på samma frågor. 
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Däremot har informanten en möjlighet att styra intervjun genom att de frågor som ställs är 

öppna. Detta kallas i metodlitteraturen för låg standardisering. Något att vara medveten om med 

en låg standardisering är att det kan bli stora variationer i de svar man får och hur intervjun går 

till (Trost 2010:39). Jag menar dock att detta snarare är en fördel i denna undersökning då de 

öppna frågorna gör det möjligt för informanterna att utveckla sina tankar och att få sina 

uppfattningar om grammatikundervisningen speglade på ett rättvist sätt.  

3.3 Urval  

När det gäller kvalitativa intervjuer rekommenderas ofta att hålla sig till ett litet antal intervjuer. 

Trost rekommenderar mellan fyra till åtta intervjuer om intervjuerna är av kvalitativt slag för 

att det ska bli möjligt att hantera och analysera materialet (Trost 2010:143). Inför 

undersökningen skickade jag ut en initial förfrågan om deltagande i intervju till sex 

yrkesverksamma lärare via e-post. Fem av dessa lärare svarade och bekräftade att de ville delta 

i undersökningen. Jag har således använt mig av ett bekvämlighetsurval genom att jag har 

kontaktat ett antal svensklärare på olika skolor där jag har kontakter. Ett problem vid 

bekvämlighetsurval är enligt Trost att det blir en hög grad av självselektion i det att man kan 

tendera att välja ut personer som är säregna vilket gör att urvalet inte blir representativt för det 

han kallar ”vanliga” människor (Trost 2010:140). Jag har däremot genom ett strategiskt urval 

sett till att få en spridning vad gäller lärarnas tid som lärare i svenska på gymnasiet och vad 

gäller vilket program de undervisar på. Detta har varit ett medvetet val av informanter då jag 

menar att detta speglar hur demografin ser ut bland lärare i svenskämnet då en blandning finns 

mellan nyexaminerade lärare som har gått en av de nyare lärarutbildningarna och mer erfarna 

lärarna som har gått en äldre lärarutbildning.  

 I Tabell 1 nedan presenteras informanterna. 

Informant År på gymnasiet Programinriktning idag 

Lärare 1 30 år  Studieförberedande program 

Lärare 2 3 år Studieförberedande och yrkesförberedande program 

Lärare 3 6 år Studieförberedande program 

Lärare 4 9 år Studieförberedande och yrkesförberedande program 

Lärare 5 15 år Studieförberedande program 

Tablå 1. Informanternas bakgrund 
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Som framkommer av tabell 1 finns en spridning i såväl antal år som svensklärare på gymnasiet 

som vilka program man arbetar på. Alla lärare är i dagsläget yrkesverksamma på gymnasiet och 

är utbildade lärare. De olika lärarna har givits varsin siffra och benämns således som Lärare 1, 

Lärare 2, osv. 

3.4 Etiska överväganden  

I undersökningen har en rad etiska överväganden gjorts. Informationskravet har säkerställts 

genom att informanterna har upplysts om studiens syfte, innehåll och resultatens användning i 

förhand. Deltagarna har även, utifrån vad som föreskrivs i samtyckeskravet (se Vetenskapsrådet 

2002:9) fått ge sitt medgivande till deltagande. De har även informerats om att de kan avbryta 

intervjun när de vill och att de kommer att få delta anonymt i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att uppgifter som förekommer i undersökningen 

förvaras och hanteras med stor försiktighet. Nyttjandekravet har jag förhållit mig till genom att 

jag inte kommer sprida uppgifter från intervjuerna vidare utan endast använda dem i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2002:14). I undersökningen har jag avidentifierat 

informanterna för att säkerställa att informanterna får delta anonymt. I valet av vilken 

information som ska presenteras har ett antal överväganden gjorts för att behålla informanternas 

anonymitet. Såväl Vetenskapsrådet (2002:12–13) som Trost (2010:127) framhåller att man 

endast bör ta med det som behövs för analysen och förståelsen av data. Jag menar här att kön 

inte en relevant faktor för förståelse av resultatet. Därför utelämnas detta.  

3.5 Förberedelse av intervjuerna 

För att kunna förbereda sig inför intervjun har informanterna i förväg fått en intervjuguide där 

de områden som kommer att täckas i intervjun tas upp. Intervjuguiden har framtagits efter 

rekommendationer i Kylén (2004:21). Anledningen till att jag har valt att skicka ut dessa innan 

är att informanterna ska kunna förbereda sig och tänka igenom sin syn på de olika områdena 

som ska diskuteras innan och för att de ska känna sig trygga i att de vet vad som väntar när 

intervjun kommer igång. Detta menar jag möjliggör en bättre intervjusituation. Intervjuguiden 

finns att läsa i sin helhet i Bilaga 2.  
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3.6 Insamling av data  

I enlighet med fenomenografins metoder för insamling och analys av data (Alexandersson 

1994:74) har jag spelat in intervjuerna för att därefter renskriva intervjuerna ordagrant. Genom 

att intervjun spelas in kan man dessutom gå tillbaka och lyssna på intervjun i detalj utan att 

riskera att missa något (Lagerholm 2010:56). Utöver detta antecknade jag även under 

intervjuerna för att säkerställa att data inte gick förlorad och för att kunna gå igenom 

anteckningarna med informanterna efteråt för att säkerställa att jag har uppfattat svaren rätt.  

Något som är viktigt för utfallet av intervjun är platsen som intervjun genomförs på. Det är 

viktigt att intervjun sker ostört, att det inte finns några åhörare och att den intervjuade känner 

sig trygg i miljön (Trost 2010:65). I denna undersökning har jag därför låtit de intervjuade välja 

plats för intervjun. Alla lärare valde att bli intervjuade på sin skola.  

 Efter att alla intervjuer hade genomförts transkriberade jag samtliga intervjuer ordagrant 

för att få en god överblick över materialet. I presentationen av resultatet förekommer ett antal 

citat från dessa transkriptioner. I Kvale och Brinkmann (2014:331) framhålls att man bör återge 

citat i skriftspråklig form i redovisning av resultatet. Denna rekommendation har jag därför följt 

i resultatredovisningen. 

3.7 Analys av data  

I analys av data har jag till viss del följt det tillvägagångssätt som vanligen används inom 

fenomenologiska studier för hur data ska analyseras. I Alexandersson (1994:73) beskrivs hur 

man i fenomenologiska studier efter datainsamlingen analyserar data i tre steg. Det första steget 

är att identifiera uppfattningar av fenomenet genom noggranna analyser av intervjupersonernas 

svar. Detta har jag gjort genom att läsa igenom transkriberingarna noggrant ett flertal gånger 

och därigenom identifierat olika uppfattningar om de aspekterna som undersökts. Här har jag 

läst igenom och identifierat uppfattningar i varje intervju för sig för att undvika att urskilja 

godtyckliga beskrivningskategorier vilket är risken om ställer intervjupersonernas svar mot 

varandra i ett tidigt skede i analysen. Det andra steget enligt Alexandersson är att redovisa de 

olika uppfattningarna i olika beskrivningskategorier. I resultatet har jag delat in uppfattningarna 

inom varje undersökt område genom underrubriker där jag visar hur lärarna både visar 

samstämmighet men också variation. Det sista steget är att samordna beskrivningskategorierna 
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i ett gemensamt utfallsrum (Alexandersson 1994:73). Detta görs i kapitel 4.4 där resultatet av 

de olika undersökta aspekterna ställas samman.   

3.8 Trovärdighet i kvalitativa intervjuer  

Trost (2010:131–134) menar att det är problematiskt att tala om validitet och reliabilitet vid 

kvalitativa intervjuer. Dessa begrepp menar han kommer ifrån den kvantitativa 

undersökningen. Reliabilitet innebär att man kan mäta ett visst fenomen vid ett bestämt tillfälle 

och alltid få samma resultat. Detta menar han blir omöjligt inom ramen för den kvalitativa 

intervjun då denna behandlar en process som intervjuobjektet är en del av. Validitet å andra 

sidan innebär att frågan är utformad på så sätt att den mäter exakt det den är menad att mäta. I 

en kvalitativ intervju är det intressanta personens egna upplevelser och tankar och i detta blir 

det en omöjlighet att ha exakta förväntningar eller prognoser för vad intervjupersonerna 

kommer att säga (Trost 2010:131–134). I den kvalitativa intervjun har man oftast öppna frågor 

om informanternas upplevelser eller uppfattningar som det är omöjligt att förutsäga svar på och 

därför blir det problematiskt att tala om detta.   

 Samtidigt är det viktigt att kunna visa att undersökningen är tillförlitlig. I detta ingår att 

redovisa vilka frågor man har ställt och hur dessa förhåller sig till undersökningens syfte. Trost 

(2010:132–133) menar att trovärdighet är något som ofta ifrågasätts vid kvalitativa studier, och 

att utmaningen som forskare ligger i att kunna visa att data och analyser är trovärdiga (Trost 

2010:134, 158). Av denna anledning har jag arbetat för att tydligt redovisa hur jag har gått 

tillväga gällande förberedelser för intervjuer, etiska överväganden, insamling av data och analys 

av data. Jag problematiserar även metoden i avsnitt 5.4.   
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4. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av undersökningen. Resultatets disposition följer de fem 

områden som behandlades under intervjun (se Bilaga 2). Resultatet förs i slutet av detta kapitel 

samman i avsnitt 4.5.  

4.1 Lärarnas syn på elevernas nytta med grammatik  

I detta avsnitt redogörs för lärarnas svar på vad de anser att eleverna har för nytta av sina 

grammatiska kunskaper i svenskämnet, andra ämnen och framtida studier och arbetsliv. 

Resultatet presenteras i en rad beskrivningskategorier där olika argument för 

grammatikundervisningen har uttolkats och sammanförts. Kategorierna är: skriftlig förmåga, 

stil- och genremedvetenhet, språkriktighet, inlärningen av andra språk och analytisk förmåga, 

skrivförmåga för livet och acceptans i språkgemenskapen. Vissa av kategorierna går in i 

varandra, men det finns variationer som har gjort att jag har valt att behandla dem separat.  

4.1.1 Skriftlig förmåga  

Gemensamt för samtliga lärare är att de i första hand lyfter fram grammatiken som ett verktyg 

för att förbättra elevernas skriftliga förmåga. Grammatiken bidrar enligt flera av lärarna med en 

förståelse för och medvetenhet om språket vilket de menar ökar elevernas skriftliga kompetens. 

Det svar Lärare 5 ger representerar den inställning lärarna delar:  

 

[…] jag ser grammatiken som det verktyg som eleverna behöver för att förstå varför de ska skriva som de 

gör. För det är ju väldigt mycket fokus i Gy11 på det formella skrivandet, oavsett program ju, och det är 

svårt att prata om text och läsa text utan att komma in på dom grammatiska begreppen. (L5) 

 

Således kan man se att Lärare 5 här tycks uppfatta att de grammatiska begreppen spelar en 

viktig roll i skrivundervisningen. De grammatiska begreppen utgör ett verktyg för att kunna 

granska och tala om text och för att få eleverna att förstå skrivandets hantverk och kan således 

förstås som ett metaspråk i skrivundervisningen. Även Lärare 3 är inne på grammatikens nytta 

för skrivandet och tycks uppfatta grammatiken som ett verktyg i den skriftliga 

färdighetsträningen snarare än ett självändamål.  
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Bara grammatiken för sig själv, det är ju inget självändamål utan man vill ju ha det för texter och för att det 

ska öka kvaliteten på texterna som eleverna skriver och förståelsen för språket. Och också att de ska bli 

medvetna om kvalitet, att de ska känna igen det, och också se vad de har för nytta av att kunna formulera 

sig korrekt. (L3) 
 

Denna betoning på grammatiken som ett metaspråk i skrivundervisningen och ett sätt att öka 

elevernas medvetenhet om sitt eget skrivande är alltså något som återkommer i samtliga lärares 

resonemang.   

4.1.2 Stil- och genremedvetenhet  

I resonemangen om grammatiken och skrivförmågan kommer Lärare 2, Lärare 3, Lärare 4 och 

Lärare 5 in på hur grammatiska kunskaper mer specifikt kan hjälpa eleverna att bli bättre 

stilistiker och att träffa rätt vad gäller genrer. Lärare 2 framhåller att ”[s]venskämnet ju till stor 

del går ut på att tillägna sig ett formellt språk och att bli säker i olika genrer som man stöter på 

i det fortsatta livet och då är grammatiska kunskaper A och O på något sätt”. Lärare 2 talar även 

om att eleverna blir ”starkare och bättre stilistiker” av kunskaper om språkets beståndsdelar då 

detta ger dem ”möjlighet att experimentera lite med språket”. Lärare 3 talar också om detta och 

förklarar att satsradning i vissa texttyper kan utgöra ett stilgrepp men att det bör undvikas i 

andra. Således tycks det bland fyra av lärarna finnas en uppfattning om att grammatiska 

kunskaper kan göra eleverna mer stil- och genremedvetna.  

4.1.3 Språkriktighet  

”[H]and i hand med grammatiken går språkriktigheten”, anser Lärare 3 och denna uppfattning 

är utbredd bland lärarna. Samtliga lärare uppger att de ser på grammatiken som ett medel för 

att uppnå språkriktighet i skrift. Lärare 1 talar om att hens idé är att grammatiken ska ”hjälpa 

dem [eleverna] att skriva korrekt”. Lärare 2 förklarar att hen anser att kunskaper om grammatik 

gör att språkriktighet kan diskuteras på en annan nivå och att man ”kan teoretisera svenskan på 

ett annat sätt”. Lärare 2 uppger sig själv ha märkt detta i undervisningen:  

 
Om vi bara tittar på de elever jag undervisar i Svenska 2 nu så har frekvensen satsradningar minskat 

drastiskt sedan vi jobbade med grammatik. Det förekommer inte, och det är ju en direkt konsekvens av att 

vi har jobbat med grammatik i undervisningen så pass länge och så pass ingående som vi har gjort. (L2) 

 

Även Lärare 4 är inne på detta och talar om hur kunskaper om grammatik kan få eleverna att 

reflektera över sina egna formuleringar och att det kan bli ett verktyg för att få eleverna att 
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förstå den återkoppling lärare ger gällande språkriktighet. Grammatiken uppfattas således av 

samtliga lärare som en grundförutsättning för att få eleverna att skriva korrekt. Bland lärarna 

finns det även en uppfattning att grammatiska kunskaper underlättar kommunikationen mellan 

lärare och elev kring språkriktighet.   

4.1.4 Inlärningen av andra språk 

Inte bara grammatikens roll för svenskan utan även för inlärningen av andra språk lyfts av flera 

av lärarna. Lärare 1 framhåller att hen har förhoppningen att undervisningen i grammatik även 

ska hjälpa eleverna att ”hänga med i övrig språkundervisning” och att det ska hjälpa dem med 

engelskan. Hen lyfter begreppet predikat och att en förståelse för vad ett predikat är kan hjälpa 

eleverna att förstå tredje person singular fungerar i engelskan. Lärare 2 förklarar att ”oavsett 

vilka undantagsregler som gäller så är det åtminstone samma begrepp som de stöter på”. Således 

finns en tro bland lärarna om att de grammatiska begreppen eleverna lär sig är överförbara till 

undervisningen i andra språk.  

Även om flera av lärarna lyfter fram svenskans grammatikundervisning som fördelaktig för 

inlärningen av andra språk finns det dock en ambivalens kring detta hos Lärare 3 och Lärare 5. 

Båda dessa lärare talar om att svenskans grammatik kan vara fördelaktig för inlärningen av 

andra språk men de problematiserar samtidigt svenskämnets roll i detta. Lärare 3 talar om en 

önskan att ge eleverna mer grammatik i svenskämnet:   

 

[…] ibland så känns det som att våra elever lär sig grammatik via andra språk. Jag skulle önska att vi hade 

en bredare repertoar i svenskan för det och att de fick utgå ifrån svenskan. För grammatiken är ju ändå 

språket om språket. (L3) 

 

En likartad uppfattning ger Lärare 5 uttryck för. Hen framhåller att det är många språklärare 

som efterfrågar grammatikmoment i svenskundervisningen eftersom de upplever att 

grammatiken i svenskan gynnar eleverna i deras språkämnen. Hen förklarar att hen förstår 

vitsen med det men att det har blivit mindre utrymme för grammatiken när svenskan har blivit 

så pass praktisk som Lärare 5 upplever den. Här ges alltså uttryck för delvis olika uppfattningar 

om grammatikundervisningen och dess roll i inlärningen av andra språk. Alla framhåller att 

svenskans grammatikundervisning kan underlätta i inlärningen av andra språk, men vissa lärare 

upplever att det finns begränsningar i denna roll i dagens svenskämne.  
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4.1.5 Analytisk förmåga 

Två av lärarna, Lärare 2 och Lärare 3 kopplar även grammatiska kunskaper till analytisk 

förmåga. Lärare 2 menar att grammatikkunskaperna hjälper eleverna att göra analyser av sina 

egna och andras texter. Lärare 3 framhåller att hen tänker att grammatikundervisningen 

”främjar ett analytiskt tänkande också” genom att eleverna lär sig att ”plocka ut fragment och 

kunna se vad som bildar helheter och vilka delar som behövs”. Således är två av lärarna av 

uppfattningen att kunskaper i grammatik kan främja elevernas analytiska förmåga.  

4.1.6 Skrivförmåga för livet  

Samtliga lärare talar även om att grammatiska kunskaper kan hjälpa eleverna att bibehålla en 

god skriftlig kompetens i deras framtida vardagsliv och arbetsliv vilket enligt dem är nyttan 

med grammatikundervisningen på längre sikt. Två av lärarna, Lärare 1 och Lärare 5 

understryker att det är den praktiska nyttan av att bibehålla ett bra språk framför 

begreppskunskap som eleverna behöver på lång sikt. Lärare 5 förklarar hur hen ser på det hela:  

 

Ja, jag tror ju att de har nytta av det för att jag tror ju att man har nytta av att ha ett bra språk, eller jag vet 

ju att man har nytta av det oavsett vad de ska göra. Oavsett om de ska plugga vidare eller om de ska ut och 

jobba. Men däremot så tror jag inte att de någonsin, mer än när de kommer att spela sällskapsspel, bli 

frågade om just specifika termer kopplade till grammatik. (L5) 

 

Lärare 1 tror inte heller att eleverna har ”någon nytta av grammatiken för grammatikens skull” 

i deras framtida arbetsliv och studier. Hen menar att ”det är väldigt få jobb där man får frågan: 

kan du tala om vilka de nio ordklasserna är.” Den praktiska nyttan av grammatikkunskaper är 

alltså något som betonas av flera av lärarna.  

4.1.7 Acceptans i språkgemenskapen  

Lärare 2 och Lärare 3 talar även om grammatiska kunskaper som ett medel för att bli accepterad 

i den svenska språkgemenskapen. Lärare 2 framhåller att ”för att få ge en klang i en demokrati 

behövs grammatiska kunskaper, alltså ett gott språk”. Lärare 2 påpekar här att hen ser sig själv 

som språkprogressiv men att detta kanske framställer hen som språkkonservativ. Hen tillägger 

att man inte får förglömma att ”grammatikundervisningen är ett sätt att hålla vapnet som är 

språket både blankt och skarpt”. Det handlar enligt Lärare 2 i slutändan om att eleverna behöver 

lära sig att uttrycka sig skriftligt på ett sätt som ”efterfrågas av akademien”. Man kan således 
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se att Lärare 2 ser att grammatikundervisningen har en nytta för eleverna i deras framtida liv 

som medborgare i en demokrati och för deras eventuella vidare studier.  

Även Lärare 3 talar om att grammatiken kan hjälpa eleverna att bli accepterade och att 

känna sig säkra i sitt språk i sina framtida liv. Hen utgår dock mer från elevernas praktiska nytta 

i deras framtida arbetsliv. Hen framhåller att alla behöver ha kompetensen att kunna skriva en 

jobbansökan eller att formulera en text som ska läsas av många och att särskrivningar och 

liknande språkfel sticker i ögonen på människor som kan och som bryr sig. Lärare 3 förklarar 

att: ”[v]i lever ju ändå fortfarande i en tid som de och dem spelar roll” och att ”då måste jag 

veta vad ett subjekt och ett objekt är för att kunna förstå det”. Att bli accepterad i den svenska 

språkgemenskapen handlar alltså enligt dessa lärare om att tillägna sig språkliga normer, och i 

detta är grammatiska kunskaper ett verktyg.  

4.2 Lärarnas syn på innehåll och metod i grammatik-

undervisningen 

I detta avsnitt presenteras lärarnas svar på vad de anser bör ingå i grammatikundervisningen 

avseende innehåll och metoder. Först presenteras de grammatiska termer som lärarna har 

uppgett att de anser är viktiga i grammatikundervisningen. Därefter följer lärarnas syn på vilket 

innehåll och vilka metoder som bör användas i undervisningen. Dessa presenteras i olika 

beskrivningskategorier som jag har urskilt: grammatik för skrivförmågan, grammatiken som 

röd tråd, systemisk funktionell grammatik, elevcentrerad grammatik, praktisk grammatik, 

kommunikativ grammatik och grammatik genom flera sinnen.  

4.2.1 Lärarnas val av grammatiska begrepp  

De språkliga begrepp och nivåer som lärarna uppger bör ingå i grammatikundervisningen på 

gymnasiet redovisas nedan.   
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Lärare 1 ordklasser, subjekt, predikat, direkt objekt, indirekt objekt, 

predikatsfyllnad, attribut och adverbial 

Lärare 2 koherens, temaprogression, ordklasser, satslära, nominalfras, 

adverbialfras, fundament, huvudsats, bisats, deltagare, 

omständighet, process, fraser, satser, ordbildningskunskap 

Lärare 3 satsdelar, huvudsatser, bisatser, sats, mening, ordklass 

Lärare 4 nominalfras, huvudsats, bisats, satser, subjekt, predikat, ordklasser, 

fras, mening, verbfras 

Lärare 5 meningsbyggnad, satser, huvudsats, bisats, semantik, pragmatik, 

bindeord, sambandsord, skiljetecken, ordklasser 

Tablå 2. Lärarnas val av grammatiska begrepp 

Vad gäller val av innehåll och vilka grammatiska termer och nivåer som lärarna anger som 

viktiga i grammatikundervisningen finns det både likheter och skillnader dem emellan. 

Samtliga lärare nämner begrepp kopplade till satslära och ordklasser och alla utom Lärare 1 

nämner huvudsats och bisats. Lärare 3, Lärare 4 och Lärare 5 nämner begreppet mening. Två 

av lärarna, Lärare 2 och Lärare 4, nämner begreppet fras.  

Det finns även vissa begrepp som står ut hos enskilda lärare. Lärare 2 nämner ett flertal 

begrepp kopplade till systemisk funktionell grammatik såsom koherens, temaprogression och 

omständighet (jfr Holmberg & Karlsson 2013). Lärare 5 nämner semantik och pragmatik samt 

ett flertal begrepp kopplade till skrivande såsom sambandsord och skiljetecken. Det finns alltså 

stora likheter mellan lärarna men även en viss spridning där vissa lärare sticker ut avseende 

vilka grammatiska termer de anser är viktiga för eleverna att tillägna sig i gymnasieskolans 

svenskämne.  

4.2.2 Grammatik för skrivförmågan 

Gemensamt för samtliga lärare är uppfattningen att det viktigaste valet vad gäller innehåll är att 

lära ut grammatiska begrepp som de anser att eleverna har nytta av i sitt skrivande. Lärare 5 

förklarar att vad gäller val av innehåll ska det ”vara att prata om delar som de har praktisk nytta 

av i skrivandet”. Även Lärare 3 är inne på detta i sina svar.  
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Med innehåll tänker jag så här att ska vi komma åt det här som höjer textvärdet, och det kan tyckas som en 

sån här simpel sak som det här med de och dem, men jag måste ha satsdelarna med mig för det. Och sen 

tycker jag överlag, som jag sade, att jag ser ingen vits med att de ska kunna bara rabbla en massa grammatik 

utan det ska bli ett praktiskt användande som höjer deras nivåer på texterna. Och då tänker jag just 

huvudsatser och bisatser. Och det bygger ju då på att vi förstår verb, finita verb och infinita verb, att vi vet 

vad en subjunktion är. Så liksom kärnan av texten tycker jag […] (L3) 

 

Här tycks det således som att Lärare 3 baserar innehållet i grammatikundervisningen på sådant 

som hen väljer att ta upp i skrivundervisningen och som kan kopplas till språkriktighet. Denna 

syn på val av innehåll där det som har nytta för skrivundervisningen ligger till grund för 

grammatikundervisningen återkommer hos samtliga lärare.  

4.2.3 Grammatiken som röd tråd  

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 beskriver att de vill att grammatiken ska gå som en röd tråd 

genom svenskämnet och motsätter sig grammatiken som ett isolerat delmoment. Lärare 2 

berättar:  

Jag lägger inte ner jättemycket timmar på grammatikmomentet i Svenska 2. I undervisningen är det ju ett 

moment som alla andra, och i år har vi ägnat en månad i runda slängar åt grammatik. Men däremot pratar 

jag språkriktighet med dem. Jag pratar genremedvetenhet. Jag lyfter elevexempel i klassrummet och pratar 

om satsradningar och olika typer av vanliga skrivfel som har med grammatik och vanliga språkfel att göra. 

Så utifrån ett vidare perspektiv så talar jag och jobbar jag ganska mycket med grammatik, naturligtvis. (L2) 

 

Lärare 2 utgår här ifrån hur hen brukar lägga upp grammatikundervisningen. Grammatiken 

koncentreras visserligen till kursen Svenska 2, vilket jag tolkar beror på att kunskaper om 

språkets uppbyggnad finns utskrivet i ämnesplanen för denna kurs, men grammatiken 

återkommer även i den resterande delen av undervisningen genom vad som kan förstås som en 

röd tråd i skrivundervisningen. Grammatiken som röd tråd är alltså något som tre av lärarna 

talar om.  

4.2.4 Systemisk funktionell grammatik 

En av lärarna, Lärare 2, skiljer sig från de övriga i sin syn på vilken grammatik hen anser att 

man bör utgå ifrån i grammatikundervisningen i svenskämnet i gymnasiet. Hen förklarar: 

 

Om vi nu kommer in på det här med visioner så skulle jag gärna vilja komma bort från det här med att 

jobba deskriptivt och att sätta ord på saker och ting och att snarare gå bort från form och betydelse och titta 

mer på funktionen och kanske anamma det som är på tapeten på universitetet nu med systemisk funktionell 

grammatik och prata deltagare, prata om omständighet och processer, snarare än subjekt och verb och 

pronomen. För det ger dem ju också redskapen för att skriva och se mönster och relationer i språket. (L2) 
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Lärare 2 talar således här om att hen vill utgå ifrån den systemisk funktionella grammatiken (se 

t.ex. Holmberg & Karlsson 2013) och ett annat sätt att se på språket. Hen anser att denna 

grammatik är mer fördelaktigt i undervisningen när de ska granska språket. Dock upplever 

Lärare 2 sig i nuläget hindrad från att bedriva en grammatikundervisning som utgår ifrån den 

systemisk funktionella grammatiken. Ett skäl, som jag återkommer till i avsnitt 4.3, är 

ämnesplanens formuleringar. Ett annat skäl är elevernas förkunskaper och den undervisning 

som bedrivs i grundskolan. Lärare 2 upplever sig alltså hindrad att arbeta utifrån sin vision på 

grund av den undervisningstradition som finns i grundskolan och elevernas bristande 

förkunskaper i denna grammatik som följer av undervisningstraditionen.  

4.2.5 Elevcentrerad grammatik 

”Vi måste hitta någon slags gemensam grund att stå på och sedan ta det vidare därifrån”, 

förklarar Lärare 3 när frågan om val av innehåll i grammatikundervisningen ställs. Denna 

elevcentrering lyfts av samtliga lärare som en grundförutsättning i undervisningen. Lärare 2 

och Lärare 3 anser att man måste arbeta med att motivera eleverna i grammatikundervisningen. 

Lärare 3 berättar att hen arbetar med sin egen inställning som lärare och att hen anser att man 

nästan måste ”studsa” in i klassrummet för att motbevisa elevernas skeptiska inställning till 

grammatiken. Lärare 2 berättar att hen brukar försöka motivera eleverna med ”några sådana där 

’varför grammatik?’” i undervisningen där hen lyfter fram nyttan med grammatiken för 

eleverna. Således berättar dessa två lärare att de uppfattar att man måste motivera eleverna lite 

extra med just grammatikundervisningen eftersom den upplevs som svår av eleverna.  

Denna elevcentrering syns även i valet av innehåll. Lärare 1 talar om att hen väljer att 

undervisa i det allra mest elementära för att hen upplever att hen får med sig fler elever på det 

sättet och att de kommer långt med detta. Lärare 2 talar om att hen måste möta eleverna i det 

som de redan kan, ofta ordklasserna. Även om flera av lärarna talar om att man måste möta 

eleverna där de är uttrycker vissa av dem även att de önskar att eleverna skulle ha större 

förkunskaper med sig från grundskolan. På liknande sätt resonerar Lärare 3 som berättar att hen 

skulle ”önska att arbetet kring ordklasser var gjort” innan gymnasiet och att hen skulle vilja 

göra mer men att det blir översiktligt på grund av tidsbrist och elevernas bristande förkunskaper. 

Samtliga lärare anser således att man måste möta eleverna på deras nivå.  
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4.2.6 Praktisk grammatik 

När det kommer till val av metoder i grammatikundervisningen talar Lärare 2, Lärare 5, Lärare 

4 och Lärare 3 om att de uppfattar det som positivt att jobba praktiskt med eleverna genom att 

arbeta med deras egna texter eller texter de möter i vardagen. Lärare 5 berättar:  

 
Jag tycker, jag tycker grammatiken är klurig. Men textgranskning är ju bra: att de får jobba med texter och 

upptäcka i autentisk text. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för metod. Men textanalys eller satsanalys. 

Metoder som jag aldrig använder när det gäller grammatik är ju långa genomgångar och prov och du vet 

för det blir ju ett teoretiskt användande som jag inte tror att de - man kanske minns det - men det blir ju på 

en annan nivå. Jag kommer tillbaka till det där praktiska. (L5) 

 

Lärare 5 talar här om en grammatikundervisning där eleverna får använda sina grammatiska 

kunskaper i praktiska syften. Grammatiska kunskaper ska således användas för att ”upptäcka” 

språket i autentiska texter som eleverna kan stöta på till vardags.  

Lärare 2 och Lärare 4 talar även om att arbeta funktionellt genom att låta eleverna skriva 

om olika texter för att få dem att upptäcka skillnader mellan texterna. Lärare 4 berättar om 

en övning där alla substantiv plockas ur texten för att eleverna ska se vilken roll substantiven 

spelar i att förmedla information till läsaren. Lärare 2 talar om att skriva om lyrik och andra 

typer av text till sammanhängande meningar med olika typer av bisatser. Dessa två lärare 

tycks alltså uppfatta att grammatiken kan hjälpa eleverna att se skillnader i språket genom 

att de får skriva om texter för olika syften. 

Även Lärare 3 talar om att använda grammatiken för praktiska syften. Hen betonar vikten 

av att röra sig från rena grammatikkunskaper till att tala om grammatiken i elevernas texter-  

Elevernas egna texter och autentiska texter som slutmålet för grammatikundervisningen tycks 

alltså förena flera av lärarna i deras uppfattningar om den goda grammatikundervisningen.  

4.2.7 Kommunikativ grammatik 

Lärare 3 lyfter en grammatikundervisning där lärandet sker bäst i interaktion: 

Jag tycker att grammatik är ypperligt för att man ska jobba tillsammans. Jag gillar idén på studiegrupper, 

jag gillar idén att få vara analytisk. Jag använder mig ofta av någonting som jag kallar grammatiklaboration: 

att man får liksom olika uppgifter som man ska läsa och där man måste tänka tillsammans. Sedan har jag 

sett att de gillar att känna av det där på egen hand också. Men jag tror att grammatik måste kommuniceras, 

och den måste också utgå ifrån frågor och tankar. (L3) 

 

I det svar som Lärare 3 här ger kan två skilda uppfattningar om grammatiken och lärande 

urskiljas. Det första är att lärande bäst sker i interaktion med andra. Lärare 3 talar här om 



28 

 

samarbeten runt övningar och att eleverna tillsammans behöver fundera och kommunicera kring 

grammatiken. Det andra som framkommer är att lärandet av grammatik sker i interaktion mellan 

innehållet och den lärande. Lärare 3 talar om att grammatiken måste utgå ifrån elevernas ”frågor 

och tankar”. Här betonas att elevernas förförståelse måste beredas plats och kanske till och med 

vara styrande i grammatikundervisningen.  

4.2.8 Grammatik genom flera sinnen 

En av lärarna anser att man bör ha en varierad grammatikundervisning för att eleverna ska lära 

på bästa sätt. Lärare 1 berättar: 

Man vet att en persons hjärna fungerar bäst, och att minnet fungerar bäst om man får så många stimulanser 

som möjligt. Alltså att man undervisar genom att prata, och att de lyssnar, man skriver på tavlan alternativt 

visar en PowerPoint, och eleverna skriver och läser olika uppgifter så att man använder alla olika sätt. (L1) 

 

I det svar Lärare 1 ger kan man alltså uttolka att hen anser att man bör stimulera flera olika 

sinnen i undervisningen. Det visuella stimuleras genom att eleverna får se grammatiken på 

tavlan eller en PowerPoint och att de får läsa på egen hand och det auditiva stimuleras genom 

att eleverna får höra grammatiken genom lärarens förklaringar. Lärare 1 sammankopplar här 

grammatikundervisningen med hjärnans uppbyggnad och hur man minns på bästa sätt.  

4.3 Lärarnas syn på grammatikens roll i svenskämnet i Gy2011 

I detta avsnitt presenteras lärarnas syn på grammatikens roll i ämnesplanen för svenska i 

Gy2011. Resultatet presenteras i följande beskrivningskategorier som jag har urskilt i lärarnas 

svar: ämnesplanens tolkningsutrymme, ämnesplanen som begränsande, grammatikens 

framförskjutna roll i ämnesplanen, kunskapskraven och konkretiseringen och ämnesplanens 

funktionella grammatik.  

4.3.1 Ämnesplanens tolkningsutrymme 

I flera av lärarnas svar tycks det som att man anser att ämnesplanen ger läraren stor frihet att 

utforma grammatikundervisningen vad gäller hur detaljerat man går in på olika aspekter. På 

frågan vilken grammatik Lärare 1 anser att ämnesplanen förordar svarar hen följande:  

 
Ja, inte mer att grammatik är något som ska läras in, inte vilken typ av grammatik. Och även där, det är ju 

väldigt fritt huruvida du ska lära ut allting du kan själv eller nöja dig med det mest basala. Jag tycker inte 
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att det går att förstå på ett sätt bara utan att man kan bestämma sig hur mycket man vill ha efter att ha läst 

det. Däremot att det ska vara. (L1) 
 

Lärare 1 tycks alltså uppfatta att ämnesplanen är vag beträffande vilken roll den ger 

grammatiken. Den ska finnas där, men på vilken nivå grammatiken ska läras ut är upp till 

läraren själv att tolka enligt hen.  

Lärare 5 anser att ämnesplanen inte säger ”mycket alls” om grammatik men att synen i 

Gy11 visar på att ”i ettan ska man lära sig skriva och i tvåan ska man förstå varför på något 

sätt”. I trean ”finns det väl inte” utan ”då är vi tillbaks i ettan med språkriktighet fast mot 

vetenskapligt skrivande”. Hen upplever således att grammatiken inte har fått någon särskilt 

tydlig roll i ämnesplanen utöver dess inkludering i Svenska 2.   

4.3.2 Ämnesplanen som begränsande  

Tre av lärarna talar om hur de blir styrda av ämnesplanen att bedriva en undervisning i 

grammatik som de egentligen inte anser gynnar eleverna på bästa sätt. Detta har att göra med 

olika skäl som lärarna nämner. Lärare 2 berättar som tidigare nämnt att hen egentligen vill 

arbeta med sina elever utifrån den systemisk funktionella grammatiken. Ett av skälen till varför 

denna vision inte har införlivats beror enligt Lärare 2 att ”kommentarsmaterialet i ämnesplanen 

för Svenska 2 trycker på ord, fraser och satser och då blir det en ganska traditionell, deskriptiv 

undervisning som förordas mellan raderna även om de trycker på det funktionella”. Således 

tycks det som att Lärare 2 uppfattar sig som fast i en undervisningstradition i grammatikämnet 

som hen uppfattar inte är den som förordas på universitetet och som hen inte heller anser gynnar 

eleverna på bästa sätt.  

Lärare 3 å andra sidan upplever sig begränsad av ämnesplanens upplägg och bristen på tid. 

Hen berättar att hen anser att det är synd att grammatiken ligger i Svenska 2 specifikt då hen 

helst skulle vilja ha den mer som ”en mer röd tråd”. Lärare 3 understryker här att man 

visserligen kan lägga upp det som man själv vill som lärare, men att det är i Svenska 2 

kunskapskraven ligger. Lärare 3 berättar även att det är problematiskt att undervisa i 

svenskämnet som ”har ett sånt väldigt, väldigt stort innehåll, och så väldigt lite tid” och att hen 

på grund av detta ofta upplever sig ” stressad och otillräcklig” och att undervisningen blir 

snuttifierad. Även Lärare 5 talar om detta. Hen framhåller att det blir ”fokus på språkriktighet, 

att kunna göra men kanske inte alltid förstå varför”. Flera lärare vittnar således om att de blir 
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styrda att lägga upp grammatikundervisningen på ett sätt som inte gynnar eleverna på bästa sätt 

och att det har en negativ inverkan på grammatikundervisningen.   

4.3.3 Grammatikens framförskjutna roll i ämnesplanen 

Fyra av lärarna har arbetat i den tidigare läroplanen, Lpf94. Lärare 1 uppger att hen inte minns 

hur det såg ut i den tidigare ämnesplanen. Tre av lärarna, Lärare 2, Lärare 4 och Lärare 5 uppger 

däremot att de uppfattar att grammatiken ha fått en mer framförskjuten roll i den nya läroplanen 

än i tidigare.  

 

Jag minns faktiskt inte, jag tror att det var ännu vagare där. Och då kunde man ju slira lite grann, nu i tvåan 

är det ju väldigt tydligt att där ska det finnas med; där ska det ju bedömas. Det finns ju med i kunskapskraven 

där, vilket det inte gör i ettan på samma sätt. Men tidigare tror jag att man kunde slira förbi det. Men jag 

minns faktiskt inte riktigt. Och då var det Svenska A, B och C. Det var väl i sådana fall i A-kursen det låg. 

(L4) 
 

Lärare 4 tycks alltså ha uppfattat en tydligare styrning mot grammatik i den nya ämnesplanen. 

Hen uppger visserligen att hen inte minns hur det såg, men att det var vagare i den förra 

ämnesplanen och tydligare nu då det nu finns med i kunskapskraven och ska bedömas, vilket 

hen uppfattar att det tidigare inte gjorde. Även Lärare 2 talar om grammatikens framskjutna roll 

i Gy2011 i och med kunskapskraven. Lärare 2 talar om att grammatikens status tidigare var låg. 

Hen talar om att det tidigare var ”lite fult att undervisa i grammatik” och att det inte ansågs som 

nödvändigt men att den nu har betonats, även om detta inte innebär att alla lärare undervisar i 

grammatik. Målet som hen uppfattar med den ökade styrningen är att få en ökad likvärdighet 

mellan skolor vad gäller grammatikundervisningen. Lärare 2 uppfattar dock att inte alla lärare 

låter sig styras av ämnesplanen i samma utsträckning som hen själv utan att vissa lärare inte 

arbetar särskilt mycket med grammatik.  

4.3.4 Kunskapskraven och konkretiseringen  

På frågan hur man kan tolka kunskapskravets formuleringar i kursen Svenska 2 (se Bilaga 2) 

ger lärarna väldigt spridda svar. Tre av lärarna talar om tolkningsutrymmet i ämnesplanen och 

uttrycker skild syn på detta. Lärare 1 uppger att hen anser att det inte finns så mycket att tolka. 

Hen uppger att hen i undervisningen använder hen sig av läromedlet för kursen Svenska 2. Hen 

tycks alltså uppfatta att kunskapskraven är väl konkretiserade i läroboken. Lärare 3 och Lärare 

4 talar till skillnad från Lärare 1 om att kunskapskravet är specifik i vad man som lärare ska ta 
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upp men att det är fritt för läraren att välja djupet och omfattningen på innehållet i grammatiken. 

Lärare 4 förklarar sin syn:   

 

Ja, eller man kan göra det lite olika vilken nivå man lägger det på. Alltså hur pass detaljerat man går in på 

det. Den är ju ganska konkret ändå, att den nämner ju ändå fraser och satser och satsdelar och så. Men det 

är ju alltid upp till var och en hur pass mycket tid man lägger på det, hur mycket detalj man lägger på det. 

(L4) 
 

Således tycks det som att Lärare 4 anser att de grammatiska termer som ska tas upp i 

undervisningen har konkretiserats och bestämts genom denna formulering, men att läraren kan 

välja nivå på undervisningen. Denna uppfattning delar Lärare 4 med Lärare 3.  

4.3.5 Ämnesplanens funktionella perspektiv på grammatik 

Lärare 2, Lärare 3 och Lärare 5 uppfattar att kunskapskravet i kursen Svenska 2 förordar en 

funktionell grammatikundervisning. Lärare 2 talar om det funktionella som målet:  

 

Jag tycker att punkten i det centrala innehållet talar mycket för sig själv. Det svenska språkets uppbyggnad, 

dvs hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Det gör ju att man måste 

lägga språket under lupp och prata om de här beståndsdelarna: att få eleverna att sätta ord på det här. Ja, 

men att jobba med ordbildningskunskap, att jobba med substantivfraser, eller nominalfraser, att titta på 

huvudsats och bisats, att jobba med tydliga och många och goda grammatiska exempel, och att på något 

sätt vandra över, om man nu ska kunna tala om ett samspel, måste man ju på något vänster anta ett 

funktionellt perspektiv i slutändan också. (L2) 

 

Även Lärare 3 kommer in på det funktionella där grammatiken blir ett redskap för att förbättra 

elevernas skrivande. Lärare 3 tycks uppfatta att man ska gå från en grundförståelse mot ett mer 

funktionellt perspektiv där denna ”kärna” används för att arbeta med text. Samspelet enligt 

Lärare 3 handlar om hur man skapar flyt i en text. Dessa tre lärare tycks alltså tolka det som att 

man utifrån ämnesplanens formuleringar ska gå från en grundförståelse för språket som system 

till att sedan applicera dessa kunskaper funktionellt i undervisningen.  
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4.4 Sammanfattning av resultat  

4.4.1 Elevernas nytta med grammatiska kunskaper  

Sammantaget framkommer sju olika beskrivningskategorier för de nyttoaspekter rörande 

svenskämnets grammatikundervisning som förekommer i lärarnas svar. Samtliga lärare anser 

att grammatiken har nytta för att förbättra elevernas skrivförmåga i svenskämnet då det erbjuder 

ett metaspråk och en medvetenhet om det egna språket till eleverna och undervisning. De anser 

också att grammatiken är en hjälp i arbetet med att utveckla elevernas språkriktighet då 

grammatiska kunskaper hos eleverna underlättar kommunikationen om korrekthet i skrift 

mellan lärare och elev. Fyra av lärarna däremot även att grammatiska kunskaper kan hjälpa 

eleverna att tillägna sig normerna för olika genrer och stilnivåer.  

 Därtill uppfattar fyra av lärarna att grammatikundervisningen har en inverkan på elevernas 

inlärning av andra språk. Alla dessa lärare tycks anse att svenskundervisningen har nytta för 

inlärningen av andra språk. Dock problematiseras detta av två av lärarna som upplever att 

svenskämnet redan idag är tungt. En av lärarna anser att fokus bör ligga på svenskans 

grammatik. Vidare talar två av lärarna även om hur grammatikkunskaperna kan främja 

elevernas analytiska förmåga.  

I ett vidare perspektiv talar samtliga lärare om att de hoppas att nyttan med grammatiken 

är att eleverna ska bibehålla en god skriftlig förmåga. Två av lärarna lyfter här fram att det är 

de praktiska kunskaperna framför de teoretiska begreppskunskaperna som eleverna kommer ha 

med sig på längre sikt. I anslutning till detta talar två av lärarna om att grammatiska kunskaper 

kan hjälpa eleverna att bli accepterade i den svenska språkgemenskapen. Båda dessa lärare 

tycks alltså likställa grammatiska kunskaper med ett gott språk och ett medel för att erhålla 

status och makt i samhället. Vad gäller elevernas nytta av de grammatiska kunskaperna 

framkommer således en förhållandevis enhetlig bild där samtliga lärare betonar kopplingen 

mellan elevernas grammatiska kunskaper och den skriftliga förmågan.  

4.4.2 Lärarnas uppfattningar om innehåll och metod i grammatikundervisningen  

I lärarnas uppfattningar om innehållet i grammatikundervisningen finns både samstämmighet 

och variationer. Kring denna aspekt har sju beskrivningskategorier identifierats. Samtliga lärare 

uppger att de anser det som angeläget att i första hand välja grammatiska begrepp som eleverna 

kan ha praktisk nytta av i skrivandet och språkundervisningen. Lärarnas operationalisering av 
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gymnasiegrammatikens viktigaste begrepp visar att det finns såväl likheter som skillnader i vad 

lärarna anser bör omfattas. Samtliga lärare målar även upp en elevcentrerad undervisning som 

fördelaktig. 

Vad gäller de metoder som lärarna anser som fördelaktiga i grammatikundervisningen 

framkommer på ett likartat sätt både samstämmighet och variationer i lärarnas uppfattningar. 

Fyra av lärarna talar om en praktisk grammatik där metoder kopplade till elevernas egna texter 

och autentiska texter nämns. Vidare talar tre av lärarna om att de önskar se grammatiken som 

en röd tråd genom svenskämnet snarare än i isolerade moment. Två lärare nämner även att man 

måste arbeta för att bygga upp elevernas motivation inför grammatik.  Två lärare skiljer sig 

dock från övriga. En av lärarna talar om något som kan förstås som en kommunikativ 

grammatik. I denna sker lärandet av grammatik bäst i interaktion med andra och i interaktion 

mellan den lärande och innehållet. Därtill talar även en lärare om att vi bäst lär genom att 

stimulera flera olika sinnen på samma gång.  

4.4.3 Lärarnas uppfattningar om grammatikens roll i ämnesplanen för svenska 

I lärarnas uppfattningar om grammatikens roll i ämnesplanen för svenska framkommer en 

brokig bild. Fem beskrivningskategorier har identifierats. Å ena sidan ses grammatikens roll 

som öppen för tolkning av två lärare. Dessa ser det som att grammatiken ska vara med, men att 

man kan välja nivå på undervisningen. Å andra sidan uppfattar flera lärare ämnesplanen som 

begränsande. En av lärarna uttrycker att ämnesplanen förordar en grammatik som egentligen 

går emot den grammatik som hen egentligen vill undervisa. Två av lärarna talar om hur 

ämnesplanens upplägg gör att grammatiken blir marginaliserad och isolerad i undervisningen. 

Samtidigt upplever tre av lärarna att grammatiken har fått en framförskjuten roll i Gy2011 

jämfört med den tidigare ämnesplanen Lpf94. Även gällande kunskapskravet i Svenska 2 ges 

spridda svar av lärarna. En lärare anser att det inte finns så mycket att tolka och två lärare tolkar 

att det är specifikt vad som ska tas upp men att nivån är tolkningsbar. Tre lärare uppfattar det 

som att man måste jobba ”funktionellt”.  
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5. Avslutande diskussion  

I denna studie var ett syfte att undersöka fem yrkesverksamma svensklärares uppfattningar om 

hur grammatikundervisningen bör bedrivas idag med fokus på syfte, innehåll och metod. 

Studien syftade också till att undersöka vilken roll dessa lärare uppfattar att grammatiken har i 

ämnesplanen för svenska i gymnasiet och hur läromedlen som de har tillgång till i undervisning 

förhåller sig till ämnesplanen och deras egen syn på grammatik.  

5.1 Den kommunikativa nyttan 

Av resultatet har det framkommit att grammatikens historiska roll som verktyg i att närma sig 

det standardiserade skriftspråket genom språkriktighetsträning (Teleman u.å) i hög grad lever 

kvar i dessa fem lärares visioner. Samtliga lärare lyfter fram att grammatikundervisningen kan 

främja elevernas skriftliga förmågor. Detta är något som även Olausson, Randhede & Ridings 

(2014) och Collberg (2014) finner är ett vanligt argument bland svensklärare men som Boström 

och Strzelecka (2014) finner spelar en marginell roll i sin undersökning. Det förekommer dock 

variationer i vilka funktioner som man anser att grammatikundervisningen kan ha för 

skrivundervisningen. Grammatiska kunskaper nämns som ett medel i att utveckla ett metaspråk 

för att tala om språkriktighet, men också som en del i att hjälpa eleverna att utveckla sin 

språkliga medvetenhet genom att få dem att se skillnader mellan olika genrer och stilnivåer. 

Således kan man se att lärarnas uppfattningar även ligger i linje med vad Boström och Josefsson 

(2006:30) säger om att grammatikundervisningen kan hjälpa eleverna att få en metaspråklig 

kompetens. Dock tycks det handla om en metaspråklig kompetens som har ett strikt praktiskt 

syfte i att förbättra elevernas skriftliga förmågor.  

 Grammatikundervisningens roll som skriftspråksfrämjande är omtvistad inom den 

språkdidaktiska forskningen. Teleman (1991:120) anser att grammatiken visserligen kan hjälpa 

eleverna att revidera sina texter men ställer sig frågande till huruvida grammatiska kunskaper 

automatiskt förbättrar skrivförmågan. Boström och Josefsson (2006:34) framhåller däremot att 

eleverna kan göras medvetna om stil- och genreskillnader med hjälp av grammatiska kunskaper. 

Enligt förespråkare för den funktionella grammatiken är detta även målet (Holmberg & 

Karlsson 2013:17). Dock kan man se att grammatikens roll som ett metaspråk i skrivträningen 

uppmuntras även av ämnesplanen. Man kan alltså se att grammatikens roll i 

skrivundervisningen har en stark ställning i dessa lärares visioner debatten till trots. Det är 
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möjligt att denna roll lever kvar i dessa lärares uppfattningar på grund av en 

undervisningstradition i svenskämnet där grammatiken traditionellt har setts som ett redskap i 

språkriktighetsträningen, men också på grund utav ämnesplanens styrning där denna roll 

aktualiseras, om än försiktigt.    

  Ett annat historiskt argument för skrivundervisningen som blir aktuellt i lärarnas svar är 

främmandespråksargumentet (Teleman u.å) som även Olausson, Randhede & Ridings (2014: 

39) har funnit förekommer inom lärarkåren. Precis som Teleman (1991:122) är lärarna av 

uppfattningen att svenskans grammatikundervisning kan hjälpa eleverna att bättre tillägna sig 

andra språk. Dock problematiserar två av lärarna i min studie denna hållning. Man kan här tolka 

det som att dessa två lärare ställer sig kritiska till svenskämnet som ett ”hjälpämne” till andra 

språkämnen. Lärare 3 talar om att hen önskar att eleverna fick utgå ifrån det svenska språket då 

grammatiken är ”språket om språket”. Här tycks det alltså som att Lärare 3 ställer det Teleman 

(1991:122) kallar främmandespråksargumentet mot argumentet att kunskap om språket, är 

kunskap om människan. En anledning till att dessa två ställs emot varandra tycks vara en 

uppfattning att svenskämnet i dagsläget är för innehållstungt och att man önskar prioritera att 

eleverna lär sig grammatik för svenskämnets skull. Detta bekräftar således den anledning som 

Teleman framhåller till att grammatiken har haft svårt att återerövra sin plats i 

svenskundervisningen (Teleman u.å).  

Lärarna tycks alltså först och främst se grammatikundervisningen som ett medel i arbetet att 

förbättra elevernas kommunikativa förmågor i svenskämnet. Mitt resultat är därmed i linje med 

vad Björkman (2007:206) fann i sin rapport. Hennes resultat visade att gymnasielärare i första 

hand såg språkdelen av svenskämnet som inriktat på att förbättra elevernas kommunikativa 

förmågor och inte på att analysera språket såsom efterfrågas i ämnet svenska på universitetet. 

Två lärare uppfattar visserligen att grammatiken kan främja elevernas analytiska förmåga. De 

talar även om att öka elevernas språkliga medvetenhet, vilket också nämns i ämnesplanen. 

Däremot svarar samtliga lärare att det är den praktiska nyttan av att ha ett gott språk som de tror 

att eleverna kommer att ha med sig. Denna språkliga medvetenhet är alltså starkt kopplad till 

den skriftspråkliga användningen. Två av lärarna tror inte heller att eleverna kommer ha nytta 

av grammatiska termer i framtida yrken. Här är det anmärkningsvärt att ingen av svensklärarna 

nämner att eleverna kan ha nytta av grammatiken vid eventuella språkvetenskapliga studier. 

Detta tycks bekräfta den klyfta som Björkman (2007) lyfter fram mellan gymnasiesvenskan och 

högskolesvenskan.  
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5.2 Undervisningen – metodisk pluralism och skriftliga verktyg 

Trots att lärarna är förhållandevis samstämmiga i svaret på ”varför”-frågan i 

grammatikundervisningen, det vill säga, elevernas nytta med grammatiken, tycks det finnas en 

spridning rörande vilket innehåll som bör ingå i undervisningen och hur den bör gå till rent 

metodiskt. Av Boström & Strzelecka (2014:19,23–24) framkommer att en traditionell 

grammatikundervisning är vanligt förekommande i lärares beskrivningar av sin egen 

undervisning. I de undersökningar kring lärares undervisning som Collberg (2014:35) 

genomfört respektive Olausson, Randhede och Ridings (2014:34,38) har genomfört 

framkommer att grammatiken används i skrivundervisningen. Lärarna i denna studie förhåller 

sig i högre grad till den sistnämnda undervisningstypen där grammatikundervisningen och 

skrivundervisningen är tätt sammankopplade, men förordar till viss del olika vägar dit. 

Vad gäller vilka grammatiska begrepp lärarna anser som viktiga i grammatik-

undervisningen är det intressant att notera både de likheter och skillnader som finns. Samtliga 

lärare nämner som bekant ordklasser och satslära. Dessa kan allmänt ses som väl etablerade 

inom skolans grammatik historiskt sett, men de ges även officiell status genom ämnesplanen 

där det står att undervisningen ska behandla ”ord, fraser och satser” (Skolverket 2011:169). 

Endast två av lärarna nämner begreppet fras – detta trots att det nämns i såväl kunskapskrav 

som centralt innehåll. Detta begrepp lyfts även medvetet fram av Skolverket som ett försök att 

närma sig språkvetenskapens beskrivningar av språket (Skolverket 2011b:6). Här är det viktigt 

att inte dra allt för stora slutsatser då lärarna fick associera fritt kring de begrepp som de ansåg 

var viktigast och därmed tog upp de begrepp som de först kom att tänka på. Däremot är det 

möjligt att frasbegreppet ännu inte har fått samma status som ordklasserna och satsdelarna hos 

lärarna.  

 I valet av begrepp kan man även se hur lärarnas syn på grammatikens roll som metaspråk 

i skrivundervisningen återspeglas i vilka termer som nämns då flera lärare nämner exempel som 

bisats och huvudsats och meningsbyggnad. Här kan man således se hur det syfte som lärarna 

ser för grammatikundervisningen, nämligen att förbättra elevernas skrivförmåga, gör avtryck i 

vilka grammatiska termer man nämner. Detta har de även stöd för i ämnesplanen och i 

litteraturen. Om valet av begrepp i språkriktighetsundervisningen i kursen Svenska 1 står det i 

kommentarmaterialet att läsa att: ”[e]xakt vilka begrepp som är lämpliga att använda i svenska 

1 är en didaktisk fråga som kan variera mellan klasser och undervisningssituation […]” 
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(Skolverket 2011b:5). Ask (2012:59) och Boström och Josefsson (2006:30) talar även de om 

ett metaspråk i grammatikundervisningen som används för att tala om språkriktighet. 

Grammatikundervisningens skrivfrämjande roll tycks således uppfattas som avgörande i hur 

lärarna uppfattar att man bör välja innehåll.  

Vad gäller metoder talar flera av lärarna om ”funktionella” metoder där elevernas egna texter 

utgör grund för undervisningen. Begreppet ”funktionell” återkommer även i ämnesplanen och 

i lärarnas tolkningar av densamma. Flera av lärarna talar om att arbeta ”funktionellt” och 

”praktiskt”, vilket i stort sett verkar användas synonymt. Detta tycks innebära att arbeta textnära 

i elevernas egna texter eller andra autentiska texter. Det handlar enligt två av lärarna, Lärare 3 

och Lärare 5, om att gå från en teoretisk grundförståelse för grammatiken som system till en 

praktisk tillämpning i text. Detta kan ses mot bakgrund av ämnesplanens formuleringar där det 

står att kunskaper om språkets uppbyggnad i funktionella sammanhang även kan göra att 

eleverna utvecklar en ”förmåga att utforma muntliga framställningar och texter så att de 

fungerar väl i sitt sammanhang.”   

Just arbetet med autentiska texter och elevers egna texter är något som är omtvistat i 

litteraturen. Boström och Josefsson (2006:30) och Nilsson (2000:27) framhåller alla att man 

bör utgå ifrån den kunskap eleverna har om språk. Josefsson (2007:9) varnar dock för att arbeta 

med elevers egna texter eller autentiska texter utan att ha tänkt igenom det hela då det kan 

uppstå svårigheter som istället försvårar lärandet för eleven. Nyttan av att arbeta med autentiska 

texter är alltså omdiskuterad, men det är något som flera lärare ser som en bra 

undervisningsmetod. I vidare forskning vore det intressant att undersöka vilken effekt arbete 

med grammatiska analyser av autentiska texter och elevtexter har på elevers språkliga 

medvetenhet och skriftliga förmåga.  

 Den lärare som urskiljer sig mest här är Lärare 2 som uttalat skulle vilja undervisa enligt 

den systemisk funktionella grammatiken. Förklaringen till detta tror jag kan finnas i att Lärare 

2, som har varit yrkesverksam i tre år, har med sig den systemisk funktionella grammatiken 

från sin utbildning. Lärare 2 ger uttryck för att detta är det som är aktuellt på universitetet för 

tillfället och att hen anser att detta bygger på aktuell språkvetenskaplig teori.  

Man kan även se att det finns metodiska variationer i vad lärarna lyfter i sina svar. Lärare 1 

beskriver en varierad undervisning som stimulerar flera sinnen och kommer i detta in på något 

som ligger nära den lärstilsanpassade undervisning som Boström och Strzelecka (2012:121) 

förordar. Man kan uttolka att Lärare 3 ansluter sig till ett sociokulturellt sätt att se på lärande 
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när hen talar om att en kommunikativ undervisning. Lärare 3 nämner även en metod som är 

närmast synonym med den metod som Josefsson (2007:9,11) förordar, nämligen den laborativa 

grammatikövningen genom vilken eleverna själva får utforska språket. Två av lärarna vittnar 

om det som diskuteras av bland andra Teleman (1987:11) och Boström och Josefsson 

(2006:103), nämligen elevernas bristande motivation inför och deras negativa erfarenheter av 

ämnet. Boström och Josefsson (2006:96, 103) anser att man bör fundera över hur man kan väcka 

elevernas nyfikenhet inför ämnet och få dem att inse nyttan av grammatikkunskaperna, vilket 

Lärare 2 beskriver att hen försöker åstadkomma i sin undervisning. Boström och Josefsson 

(2006:103) talar även om att läraren själv måste arbeta med sig själv för att förmedla en positiv 

inställning till grammatiken. Detta är något som kan jämföras med Lärare 3 som förklarar att 

hen ”studsar in” i klassrummet när det är grammatik för att motarbeta elevernas negativa 

attityder. Det finns alltså flera beröringspunkter mellan lärarnas uppfattningar om 

grammatikundervisningen och sådana som tas upp i litteraturen.  

Något som däremot förenar flera av lärarna är att de ställer sig mot en isolerad 

grammatikundervisning och att de istället vill se den som en röd tråd genom svenskämnet. Detta 

är något som stämmer väl överens med vad Lundin (2009:16) förordar. Hon menar att man 

måste relatera grammatiken till språket som helhet och att man bör utgå ifrån elevernas språk. 

Lundin (2009:16) anser att en sådan undervisning kan vara av nytta specifikt för elevernas 

skrivande. Intressant i sammanhanget är att den röda tråden endast tycks sträcka sig till 

skrivandet i lärarnas svar. Ingen av lärarna tar upp det som nämns av såväl Boström och 

Josefsson (2006:27–40) och Nilsson (2000:27), nämligen att grammatiken kan fungera som ett 

metaspråk i undervisningen i språksociologi och språkhistoria. Här menar jag att det borde vara 

fördelaktigt att använda grammatiska termer då det handlar om att beskriva språkliga skillnader, 

vilka i många fall handlar om grammatik.  

Det är möjligt att det kan finns flera förklaringar till detta stora fokus på grammatiken och 

språkriktigheten. En är att just språksociologi är ett förhållandevis nytt inslag i ämnesplanen 

och att någon undervisningstradition ännu inte har etablerats på samma sätt som med 

skrivundervisningen. Grammatiken har haft och en stark roll i skrivundervisningen under hela 

förra decenniet och har det fortsatt (Teleman u.å). Därmed har en undervisningstradition 

etablerats kring detta. Därtill förordas inte grammatiska termer i arbetet med dessa områden i 

ämnesplanen och det finns därmed ingen styrning mot detta.   
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En annan möjlig förklaring är hur lärarna tolkade det ämne jag skulle undersöka. I min 

undersökning lät jag endast lät lärarna tolka kunskapskravet i kursen Svenska 2 och sedan tala 

generellt om grammatiken i resterande svenskkurser. Detta kan ha inverkat på hur lärarna talade 

om grammatikens roll i undervisningen. Det är möjligt att detta ledde till att de kopplade sina 

resonemang specifikt till kursen Svenska 2. Därför nämnde de kanske inte grammatiska 

kunskaper som en tillgång i arbetet med språkhistoria och språksociologi. Det är även möjligt 

att begreppet ”grammatikundervisning” som jag har använt kan väcka associationen 

”traditionell grammatikundervisning” och att vissa av lärarna därför har begränsat sig till att 

diskutera just isolerade grammatikmoment, även om de i realiteten uppfattar att det är viktigt 

att även utgå ifrån grammatiska begrepp i undervisningen kring språksociologi, grannspråk och 

språkhistoria.    

5.3 Ämnesplanen - frihet och begränsning 

I undersökningen framkommer att vissa av lärarna upplever sig hindrade att bedriva den 

undervisning i grammatik som de skulle vilja göra av olika skäl. Ett skäl är elevernas bristande 

förkunskaper från grundskolan och ett annat är ämnesplanen. När Gy2011 implementerades var 

ett mål att öka styrningen av undervisningen för att man skulle få en större likvärdighet. 

Tolkningsmöjligheterna har i Gy2011 blivit färre då man givit mer konkreta och specifika 

direktiv i ämnesplanerna (Ask 2012:19). För grammatikens del innebar detta en framskjuten 

och mer explicit roll (Boström och Strzelecka 2013:118), som även flera av lärarna talar om. 

Att grammatiken har skrivits in i kunskapskraven uppfattas enligt flera av lärarna som centralt 

i grammatikens framförskjutna roll. Flera av lärarna anser dock att ämnesplanen som den är 

uppbyggd idag styr innehållet på ett felaktigt sätt. Anmärkningsvärt i resultatet är att tre av 

lärarna talar om att de inte kan bedriva den grammatikundervisning som de anser skulle gynna 

eleverna på bästa sätt. Att svenskämnet är ett så pass stofftungt ämne upplever två av lärarna 

har en negativ inverkan på elevernas grammatikundervisning. Det här bekräftar den bild som 

Teleman (u.å) beskriver av varför grammatiken har svårt att få utrymme i svenskämnet. Kanske 

är det här även anledningen till att grammatikundervisningen främst tycks uppfattas som ett 

medel i att förbättra elevernas kommunikativa förmågor. Jag tror att en möjlig förklaring är att 

i ett innehållstungt svenskämne reduceras grammatikundervisningen till att endast främja 

skrivandet. För att ge grammatikundervisningen en mer omfattande roll i att främja elevernas 
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andraspråksinlärning och att förbereda eleverna för högskolans språkvetenskapliga inriktning 

är det möjligt att långt mycket mer tid och utrymme skulle krävas till grammatik.  

 Vidare framhåller Ask att den ökade konkretiseringen i ämnesplanen minskar lärarens 

frihet att utforma undervisningen på sitt sätt, men att den i högre grad säkerställer en likvärdig 

utbildning (Ask 2012:20). Flera av lärarna tycks fortfarande uppleva att det finns ett stort 

tolkningsutrymme i ämnesplanen. En av lärarna upplever dock denna begränsning som Ask 

(2012:20) nämner. Lärare 2 uppfattar sig förhindrad att undervisa enligt den systemisk 

funktionella grammatiken både av ämnesplanens formuleringar och av det vi kan tolka som en 

undervisningstradition inom svenskämnet som utesluter detta sätt att se på grammatik. Här 

tycks det som att Skolverkets strävan efter att skapa likvärdighet ses som ett hinder av denna 

lärare för att kunna implementera nya metoder i undervisningen.  

5.4 Vidare forskning 

I framtida forskning vore det intressant att se huruvida lärares didaktiska visioner i 

grammatikundervisningen skiljer sig åt beroende på antal år i yrket. I denna undersökning har 

antalet informanter varit för litet för att kunna säkerställa något sådant samband. Det vore även 

intressant att undersöka hur det förhåller sig med det språkvetenskapliga metaspråket i 

undervisningen i språksociologi och språkhistoria.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Bakgrund 

● Hur länge har du undervisat i svenskämnet? 

● Vilket/vilka program undervisar du i svenska på?  

 

Varför grammatikundervisning på gymnasieskolan – Synen på elevernas nytta med 

grammatikundervisningen 

● Vad tycker du är det viktigaste att eleverna får med sig från 

grammatikundervisningen?  

● Vad tycker du att eleverna får ut av grammatiska kunskaper i andra delar av 

svenskämnet och i andra ämnen?  

● Vad tror du att eleverna har för nytta av de grammatiska kunskaperna i sina framtida 

vardagsliv och arbetsliv? 

 

Vad och hur i grammatikundervisningen på gymnasieskolan – Synen på val av innehåll 

och metod i undervisningen 

● Vad tycker du att man ska fokusera på i grammatikundervisningen på gymnasiet vad 

gäller innehåll? Motivera.  

● Vilka metoder bör man använda för att undervisa i grammatik på gymnasiet? Motivera 

● Skriv ner de viktigaste grammatiska nivåer och begrepp som du upplever att eleverna 

behöver ha med sig från grammatikundervisningen. Motivera valet av begrepp. 

 

Syn på grammatiken i ämnesplanen i GY2011 

● Vilken typ av grammatikundervisning tycker du att GY2011 förordar? Motivera. 

● Hur skiljer sig grammatikundervisningen enligt dig mellan GY2011 och tidigare 

kursplan i svenska?  

● I ämnesplanen i svenska för kursen Svenska 2 står att läsa att eleverna ska kunna ”[…] 

utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska 

språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken” (Skolverket 2011: 

169). Hur tolkar du att man ska arbeta för att eleverna ska klara av detta? Ge exempel.  
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Information angående studiens anslutande till de forskningsetiska principerna till dig 

som informant 

Innan studien vill jag informera dig om de forskningsetiska principerna som jag i denna studie 

förhåller mig till. Under hela undersökningen kan du välja att avbryta ditt deltagande utan att 

det ger några konsekvenser. Din anonymitet kommer att garanteras genom att jag varken 

kommer att offentliggöra personuppgifter eller andra uppgifter som gör att det går att 

identifiera dig i uppsatsen. I presentationen av resultatet kommer du som medverkande 

informant även att avidentifieras och ges ett kodnamn. De uppgifter som jag får ta del av i 

undersökningen kommer därtill endast att användas i c-uppsatsen och inte brukas i något 

annat ändamål.  

 

De forskningsetiska principerna som undersökningen omfattas av finns att läsa i sin helhet på:  

Vetenskapsrådet. 2002 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

 

Följande områden kommer att behandlas under intervjun:  

● Vad och hur i grammatikundervisningen på gymnasieskolan – Synen på val av 

innehåll och metod i undervisningen 

● Syn på grammatikens roll i ämnesplanen i GY2011 

● Varför grammatikundervisning på gymnasieskolan – Synen på elevernas nytta med 

grammatikundervisningen 


