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Sammandrag 

Denna studie behandlar vilka tankar och åsikter som gymnasielever och gymnasielärare i 

svenskämnet har om grammatiken och dess plats i undervisningen. Eleverna har fått 

genomföra en enkätundersökning och de två lärarna tog del i enskilda intervjuer. Resultaten 

ger en inblick i hur tre gymnasieklasser och två svensklärare tycker och tänker kring 

grammatik. Enkäten visar att det finns skilda åsikter bland eleverna vad gäller grammatiken 

men de allra flesta är överens om att det är viktigt att kunna grammatik även om de har olika 

motiveringar till varför. Olika bakomliggande anledningar och motiveringar för varför de 

tycker som de gör har undersökts. Intervjuerna har också visat att lärarna tycker att 

grammatiken är viktigt men att undervisningen behöver ändras något. 

 

Nyckelord: Språk, Grammatik, Gymnasieelever, Undervisning, Lärare, Åsikter. 
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1. Inledning 

När vi lär oss främmande språk så spelar grammatiken stor roll i undervisningen. Även om man 

lär sig många hela fraser så återgår man väldigt ofta till grammatiken. Man funderar kring saker 

som vad tempus är, vilka kasus som finns och hur man skiljer en påståendesats från en frågesats. 

Är det inte då lite intressant att vi inte fokuserar lika mycket på sådana frågor inom vårt 

modersmål? 

Om man frågar gemene man, som inte har särskilt intresse för just språk och grammatik, vad 

man tycker om grammatik så kan man ibland höra något i stil med ”Jag kan ju tala så jag 

behöver inte lära mig grammatik” eller ”Jag kan ju skriva, varför ska jag lära mig det?” Det kan 

ses som påståenden som innebär att det inte är så viktigt att kunna grammatik så länge man kan 

språket. 

När vi ska lära oss ett nytt språk eller är igång med det så tycker många att det är viktigt att 

gå igenom grammatiken och förstå den för att förstå språket, men när det gäller vårt modersmål, 

som vi lär oss genom att läsa och höra, så verkar det inte finnas ett lika stort intresse för att lära 

sig grammatiken. 

Många minns nog det man lärde sig om grammatik i lågstadiet, man kanske hade bilder på 

väggen med ramsor som beskrev hur verb, substantiv och adjektiv fungerade. Det är ett lätt sätt 

för barn att lära sig även om det kanske inte är nog att förmedla all kunskap om hur ordklasserna 

fungerar. Men sedan då? Är det viktigt att kunna de andra ordklasserna? Bör man kunna 

satslära? 

Frågor som dessa är en bakgrund till ämnet i denna uppsats: elevers och lärares attityder till 

grammatik. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att belysa inställningen till grammatik i skolundervisningen på 

gymnasienivå. Fokus ligger på elevers attityd till grammatiken, men undersökningen ämnar 

också ta reda på hur lärare ser på grammatiken i språkundervisning och hur deras attityd kan 

relateras till vilken roll grammatiken spelar i undervisningen i svenska. 

Vidare är avsikten att se om det finns bakomliggande anledningar till de attityder 

informanterna har till grammatiken i undervisningen i svenska. Syftet är också att se om det 
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görs skillnad på hur man ser på grammatiken i svenskundervisning jämfört med undervisningen 

i främmande språk. 

Frågeställningarna är de följande: 

• Vilka attityder finns till grammatik, både allmänt och i svenskundervisningen? 

• Vad kan det finnas för bakomliggande anledningar? 

• Kan lärares syn på grammatiken påverkas av elevernas åsikter? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen introduceras här ovan i Inledning, med syftet och frågeställningen, och sedan följer 

fem avsnitt som behandlar de olika delarna av studien. Avsnitt 2 presenterar tidigare 

forskning. I avsnitt 3 behandlas och diskuteras valet av metoder och urvalet av material. 

Avsnitt 4 följer sedan resultaten av undersökningen, och avsnitt 5 innehåller diskussion av 

resultaten och återkoppling till frågeställningarna och syftet. Avslutningsvis sammanfattar 

avsnitt 6 undersökningen. 
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2. Tidigare forskning 

I det här avsnittet introducerar jag några tidigare arbeten som behandlar lärare och elevers 

tankar om grammatik och dess plats i svenskundervisningen. 

Grammatiken i undervisningen kan diskuteras utifrån dess praktiska roll, alltså hur den ser 

ut eller appliceras, och vad lärare och elever har för åsikter angående detta. Både situationen 

och lärares attityder diskuteras i följande verk. 

I Retoriken kring grammatiken (Brodow m.fl.2000) diskuteras situationen för grammatik i 

svenskundervisningen. Historiskt framkom många argument för varför grammatiken är av 

vikt. Dessa läggs fram i kapitel 2 av Nils-Erik Nilsson, men de som Nilsson anser vara viktiga 

är främmandespråksargumentet och metaspråksargumentet.  

Främmandespråksargumentet innebär att grammatikundervisningen i svenskan ska 

underlätta för elever att lära sig främmande språk. Detta beror dels på att man historiskt tänkt 

sig att det finns en gemensam grammatik i alla språk. Tanken var att man skulle lära sig 

grammatik i sitt modersmål för att då redan ha en grund för att underlätta inlärandet av andra 

språk. Se Brodow m.fl. (2000:15) 

Metaspråksargumentet menar att grammatikkunskap kan användas för att analysera 

modersmålet. Det är en språklig medvetenhet om något man redan kan. Barn ska alltså lära 

sig grammatik för att kunna göras medvetna om deras dåvarande förmåga i det egna språket. 

Se Brodow m.fl. (2000:23) 

I Brodow m.fl. (2000:24-27) noterar Nilsson att främmandespråksargumentet kan fungera i 

den mån en lärare använder det både i svenskundervisning och i undervisningen av 

främmande språk, då helst med samma elever. Detta argument blir mindre relevant när lärare 

som undervisar svenska inte också är språklärare och när de lär ut på olika sätt. 

Metaspråksargumentet säger han däremot framstår som det mest rimliga, men endast om det 

inte står som enskilt moment separat från resten av språket. Metaspråksargumentet får snarare 

stöd i tanken att kunskap om språket är kunskap om människor. Nilsson formulerar en idé om 

vilken roll grammatiken bör ha i undervisningen, nämligen att grammatiken endast är en liten 

del av språkundervisningen om man vill använda den som språkorientering. Hellre skulle 

grammatiken användas för att kontrastera olika språkliga varianter så elever får lära sig mer 

om det språk som används. En sådan kontrast skulle kunna göras mellan tal och skriftspråk. 

Grammatiken borde ha en plats i en större språkorientering men inte dominera så som det gör 

i undervisningen. 
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En undersökning gjordes vidare av Brodow år 1996 och utgör kapitel 5 av Retoriken kring 

grammatiken (Brodow m.fl. 2000:67-92). Lärare i grundskolan och gymnasiet blev 

intervjuade angående deras attityder till grammatik. Vid detta tillfälle framstod det som att de 

allra flesta lärare var positivt inställda till grammatiken i undervisningen, då allra mest de 

äldsta informanterna. Av de som ville tona ner värdet av grammatik och hellre integrera 

momentet i skrivträning uppmärksammades att de hade sin främsta erfarenhet från 

gymnasieprogram som var yrkesinriktade. Lärarna i stort var inte särskilt intresserade av 

förändring eller kunskapsutveckling, de verkade se grammatikkunskap som något statiskt som 

inte kunde ifrågasättas. De uppgav ändå ett missnöje med den egna utbildningens brist på 

didaktisk vägledning. Trots det så gjorde de inget för att själva fortbilda sig. Endast ett fåtal 

lärare ställde frågor om grammatiken och höll didaktiska debatter med andra lärare för att 

kunna förbättra grammatiken. 

I Vägar till grammatik (2006) skriven av Lena Boström och Gunlög Josefsson 

framkommer ännu fler argument för grammatiken. Metaspråksargumentet och 

främmandespråksargumentet finns med. Ytterligare tillkommer argument om att grammatiken 

ger kunskap om människan, personlig utveckling, språkfärdighet och kunskap i 

språksociologi och praktisk kompetens. Enligt argumentet att grammatiken ger kunskap om 

människan så bör det ses som ett sätt att reflektera kring språk. I och med sådana reflektioner 

kan man använda grammatiken för att förstå sig själv och därmed utveckla sig själv. 

Grammatiken kan vidare utveckla ens kunskap om olika individer och grupper genom att 

fungera som stöd vid inlärning av t.ex. dialekter och språksociologi. 

Det huvudsakliga temat bland argumenten i Vägar till grammatik verkar vara att kunna 

göra reflektioner kring sitt eget och andras språk och därmed oss som människor. Det ska 

alltså kunna utvidga vår kunskap om både språket och människor. 

Grammatikens roll i undervisningen och uppfattningen bland elever och lärare har 

behandlats av ett antal examensarbeten, de flesta skrivna inom lärarutbildningar. Fokus ligger 

då på hur grammatiken ser ut i undervisningen, hur den uppfattas eller hur den kan förbättras. 

Följande fem arbeten visar på de typer av studier som gjorts och vilka resultat de fått. 

Anna Andersson gjorde i ett examensarbete 2017 en studie över vilka argument som 

användes av läromedel till gymnasiets svenskundervisning i grammatik om varför man bör 

läsa grammatik. Hon undersökte också vad elever tyckte om ämnet och argumenten. Vissa 

återkommande tankar var: Du får lära dig hur ditt språk är uppbyggt. Du förbättrar din 

kommunikation i tal och skrift. Du utvecklar ditt tänkande. Du får ett metaspråk, eller 

verktyg, för att tala om språk och text. Du får en genväg till att lära dig nya språk. I studien 
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gjordes även en enkätundersökning där gymnasieelever fick resonera kring huruvida 

argumenten var legitima. Eleverna tyckte för det mesta att de var det; de flesta ansåg att 

grammatik var viktigt redan innan de såg argumenten. 

Ett examensarbete som gjordes 2005 av Therése Alvinsson och Caroline Åberg undersökte 

både elevers och lärares inställning till grammatik i gymnasiet. Både elever och lärare var 

överens om att grammatik var viktigt och ett av skälen som gavs var att det ökade elevens 

förmåga att både skriva och tala. Eleverna resonerade som så, att grammatikkunskaper var bra 

för att kunna uttrycka sig bättre, för att kunna prata rätt svenska eller för att undvika 

kommunikationssvårigheter. De såg grammatiken som regler för att använda språket eller som 

något som beskrev språket. Lärarna beskrev grammatiken som något som både beskriver och 

reglerar språket. Trots att eleverna verkade överens om att de borde lära sig grammatik, så 

verkade lärarna anpassa sin undervisningsnivå efter sina förväntningar av elevernas nivåer och 

kunskaper om grammatik. En av lärarna använde enkla termer, baserat på sin förväntning att 

eleverna på ett visst program inte skulle förstå svåra grammatiska begrepp. Lärarens 

förväntning tolkades som en möjlig anledning till elevernas egen inställning till grammatiken. 

År 2013 skrevs ett examensarbete av Emelie Andersson om lärares inställning till 

grammatikundervisning. Resultaten är desamma som i andra undersökningar men det 

framkommer en ändrad syn på grammatikens roll i undervisningen. Lärarna menar här att 

språkriktigheten är viktigare än grammatiken. 

En studie i ett examensarbete av Malin Almgren (2017), undersöker också vilka attityder till 

grammatikundervisning svensklärare har, genom sex semistrukturerade intervjuer med 

svensklärare på olika skolor. Det framkom av undersökningen att många lärare var positiva till 

grammatik men också att de önskar förändring. Den enda av lärarna som var nöjd med sin egen 

undervisning var också den enda av dem som inte uttryckte personligt intresse för grammatik. 

Det som fick Almgren att undra om kraven på undervisningen i grammatik sänkts som följd av 

lärarens bristande intresse. Alla lärarna uppvisade olika sätt att undervisa i grammatik. Vissa 

tog endast upp det vid behov medan andra hade större grammatiska moment som fasta delar i 

undervisningen. En annan faktor för undervisningen var också att många elever kom till 

gymnasiet och saknade förkunskaper och att undervisningen behövde då ändras till en 

genomgång av grammatikens grunder. 

I en annan studie gjord 2017 går Caroline Malmgren Forsling in på samma ämne om lärares 

uppfattningar om grammatikundervisningen i svenskämnet i gymnasiet. Det som framkom var 

tankar om vad grammatiken gjorde för nytta och vad lärarna skulle vilja göra för att förbättra 

undervisningen. Förbättrad skriftlig förmåga var något alla lärare lyfte fram som en fördel med 
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grammatikundervisningen, men variationer fanns i hur de såg på detta. Vissa ansåg att 

språkriktighet var det viktiga. Andra tänkte att medvetet göra skillnad på genrer och stilnivåer 

var det viktiga. Fokus på just skrivförmåga framhävdes också av de grammatiska termer lärarna 

valde att ta fram i intervjun. Lärarna var vidare eniga om att grammatiken, hellre än att vara 

isolerad, borde kopplas till resten av svenskämnet. De ville gå från teoretisk förståelse för 

grammatik till en praktisk applikation på texter. En annan tanke som framkom handlade om 

främmandespråk och hur grammatikundervisningen i svenska skulle kunna underlätta 

inlärningen av andra språk samt främja ett intresse för det. Vissa lärare var däremot negativt 

inställda till detta och önskade prioritera att grammatiken lärs för svenskans skull. 

I studierna som sammanställts här kan man se att såväl elever som lärare för det mesta verkar 

tycka att grammatiken är viktig och att grammatikkunskaper och undervisning i det främjar tal- 

och skriftkompetens. Man finner vidare lite olika inställning till varför det är bra. Många elever 

verkar anse att det är viktigt men kan kanske inte förklara varför. Lärare har tankar om vilka 

aspekter av svenskundervisningen som skulle kunna integreras mer med grammatiken för att 

vara nyttig för eleverna. Det finns även skillnader mellan olika lärares inställning, men flera av 

undersökningarna verkade finna att lärare vill förbättra undervisningen på något vis.  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs metoden som valts och varför den valdes. Sedan beskrivs och diskuteras 

hur materialinsamlingen gått till. 

Undersökningen består av en enkätstudie med gymnasieelever som informanter och en 

intervju med elevernas två svensklärare.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Metoden jag valt för att undersöka elevers perspektiv på grammatik är en enkätundersökning 

medan jag till lärarna valt att använda mig av intervjuer. Frågorna, både för enkäten och för 

intervjuerna, behandlar åsikter om grammatik och tar även upp bakgrundsinformation om 

individerna. 

Valet av enkätundersökning har gjorts för att lätt kunna bearbeta och jämföra elevers 

attityder. Intervjuer är också alltför tidskrävande om motsvarande resultat ska uppnås. Denna 

studie ska främst belysa attityderna och därefter försöka koppla dem till andra faktorer. 

Lärarintervjuerna är korta, med förberedda frågor, för att få så god förståelse för lärarnas 

tankar och situation som möjligt. Råd och anvisningar för sådana intervjuer har jag funnit i 

Intervju som metod av Monica Dalen (2008). 

Enkäten och intervjufrågorna finns med som bilaga 1 och bilaga 2. 

 

3.2 Informanter 

Till denna undersökning kontaktade jag två gymnasielärare i svenska som ombads avvara en 

stund i slutet av sina lektioner där jag fick introducera enkäten och låta eleverna besvara den. 

Svenskagrupperna bestod av elever från tre olika gymnasieprogram, en klass med elever från 

humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen och en klass från naturvetenskapliga 

programmet. Sammanlagt var de 54 stycken elever men endast 52 av dessa svar kom att 

behandlas i resultaten (se avsnitt 5). 

Valet av olika gymnasieprogram gjordes för att ge insikt i korrelation mellan 

gymnasieinriktning och de attityder som framkommer.  
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Lärarna som valdes ut till intervju var informantklassernas svensklärare. Detta gjordes för 

att se om elevernas attityder påverkar lärarna och vilken roll grammatiken har i lärarnas 

undervisning. 

Anledningen till att jag valt gymnasielever, till skillnad från till exempel högstadieelever, är 

att man på den skolnivån väljer inriktningar och specialiserar sig något. Detta kan tänkas 

påverka hur viktig grammatiken anses vara i undervisningen. Man kan till exempel kanske 

förvänta sig mer intresse för grammatik hos de som går ett språkinriktat program till skillnad 

från de som inte gör det. 
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4. Resultat 

Denna studie har undersökt vad man tycker och tänker om grammatik som enskilt ämne och 

som del i undervisningen. Elever och lärare har fått svara på frågor på två olika vis, eleverna 

via en enkät och lärarna via enskilda intervjuer. 

I detta avsnitt presenteras först enkätundersökningen, därefter intervjuundersökningen. 

 

4.1. Elevenkäten 

Enkäten gav 54 svar, varav 2 sorterades bort på grund av uppenbart oseriösa svar på flera 

frågor. Eleverna som svarade var alla födda 2002 och går för närvarande sitt första år på 

gymnasiet. Det rörde sig om: 

- 11 informanter från humanistiska programmet,  

- 19 informanter från samhällsvetenskapliga programmet 

 - 22 informanter från naturvetenskapliga programmet 

Enkätfrågorna kan ses i bilaga 1 och det kommer hänvisas till dem i de diagram som visas i 

de följande avsnitten. Fortsättningsvis hänvisas till frågornas nummer i bilagan. 

 

4.1.1. Grammatikens vikt 

Intressant i denna undersökning är att se vad gymnasielever tycker om grammatik. I denna del 

tar jag upp vad eleverna tycker om grammatik samt relevant information som kan belysa 

varför de tycker som de gör. 

Resultatredovisningen inleds med svaren på fråga 11, ”Tycker du det är viktigt att kunna 

grammatik?”. I frågan fick informanterna värdera vad de tyckte genom fyra alternativ, mycket 

viktigt, ganska viktigt, lite viktigt eller inte viktigt. 
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Diagram 4.1. Procentuell andel av svar till fråga 11. 

 

Av de 52 svaren som gavs framgår att en majoritet tycker att det är mer än bara lite viktigt att 

kunna grammatik: 82% svarade att grammatik var mycket viktigt eller ganska viktigt. Specifikt 

var det 46% elever som valde alternativet mycket viktigt, 36% som värderade det som ganska 

viktigt och 15% som tyckte det var lite viktigt. Enbart 2%, alltså 1 person, valde inte viktigt. 

Efter frågan ställdes också en följdfråga om varför man tyckte som man gjorde. Av 52 

informanter var det 39 som lämnade ett svar på denna fråga. De som värderade 

grammatikkunskap som mycket viktigt hade lite olika svar på varför: vissa tyckte att det 

handlade om att kunna förstå varandra, andra att man ska uttrycka sig korrekt. Följande tre 

citat visar några av förklaringarna som gavs: 

”Vet bara att det är viktigt att kunna”, 

”En måste kunna uttrycka sig korrekt, det är att visa respekt för språket.” 

”För att kunna uttrycka sig korrekt och göra sig förstådd, för att förstå mönster och inte 

bara lära sig utantill.” 

Av dessa citat framkommer att vissa bara vet att de ska kunna det, andra vill visa respekt för 

språket medan andra tycker att det är bra för att göra sig förstådd. En elev ansåg att man inte 

bara ska lära sig utantill utan också förstå språkets struktur.  

De som värderade kunskap i grammatik som ganska viktigt hade lite liknande förklaringar, 

att det är viktigt att kunna och att för man ska förstå varandra. Följande citat visar några svar: 

”Det är viktigt för att kunna grammatik för att i tex Tyska så om man använder fel 

grammatik så kan meningen blir helt fel och det blir en annan betydelse.” 

”För att det är bra.” 

”Texter man skriver blir mer bättre.” 

”Så att alla ska kunna prata samma språk på samma sätt.” 
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Det första citatet pekar på vikten av grammatik i ett främmande språk, det andra förklarar inte 

varför det är bra, det tredje handlar om en praktisk tillämpning och det sista kopplar till att 

man ska kunna göra sig förstådd och vara tydlig. 

Angående värderingarna lite viktigt och inte viktigt kan två citat ges: 

”Man förstår ändå vad andra människor menar.” 

”Eftersom det inte är nödvändigt.” 

Det är ju inte förvånande att värderingen inte viktigt får som förklaring att det inte är 

nödvändigt. 

Svaren på frågan kan också sättas i relation till vilket gymnasieprogram som eleverna går 

på för att se på koppling mellan inriktning och värderingen av grammatikens vikt. Se diagram 

4.2. 

 

 

Diagram 4.2. Procentuell andel av svaren utifrån antal elever på olika gymnasieprogram. 

 

Av diagram 4.2 syns att alla elever på humanistiska programmet tycker att det är viktigt att 

kunna grammatik. De svarade enbart med mycket viktigt, 73%, eller ganska viktigt, 27%. 

Eleverna från naturvetenskapsprogrammet värderade också grammatik högt. 32% angav 

mycket viktigt och 54% ganska viktigt, men 9% tycker det är lite viktigt och 4% tycker det inte 

är viktigt alls. Av de från samhällsvetenskapsprogrammet värderas grammatik ganska 

positivt, 47% svarade mycket viktigt, 21% ganska viktigt men 32% lite viktigt. Ingen svarade 

inte viktigt. 

Positiv inställning till grammatik hos elever som går humanistiska programmet är kanske 

att vänta, medan de andra kanske inte förväntas vara lika positivt inställda. Det är möjligen 

lite förvånande att naturvetenskapliga elever hade så positiva värderingar överlag. 
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I enkäten ingick de två påståendena ”Jag kan ju tala, varför behöver jag kunna 

grammatik?” och ”Jag kan ju skriva, varför behöver jag då kunna grammatik?” vilka 

informanterna fick värdera med fem alternativ: håller med starkt, håller med mycket, vet inte, 

håller med lite eller håller inte alls med. Påståendena behandlade alltså ens tankar om 

huruvida man behöver kunna grammatik när man redan kan tala respektive skriva. Resultaten 

visas i diagram 4.3. (Se fråga 1 och 2 i bilaga 1.) 

 

 

Diagram 4.3. Procentuell andel av svaren för värdering av påståenden. 

 

Diagram 4.3 visar att de flesta inte höll med om dessa påståenden eller enbart höll med  

lite, med bara små skillnader mellan de båda påståendena. Resultaten visar att grammatik 

värderas ganska högt av de flesta informanter. 

För fråga 1 är det drygt 40% som inte håller med alls, nästan 30% som håller med lite 

medan nästan 20% håller med starkt eller håller med mycket. De resterande värderade 

påståendena med vet inte. 

För fråga 2 är det strax över 50% som inte håller med alls, strax över 20% som håller med 

lite medan omkring 20% håller med starkt eller håller med mycket. Färre än 5% värderade 

påståendena med vet inte. 

 

4.1.2. Grammatik och intresse 

Val av ett gymnasieprogram med en viss inriktning innebär ju inte att andra intressen inte kan 

finnas utanför programmets fokus. Man kanske t.ex. kan förvänta sig att se en koppling 

mellan humanistiska programmet och ett intresse för språk och grammatik men man kan 
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intressera sig även för något annat. I enkäten ingick frågor om huruvida man hade ett intresse 

för språk, grammatik och matematik. Språk och grammatik kanske förväntas ha en koppling 

men jag ville se om detsamma kunde sägas om grammatik och matematik. 

Frågorna 6, 7 och 8 redovisas i diagram 4.4 för att se på kopplingar mellan intressen och 

programinriktning. De resultat som redovisas är enbart andelen positiva svar på respektive 

fråga, om intresse finns för språk, grammatik och matematik. 

 

 

Diagram 4.4. Procentuell andel positiva resultaten utifrån antalet elever i 

gymnasieprogrammen. 

 

På fråga 6, om intresse för språk, gav alla elever på humanistiska programmet ett positivt 

svar. Strax över 40% av de naturvetenskapliga eleverna angav också ett intresse för språk 

medan strax över 20% av de samhällsvetenskapliga eleverna svarade ”Ja”. 

För fråga 7, om intresse för grammatik, var det strax över 60% av eleverna på 

humanistiska programmet som gav ett positivt svar medan det av de naturvetenskapliga 

respektive samhällsvetenskapliga eleverna var runt 10% som svarade positivt. 

På fråga 8, om matematik, svarade strax under 20% av de humanistiska eleverna positivt. 

De naturvetenskapliga eleverna dominerade med över 80% positiva svar och de 

samhällsvetenskapliga eleverna med strax över 30%. 

Att humanistiska elever har högst antal positiva svar för språk och grammatik och att 

naturvetenskapliga elever har högst antal positiva svar för matematik är något som kan 

förväntas. Det var inte många elever från samhällsvetenskapsprogrammet som uttryckte 

intresse för någon av ämnena. 
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Till frågorna 6, 7 och 8 fanns även en efterföljande fråga om vad det är som intresserar 

dem med respektive ämne. Frågan besvarades enbart av de som svarat ja på frågorna. 

Resultaten sammanfattas här med några valda citat för att visa på de mer generella eller 

intressanta svaren. 

24 informanter svarade ”Ja” på fråga 6 om de hade intresse för språk och samtliga lämnade 

kommentarer. Det som framkom i många av kommentarerna var ett intresse för språk, kultur 

och att kunna förstå många människor, men också det faktum att det är användbart. Endast en 

person verkade ha svårt att kunna förklara sitt intresse, men vissa hade djupare insikt i vad de 

tyckte om. Följande citat visar på de tankar som framkom: 

”Förmågan att kommunicera, samt hur olika språk är uppbyggda och hur de påverkat 

varandra.” 

”Jag tycker att det är spännande att se mönster och likheter.” 

Det första citatet visar att personen både har ett mer praktiskt intresse för kommunikation och 

ett intresse för kopplingen mellan språk och deras uppbyggnad, medan den andra eleven 

angav att det är spännande att se mönster och likheter. 

Fråga 7 om intresse för grammatik fick endast 11 positiva svar. I kommentarerna framkom 

att grammatik är användbart att kunna, att det hjälper en att förstå andra och att det hjälper en 

skriva rätt. Några intressanta kommentarer är följande: 

”Ger mig en bild över hur språket fungerar och hur jag ska använda det.” 

”Sådär, men det jag tycker är coolt är att det hör ihop med logik och man kan enkelt förstå 

grammatik i ett språk ifall man har ett logiskt tänkande som i matematik ungefär.” 

”Det säger mycket om ett språk och ofta dess kultur, vilket är intressant. Plus att 

grammatik är lätt att lära sig.” 

En praktisk grund framkommer i det första citatet medan det tredje kopplar till kultur. Det 

andra citatet talar intressant nog om att grammatik är logiskt tankesätt och jämför det med att 

kunna matematik. 

Fråga 8 om matematikintresse fick hela 26 positiva svar varav 24 av informanterna valde 

att lämna kommentarer. Flera svar poängterade det applicerbara med matematik eller att det är 

enkelt eller logiskt. Andra tyckte att det intressanta låg i problemlösning. Följande citat  

visar på hur informanterna tänkt: 

”Lätt och kul.” 

”Att anstränga hjärnan.” 

”Matematik fungerar lite som språk.” 
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”Det är som ett eget språk med grammatik som man måste lära sig. Det är lätt att lära sig 

och man behöver inte tänka särskilt mycket.” 

Precis som för fråga 7 framkommer det att det är intressant för att det är lätt. Citat två var ett 

av flera som behandlade matematik som mental träning. Citat tre och fyra innehöll 

jämförelser mellan språk, grammatik och matematik. 

 

4.1.3. Grammatiken i undervisningen 

Ett annat intresse i undersökningen är vilken vikt gymnasielever tycker att grammatik har i 

undervisningen, specifikt om det finns skillnad mellan hur de ser på grammatiken i 

svenskundervisningen och i undervisningen av främmande språk. Nedan behandlas de 

frågorna. 

Grammatikens vikt i undervisningen tematiserades i frågorna 9 och 10: ”Är grammatik 

viktigt att studera i svenskundervisningen?” respektive ”Är grammatik viktigt att studera i 

främmande språk?” (se bilaga 1.) Frågorna värderades med ett av fyra alternativ, mycket 

viktigt, ganska viktigt, lite viktigt och inte viktigt. Resultaten sammanfattas i diagram 4.5. 

 

 

Diagram 4.5. Procentuell andel svar för grammatikens vikt i undervisning. 

 

Fråga 9 behandlar huruvida grammatiken är viktig i svenskundervisningen. Hela 81% av 

svaren är positiva, mycket viktigt eller ganska viktigt. 17% svarade lite viktigt medan och 

resterande svarade inte viktigt. 

Fråga 10 gäller huruvida grammatiken är viktig i undervisningen av främmande språk. 

60% valde mycket viktigt, 25% ganska viktigt, 85% tycker alltså det är mer än bara lite viktigt. 

11% svarade lite viktigt och 4% svarade inte viktigt. 
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Att det är fler som svarar att det är viktigt med grammatik i främmande språk jämfört med 

svenska är inte så förvånande eftersom man lär sig ett främmande språk medvetet. 

Något som är intressant för undersökningen är huruvida de med svenskt modersmål 

respektive andraspråkstalare av svenska värderar vikten av grammatik olika när det gäller 

svenska och främmande språk. Fråga 9 om grammatikens vikt i undervisningen av svenska 

kan kopplas till vilka modersmål som eleverna har, se diagram 4.6. Svarsalternativen för 

modersmål delas in i tre grupper: svenska, annat språk eller svenska och ytterligare språk. 

 

 

Diagram 4.6. Procentuell andel av talare och deras värderingar gällande svenska. 

 

Av de som har svenska som modersmål så var 80% övervägande positiva, mycket viktigt eller 

ganska viktigt, vad gäller grammatikens vikt. 20% ansåg att det var lite viktigt eller inte 

viktigt. 

Av de som är andraspråkstalare av svenska så svarade också 80% positivt, 60% mycket 

viktigt, 20% ganska viktigt. De resterande svarade lite viktigt. Ingen tyckte det var oviktigt. 

Av de som har svenska och minst ett annat modersmål så var alla svar positiva till 

grammatikens roll, 67% svarade mycket viktigt och 33% svarade ganska viktigt. 

Det är samma andel positiva svar för de som har svenska som modersmål och de med 

annat modersmål, men fördelningen mellan om det är mycket viktigt eller ganska viktigt 

skiljer sig. 

Diagram 4.7 fortsätter på spåret om modersmål kan kopplas till svaren på frågan om 

grammatik är viktigt i undervisningen i främmande språk, fråga 10. Diagram 4.7 visar 

resultaten av denna fråga i relation till vilka modersmål man har. Samma uppdelning av 

modersmål som i diagram 4.6 gäller. 
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Diagram 4.7. Procentuell andel av talare och deras värderingar gällande främmande språk. 

 

De som har svenska som modersmål var mycket positiva, 82% av de svarade mycket viktigt 

eller ganska viktigt, 18% svarade lite viktigt och eller inte viktigt. 

Inga som har annat modersmål tyckte grammatik var oviktigt. 87% svarade mycket viktigt 

eller ganska viktigt och 13% svarade lite viktigt. 

De som tillhör gruppen med fler än ett modersmål var alla ense om att grammatik är 

mycket viktigt. 

Det är intressant att notera att de som har svenska och ytterligare språk som modersmål är 

de som värderade grammatiken högst i främmande språk. 

Något annat att tänka på gällande elevernas värderingar angående grammatik var hur länge 

sedan det var de haft undervisning i det. Man kan förvänta sig att intresset avtar om det går 

lång tid utan att man lär sig något. Det kan bli svårare och därmed kan man förlora intresse. 

Frågorna 3 och 4 behandlar på vilken skolnivå man haft grammatik i svenskundervisning 

respektive undervisning i främmande språk. Diagram 4.8. nedan kopplar samman fråga 3 och 

9. 
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Diagram 4.8. Procentuell andel av de som svarat positivt på när de haft grammatik. 

 

Gruppen som angav att de haft grammatik senast i låg- eller mellanstadiet var rätt positiva till 

grammatiken. 60% av de svarade att grammatik var mycket viktigt, och de resterande svarade 

ganska viktigt eller lite viktigt, 20% på vardera. 

Gruppen som svarade att de haft grammatik senast i högstadiet var övervägande positiva. 

50% svarade mycket viktigt och 40% svarade ganska viktigt, lite viktigt var det endast 7% som 

svarade och inte viktigt valde så få som 3% av eleverna. 

De som svarade att de haft grammatik även i gymnasiet var mer utspridda i sina svar, det 

var 41% som svarade mycket viktigt, 24% som svarade ganska viktigt medan hela 35% 

svarade lite viktigt. 

Ingen av de som svarade att de haft grammatik senast i låg- eller mellanstadiet svarade inte 

viktigt, vilket kan betyda att de som inte fått grammatikundervisning på länge kan se det som 

viktigt. De som svarade att de haft grammatik i gymnasiet var däremot lite mer utspridda 

mellan de positiva svaren. 

Fråga 3 behandlade i vilken skolnivå som eleverna haft grammatik i svenskundervisningen, 

fråga 4 däremot behandlar i vilken skolnivå de haft grammatik i främmande språk. Denna 

fråga kopplas till resultatet från fråga 10 i diagram 4.9. 
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Diagram 4.9. Procentuell andel av de som svarat positivt på när de haft grammatik. 

 

Det var endast en elev som svarade att hen haft grammatik senast i låg- eller mellanstadiet och 

hen värderade grammatiken med ganska viktigt.  

Gruppen som svarade att de haft grammatik senast i högstadiet var rätt positiva till 

grammatiken, hela 50% av de svarade mycket viktigt och 25% svarade ganska viktigt och lite 

viktigt vardera. 

Hela 39 stycken svarade att de haft grammatik i gymnasiet, av de svarade 64% mycket 

viktigt, 23% svarade ganska viktigt medan 8% svarade lite viktigt och 5% svarade inte viktigt. 

Det finns inte mycket att säga om den enda eleven som svarade att de haft grammatik 

endast i låg- eller mellanstadiet, endast att hen var positiv. De som mindes grammatik från 

högstadiet var däremot rätt så positiva, ingen av dem ansåg att det inte var viktigt med 

grammatik. Gruppen som haft grammatik i gymnasiet svarade övervägande positivt men var 

också den enda gruppen där någon svarade att grammatik inte var viktigt. 

Något som är intressant för undersökningen är vad elever tycker om sin egen undervisning. 

Enkäten går inte in på djupet av det hela men det ställs en fråga om de tyckte att grammatiken 

får rätt fokus i svenskundervisningen. Fråga 12 i bilaga 1 lät informanterna värdera sin egen 

svenskundervisning när det gällde grammatik, de fick välja mellan tre alternativ, för lite, 

lagom eller för mycket. Resultaten visas i diagram 4.8. 
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Diagram 4.10. Procentuell andel av alla elever. 

 

Resultaten för denna fråga är övervägande lagom. 82% valde lagom så det många verkar ändå 

tycka att det är rätt omfattning grammatik i undervisningen. 10% valde alternativet för lite 

medan 8% valde alternativet för mycket. Jämfört med värderingarna i tidigare frågor så verkar 

de flesta mena att grammatiken ändå får lagom plats i undervisningen. 

Denna fråga följdes av utrymme för att lämna en kommentar om varför man tyckte som 

man gjorde. Några kommentarer får visa hur folk tänkt när de värderat fråga 12. Av de 5 som 

svarade för lite så lämnades 4 kommentarer: 

”det är förväntat att man redan kan det” 

”Inte många som kan skillnaden på "de" och dem, "var och vart" osv” 

”Jag kan knappt minnas någon undervisning i svensk grammatik” 

”Vi behöver mer.” 

De som svarade lagom var 43 stycken men endast 5 stycken lämnade kommentarer till sina 

val: 

”Vi har fått lära oss det vi behöver veta om grammatik, men man glömmer ganska lätt. 

Men då tycker jag att det är elevens ansvar att komma ihåg grammatiska regler, för att om 

man inte pluggar på det glömmer man det, och då är det faktiskt elevens fel.” 

”Helt ärligt så har jag inte tänkt på det men jag skulle nog säga lagom utifrån mitt minne.” 

”De är bra just nu” 

”Det är viktigt att utveckla sig att uttrycka sig på olika sätt.” 

”Det är lagom tex när vi ska skriva texter, nationella proven osv.” 

En elev var tveksam medan andra ansåg att det räckte med grammatik som det var men 

utvecklade inte varför. En tyckte att man redan fått lära sig det man skulle och att resten var 

upp till eleven att plugga för att komma ihåg själv. 
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Det var endast 4 som svarade för mycket och av dem endast en person som lämnade en 

kommentar: 

”det är för mycket grammatik” 

Det enda hen hade att säga var alltså att det var för mycket grammatik. 

 

4.1.4. Grammatikens roll 

Enkäten avslutades med en öppen fråga (fråga 13, se bilaga 1) om hur informanterna själva 

skulle beskriva grammatikens roll i ett språk, alla 52 elever svarade på denna fråga. Frågan 

presenteras här utifrån några utvalda exempel av vad informanterna tyckte. Av alla svaren var 

det ofta som grammatiken framkom som viktig, att den förebygger missförstånd och att den är 

grunden till språket. Jag exemplifierar med några kommentarer som klart visar på antingen en 

positiv eller negativ åsikt om grammatiken. Flera svar var däremot tvetydiga och kan därför 

inte placeras in i antingen positivt eller negativt. 

Några av de positiva kommentarerna lyder: 

”Det är det viktigaste.”, 

”De är viktigt för att kunna prata.”, 

”Bygger upp språket och ger det en tydlig struktur, får språket att fungera helt enkelt 

(framför allt i skrift).”, 

”Det är viktigt då orden är verktygen i språk medans grammatiken är instruktionen för 

deras användning.”, 

”Håller språket samman.”, 

”Det är bra att kunna grammatik men inte för mycket för att då blir det bara skittråkigt att 

plugga.” 

Att grammatik är viktigt och att det bygger upp språket och får det att fungera framgick i flera 

kommentarer. Det andra citatet visar på att grammatiken inte enbart är viktig för skrift utan 

också för tal. Det tredje citatet beskriver grammatikens roll mer fördjupat, och även det fjärde 

citatet följer idén om att grammatiken utgör en grund till språk. Det sista valda citatet 

beskriver mer en inställning till undervisningen än grammatiken i sig. 

Av de olika negativa svaren kan här tre exempel ges: 

”Finns ingen.”, 

”Onödig.”, 

”Tjatigt.”  
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Dessa personer är alltså av inställningen att grammatiken är oviktigt. Det är möjligt att tjatigt 

syftar till hur grammatiken har lärts ut. 

 

 
4.2. Lärarintervjuerna 

De två lärarna som deltog i intervjuerna har båda jobbat 11 år som lärare i svenska och utbildade 

sig till lärare mellan år 2002 och år 2008. De har båda undervisat på flera teoretiska program 

på gymnasienivå. Lärarna kommer att hänvisas till som Lärare A och Lärare B i 

resultatpresentationen nedan. 

     De frågor som behandlas här är huvudsakligen hur grammatiken ingår i deras undervisning, 

vad de tycker om grammatiken och om de känner att elevernas åsikter påverkar deras 

undervisning gällande grammatik. Se bilaga 2 för intervjufrågorna. 

 

Fråga 1. Vad hade grammatiken för vikt medan du utbildade dig? 

Både Lärare A och B minns att de läst en enda kurs om grammatik under utbildningen. Lärare 

A påpekade att det var en 5-poängskurs som var allmän och ytlig, att kursen inte kopplade ihop 

grammatik och texter och inte återkopplades till andra kurser. Lärare B minns att det inte var 

något som fick fokus eller hade stor vikt. 

 

Fråga 2. Vad tycker du själv om grammatik? 

Lärare A hade mycket att säga om denna fråga, men för att sammanfatta så var hen positivt 

inställd till grammatik. Hen tycker att det är viktigt att kunna, men att man behöver förstå syftet. 

Lärare A tycker att vikten med grammatiken ligger i att den ska återkopplas till andra saker man 

gör, som att skriva. 

Lärare B tycker också att grammatik är viktigt. Det är bra för att förstå språkets uppbyggnad, 

men hen finner att grammatik är svårt att lära ut och att det är svårt att motivera elever då de 

ofta inte har förkunskaper. 

 

Fråga 3. Var det viktigt i skolan när du var ung? 

Det Lärare A minns är från sin högstadietid, minns inget från gymnasiet. Lärare B minns inte 

mycket förutom att det inte låg så mycket fokus på det. 

 

 



27 
 

Fråga 4. Skiljer sig vikten av grammatik i undervisningen mellan svenska och andra språk? 

Lärare A är tycker definitivt att det är skillnad. Lärare B har samma inställning. Lärare B 

påpekar att hen ställer högre krav i engelska när det gäller att kunna grammatiska regler men 

att det är rätt automatiskt i svenska. Hen anser att kunskapen är gratis i svenska även om man 

inte kan grammatiska termer. 

 

Fråga 5. Kan grammatikens status påverkas av hur du väljer att undervisa om och i den? 

Lärare A förklarar att man kan göra det genom att inte ha det som fristående moment utan att 

man ska få in grammatiken i annat. Lärare B däremot fokuserar mer på att man som lärare kan 

visa det som viktigt. Hen känner vissa lärare som struntar helt i grammatiken eller som är 

negativt inställda. 

 

Fråga 6. Tror du att elevernas åsikter påverkar hur du väljer att lära ut den? 

Lärare A tror att elevernas åsikt påverkar hur hen lär ut och påpekar att man måste förstå 

språkets uppbyggnad för att finna grammatik roligt och vilja vidareutveckla sig. 

Lärare B tycker däremot inte att elevernas åsikt påverkar eftersom man ändå måste gå 

igenom det man ska. Hen påpekar samtidigt att man kanske lägger ner mer tid eller går djupare 

in på ämnet om man har en klass som älskar grammatik. 

 

Fråga 7. Tror du att din åsikt om grammatik påverkar hur du väljer att lära ut den? 

Lärare A tycker absolut att lärarens åsikt påverkar hur man väljer att introducera grammatiken, 

och att grammatikundervisningen måste integreras ordentligt. Lärare B tror att 

grammatikundervisningen färgas av hur hen tycker och tänker och att hen anpassar mycket efter 

elevernas nivå. 

 

Fråga 8. Tror du att man ska fortsätta med mer grammatik i gymnasiet? 

Lärare A tycker att man ska gå igenom grammatik ordentligt i årskurs ett men också fortsätta 

därefter, det kan inte ta all plats. Funktionell grammatik bör finnas i gymnasiet och en koppling 

till textproduktion. Lärare B svarade att de tycker att man ska fortsätta med grammatik och 

kommenterar att det delvis bör underlätta för lärare i moderna språk vilket hen tycker är viktigt. 
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Intervjuerna avslutades med lite fritt prat där lärarna fick kommentera eller lägga till sådant de 

inte tyckte hade framkommit. Istället för att enbart svara på förbestämda frågor blev det mer 

diskussion här som tillät lite mer åsikter att komma fram. 

 

Lärare A  

En intressant kommentar som framkom var att Lärare A inte tyckte att man ska kunna 

grammatik utantill. Man får gärna ha listor och hjälpmedel, man ska inte vara fulländad i 

grammatik utan ska snarare ha kunskap om det. Hen integrerar grammatiken så gott hen kan i 

sin övriga undervisning i svenska men tror att förbättringar kan göras. Grammatikprov kan till 

exempel vara en grammatisk analys av egen text. 

     Lärare A finner att lärare undervisar väldigt olika när det gäller grammatik. Vissa kör 

stenhårt med hårda prov medan andra kör lite lättare. Det är också olika hur pass bra eleverna 

förstår. Hen poängterar att man kan ha en elev som för det mesta ligger på A-nivå men kanske 

inte kan grammatik. 

 

Lärare B 

I diskussionen framkom att grammatik inte riktigt ingick i undervisningen när denna lärare 

började jobba utan att sådana krav kom mer efter 2011, enligt Lärare Bs uppfattning. Hen vill 

kunna koppla grammatiken till texter. Lärare B vill att man ska kunna använda grammatiska 

termer men inte nödvändigtvis behöva nöta satslösning. Hen kände att det skulle vara en lång 

väg för eleverna. 

 

Båda lärarna verkar ense om att det kan göras förbättringar i hur grammatiken lärs ut, att det 

ska handla mindre om att nöta kunskap och lära sig termer och mer om att kunna koppla 

grammatiken till texter och skrivuppgifter, alltså resten av svenskkursens uppgifter. 
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5. Diskussion av resultat 

Resultaten av denna undersökning visade på ganska varierade tankar kring grammatik hos 

eleverna och något mer homogena åsikter hos de två lärarna. Båda undersökningsmomenten 

och deras svar diskuteras i detta avsnitt. 

 

5.1. Elevernas åsikter 

Den första delen av undersökningen behandlade elevers tankar kring grammatik genom en 

enkätundersökning, och resultaten har sammanställts och redovisats i avsnitt 4. Här analyseras 

de närmare. 

De första frågorna i enkäten var påståenden som eleverna fick värdera och behandlade 

huruvida tal- eller skriftkunskap i modersmål innebar att man inte behöver kunna grammatik. 

De allra flesta elever, nästan 50% för båda påståenden, svarade inte positivt till dessa 

påståenden vilket visar på en åsikt att åtminstone de flesta anser att grammatik är viktigt. Denna 

tanke stärks i och med att svaren på frågan om huruvida det är viktigt att kunna grammatik 

också fick mestadels positiva svar; alla tyckte inte det var mycket viktigt men över 80% ansåg 

att grammatikkunskap var mer än bara ganska viktigt. Av de positivt inställda framkom att 

vissa ”bara visste” att det var bra att kunna grammatik medan andra tyckte att man behövde 

kunna grammatik för att uttrycka sig korrekt eller skriva bra. De förklaringar som följde en 

negativ inställning var sådant som att man ändå förstod varandra, eller att det inte var 

nödvändigt. Vidare kan svaren på vikten av grammatik kopplas till elevernas gymnasieprogram. 

Det kanske inte var förvånande att de som gick humanistiska programmet var mest positivt 

inställda. Däremot var jag inte säker på vad jag kunde förvänta mig från eleverna på de två 

andra programmen. Här var de naturvetenskapliga eleverna rätt positiva med några negativa 

inslag medan de samhällsvetenskapliga var rätt utspridda i sina åsikter mellan alternativen 

mycket viktigt, ganska viktigt och lite viktigt. 

Tre av frågorna i enkäten behandlade intresset för språk och grammatik men också för 

matematik. När resultaten sammanställdes med elevernas gymnasieprogram så syntes att språk- 

och grammatikintresse var vanligast hos humanistiska elever, att matematikintresset var högst 

hos naturvetenskapliga elever, även om de hade ett någorlunda intresse av språk också, och att 

de samhällsvetenskapliga eleverna var mer utspridda i sina svar. Till dessa frågor hörde också 

ett kommentarsfält där eleverna kunde förklara varför de fann dessa ämnen intressanta. 
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Kommentarer här rörde bland annat att språk var intressant på grund av att man lär sig om kultur 

och att förstå många människor. Vidare ansåg vissa att språk var användbart. Grammatik ansågs 

också vara användbart. Det hjälper en förstå andra och skriva rätt. Kommentarer om matematik 

tog upp att det var något man kan applicera, för vissa var det enkelt och logiskt, och vissa tyckte 

problemlösningen gjorde matematik intressant. Det som kan förena språk och grammatik är 

förmåga att skriva/tala rätt men också kultur framkom för båda. Det som kopplade ihop 

grammatik och matematik var logiskt tänkande. Ett citat visar på detta: 

”Sådär, men det jag tycker är coolt är att det hör ihop med logik och man kan enkelt förstå 

grammatik i ett språk ifall man har ett logiskt tänkande som i matematik ungefär.” 

Eleven såg alltså en koppling mellan logiskt tänkande, som också framkom för matematik, och 

grammatik. En elev kopplade också matematiken till språk med kommentaren: 

”Det är som ett eget språk med grammatik som man måste lära sig. Det är lätt att lära sig 

och man behöver inte tänka särskilt mycket.” 

Det framkom alltså flera olika perspektiv på dessa tre ämnen, språk, grammatik och matematik; 

det kunde vara ett intresse för praktisk användning, eller att man såg logiska system, eller ett 

kulturellt intresse och socialt intresse, eller så fann man att något av ämnena var enkelt. 

Frågor om grammatiken i undervisningen, i svenska och i främmande språk, togs också upp 

i enkäten. Resultaten jämfördes för frågan om huruvida grammatik är viktigt att studera i 

svenska respektive främmande språk. Det är kanske lättare att se grammatik som mycket viktigt 

i främmande språk, medan man ser det som något mer automatiskt i undervisningen av sitt 

modersmål. 

Dessa svar kopplades vidare till vilka modersmål som eleverna har. Resultaten om 

grammatik i svenskundervisning visade att de med svenska som modersmål var nästan lika 

delade mellan mycket viktigt och ganska viktigt medan de med annat modersmål eller de som 

har svenska och något till modersmål för det mesta tyckte att det är mycket viktigt. En enda elev 

svarade inte viktigt och hen hade svenska som modersmål. I resultaten om undervisning i 

främmande språk är det många modersmålstalare av svenska som tycker att grammatik är 

mycket viktigt medan de som talar annat språk är mer jämt spridda på mycket viktigt och ganska 

viktigt. Intressant här är att de som talar svenska och ett annat språk alla valt mycket viktigt.  

Vikten av grammatik i undervisningen av svenska och främmande språk kan alltså ha att 

göra med om det är ens modersmål eller inte. De som talar både svenska och ett annat språk 

verkar dock tycka grammatikundervisning är viktigt oavsett språk. 

Vidare kopplades undervisningsfrågan också till hur länge sedan man hade haft undervisning 

i grammatik i svenska respektive främmande språk. 
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Gällande grammatiken i svenskundervisningen så framgår att de som senast haft grammatik 

i låg- eller mellanstadiet tyckte att det var mycket eller ganska viktigt. De som haft grammatik 

senast i högstadiet var också väldigt positivt inställda medan de som haft det i gymnasiet 

innehöll några fler svar lite viktigt. 

När det gällde grammatikundervisning i främmande språk svarade alla som senast haft 

grammatik i låg- eller mellanstadiet att det var ganska viktigt. Av de som hade grammatik senast 

i högstadiet var det 50% som svarade mycket viktigt, ingen elev svarade inte viktigt. De som 

haft grammatik i gymnasiet var för det mesta positiva, enbart två elever svarade inte viktigt 

Jag förväntade mig nästan att de som hade haft grammatik på senare tid skulle finna det 

viktigare, medan de som inte haft grammatik på några år skulle tycka att det inte var lika viktigt. 

Men en avsaknad av grammatik i undervisningen innebär alltså inte att eleverna inte förstår 

dess vikt. Det kanske till och med betyder mer för de som inte fått ta del av det i större 

omfattning. 

Eleverna fick sedan också värdera den svenska grammatikens omfattning i skolan och de 

flesta svarade lagom. Frågan följdes av ett kommentarsfält. De som svarade för lite angav 

anledningar som att de inte kunde minnas när de senast haft grammatik eller att folk förväntade 

sig att de redan kunde grammatik. De kände att där fanns en brist. De var endast en som lämnade 

en kommentar efter att ha svarat för mycket, och denne tyckte bara att det var för mycket 

grammatik men gav ingen vidare förklaring. 

Som avslutning i enkäten tillfrågades eleverna om vad de tyckte att grammatikens roll var. 

Här kunde de lämna kommentarer fritt. Vissa svarade enbart att det är viktigt, utan en förklaring 

till varför. Andra svarade att det är grunden till språket och förebygger missförstånd. Men det 

fanns också de som inte tyckte grammatiken hade en roll eller att den var oviktig. En svarade 

att det var tjatigt. 

 

5.2 Lärarnas tankar 

Den andra delen av undersökningen behandlade lärares tankar kring grammatik genom en 

intervju. De båda lärarna utbildade sig samtidigt. De verkar ha haft liknande erfarenhet av 

grammatik i sin lärarutbildning och under sin egen skoltid med bara lite grammatikundervisning. 

Den informationen diskuteras inte här. 

Lärarna fick diskutera vad de själva tyckte om grammatik. De var båda positiva och tyckte 

det var viktigt. Lärare A fokuserade på att man behöver förstå syftet med grammatik och hur 
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det ska återkopplas till t.ex. skrivande. Lärare B fann grammatik svårt att lära ut och motivera 

elever till. Lärarna frågades också om de tyckte att deras åsikt om grammatik påverkar hur de 

lär ut grammatik, och det tyckte de båda att det gör. Lärare A t.ex. funderade på hur det 

påverkade hur hen väljer att introducera grammatik. Vad gällde lärarnas svar på frågan om ifall 

elevernas åsikter påverkade hur de valde att lära ut grammatik, så hade de olika åsikter. Lärare 

A tyckte att hen blev påverkad, att hen tänker på hur man behöver förstå språkets uppbyggnad 

för att finna det roligt. Lärare B tänkte att hen ändå måste gå igenom det hen måste, men angav 

ändå att man kan lägga ner mer tid om man t.ex. har en klass som älskar grammatik. Däremot 

svarade Lärare B, i en annan fråga gällande om hens åsikt om grammatik påverkar sättet att lära 

ut grammatik, att hen snarare anpassar undervisningen till elevernas nivå. 

När det gällde skillnaden mellan grammatikens vikt för undervisningen i svenska respektive 

främmande språk tyckte båda lärarna att det definitivt finns skillnad. Lärare B noterade att hen 

personligen ställer högre krav i engelska när det gällde grammatiska regler. Hen ansåg att 

kunskapen är ”gratis” i svenska. 

Lärarna blev också tillfrågade om de trodde att grammatikens status kunde påverkas av hur 

de valde att undervisa. Lärare A tyckte att man kunde påverka statusen genom att inte ha 

grammatiken som fristående moment. Hen tyckte att man ska få in grammatiken i annat i 

undervisningen. Lärare B tyckte att läraren kunde visa det som viktigt och på så vis påverka hur 

eleverna ställer sig till det. 

Lärarnas kommentarer i slutet av intervjun fyller ut många av svaren med tankar och åsikter 

som lärarna hade glömt eller inte kopplat till en viss fråga. Det som särskilt framkom av 

kommentarerna var att lärarna tycker att förbättringar kan göras i undervisningen. De anser att 

fokus kanske inte ligger helt på rätt sak. Lärare A vill integrera grammatiken i andra 

kunskapsområden i svenskundervisningen. Hen tycker inte att elever ska kunna grammatiken 

utantill utan att kunskap om grammatik är det viktiga. Lärare B vill också koppla grammatiken 

till annat. Hen tycker att man ska kunna grammatiska termer men inte nöta satslösning. Båda 

verkar alltså vilja lätta lite på behovet att läsa grammatik som separat ämne. De vill låta eleverna 

använda sig av grammatiken genom att koppla den till annat. 

 

5.3 Återkoppling till tidigare forskning 

Mycket av det som jag sett i mina resultat har också noterats i tidigare undersökningar. Brodow 

diskuterar främmandespråksargument och metaspråksargument. Tankar om dessa perspektiv 
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framkommer både hos elever och lärare i enkäten och intervjuerna. Lärarnas tankar i min 

undersökning är däremot mer i linje med Nilssons tankar om hur grammatikundervisningen 

skulle kunna förbättras. Grammatiken ska alltså inte vara ett separat moment som enbart 

innehåller nötning av termer utan hellre kopplas till resten av språket. Boström & Josefsson 

(2006) noterar sex argument för grammatiken. De allra flesta av dem handlar om att kunna 

reflektera kring språket. Att kunna använda grammatiken för att reflektera kring texter eller för 

att förstå andra eller kommunicera bättre är tankar som framkom hos eleverna och lärarna i min 

undersökning. 

Elevernas tankar i denna undersökning liknar till stor del de som framhävdes av Alvinsson 

och Åberg (2005), nämligen att grammatikkunskaper skulle underlätta kommunikation och var 

bra för att kunna uttrycka sig bättre. Intressant att uppmärksamma är även att åsikterna om 

grammatikens roll och vikt som kom fram i min undersökning till stor del liknar argumenten 

som framkom i läromedlen i Anderssons (2017) studie. Grammatiken visar hur språket är 

uppbyggt och det förbättrar kommunikation och utvecklar tänkande. 

Vad gäller lärare så framkom också likheter med de resultat Malmgren Forsling (2017) fick. 

Vissa av lärarna uttryckte liknande åsikter i undersökningen i Almgren (2017), nämligen att 

grammatiken kunde förbättra skriftförmåga och att grammatiken borde kopplas till andra delar 

av svenskundervisningen hellre än att vara en isolerad del. Följer man tankar som framkom i 

min undersökning, att lärarna vill fokusera mer på att koppla grammatik och 

svenskundervisning, då helst texter, så finner man också liknande resultat hos Andersson (2013). 

Lärarnas intresse har övergått från grammatik till språkriktighet. 
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6. Avslutande kommentar 

Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på vilka attityder som finns till grammatik, 

vad som kan ligga till grund för de åsikterna och om lärares syn på grammatiken kan påverkas 

av elevernas åsikter. I denna del lämnar jag några avslutande tankar om undersökningen. 

Vilka attityder som finns har framkommit i både elevernas och lärarnas svar och de är 

överlag positiva. De flesta elever anser att grammatik är viktigt och de beskriver grammatiken 

som användbar, för text- eller talkunskap, eller till att föra diskussioner och närma sig andra 

människor. Dock fanns det också de som tyckte att det var onödigt att kunna grammatik. Vad 

gäller grammatiken i undervisningen så tyckte de allra flesta att det var lagom som det var. 

I enkätundersökningen var det svårt att direkt koppla dessa attityder till t.ex. 

gymnasieprogram då den inriktningen eleverna valt inte utesluter ett intresse för andra ämnen. 

Man kan till exempel förvänta sig att humanistiska elever värderar språk högt, men det innebär 

inte att de inte kan tycka om matematik också. Istället var det lättare att se kopplingar mellan 

intressen och tankar om grammatikens vikt. Elever som var positivt inställda till grammatik 

visade ofta att de också tyckte det var kul eller lätt. Den positiva inställningen kunde också 

kopplas till ett intresse för språk. Ett intresse för matematik och logik kan likaså ligga till grund 

för varför man tycker om grammatik. 

Elevernas åsikter vad gäller grammatikens roll i svenskundervisning och främmande språk 

visade sig däremot ha tydligare samband med språkbakgrund. En elev kunde tycka att 

grammatik var mer eller mindre viktigt beroende på om de som modersmål hade enbart svenska, 

ett eller flera andra språk eller svenska och något annat språk. Svenska modersmåltalare 

värderade grammatikens vikt i svenskundervisning mindre, och likaså värderade de som hade 

andra modersmål grammatikens vikt i främmandespråksundervisning som mindre. Det gick 

också att se skillnad mellan de som nyligen mindes att de haft grammatik i skolan och de som 

inte mindes att de haft det sedan låg- eller mellanstadiet. De som inte hade haft grammatik på 

länge var de som värderade grammatiken högst. 

Lärarna hade lite olika åsikter om huruvida elevernas åsikter påverkade dem. Den ena läraren 

trodde absolut att hen blev påverkad, medan den andra inte tyckte det utan enbart fokuserade 

på elevens kunskap som en faktor som kunde påverka undervisningen. Lärarna verkade ha 

samma intresse för att ändra på hur de lär ut grammatiken. Båda ville integrera grammatiken 

mer med resten av svenskämnet och göra den praktiskt applicerbar istället för att bara vara en 

isolerad teoretisk del. 



35 
 

Ämnet som undersökts här är något som det vore väldigt intressant att fördjupa sig i. Särskilt 

intressant vore att göra en djupare undersökning av lärarutbildningens förhållningssätt till 

grammatiken och hur den sedan faktiskt lärs ut. Jag kunde också ha frågat eleverna om lärarnas 

inställning eller undervisningssätt tycktes påverka deras intresse eller motivation. En mer 

djupgående undersökning av de samband som finns mellan elevers intresse för grammatik, 

lärarnas förhållningssätt, lärarutbildningens fokus på grammatiken samt skolverkets 

beskrivning av dess plats i undervisningen vore väl värd att genomföra. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Enkäten 

Enkät om attityder till grammatik 
 

Den här enkäten handlar om gymnasielevers attityder till grammatiken i relation till svenska 

och undervisningen av svenska i skolan. Attityden kan till exempel handla om hur mycket 

man kan om grammatik eller vad man har för modersmål. Enkäten kommer att användas till 

min C-uppsats som jag skriver inom Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

Tack så mycket i förväg för svaren. 

 

Del 1. Bakgrund 

Jag är: Kvinna        Man Icke-binär 

 

Födelseår: __________________________________________________________________ 

Gymnasieprogram: ___________________________________________________________ 

Årskurs: ___________________________________________________________________ 

 

Modersmål (ett eller flera) _____________________________________________________ 

Är du född i Sverige? Ja Nej 

Om inte: 

Hur länge har du bott i Sverige? _________________________________________________ 

 

 

Del 2. Tankar om grammatik 

 

Ringa in den siffra som stämmer bäst överens med din åsikt om påståendet. 

1 = Håller inte alls med 

2 = Håller med lite 

3 = Vet inte 

4 = Håller med mycket 

5 = Håller med starkt 

  

1. ”Jag kan ju tala, varför behöver jag kunna grammatik?” 

1 2 3 4 5 

 

2. ”Jag kan ju skriva, varför behöver jag då kunna grammatik?” 

1 2 3 4 5 

 

 

3. Har du haft undervisning i grammatik i svenskundervisning?  

- på låg- eller mellanstadiet Ja Nej 
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- på högstadiet  Ja Nej 

- på gymnasiet  Ja Nej 

 

4. Har du haft undervisning i grammatik i andra språk än svenska i skolan? 

- på låg- eller mellanstadiet Ja Nej 

- på högstadiet  Ja Nej 

- på gymnasiet  Ja Nej 

 

5. När senast minns du att du hade grammatik i svenskundervisningen i skolan? 

Inom: 1år 2år 3år 4år Fler 

 

 

6. Har du ett intresse för språk? _________________________________________________ 

Om ja: Vad intresserar dig med språk? ___________________________________________ 

 

7. Har du ett intresse för grammatik? _____________________________________________ 

Om ja: Vad intresserar dig med grammatik? _______________________________________ 

 

8. Har du ett intresse för matematik? _____________________________________________ 

Om ja: Vad intresserar dig med matematik? ________________________________________ 

 

 

9. Är grammatik viktigt att studera i svenskundervisningen? 

Mycket viktigt Ganska viktigt Lite viktigt Inte viktigt 

 

10. Är grammatik viktigt att studera i främmande språk? 

Mycket viktigt Ganska viktigt Lite viktigt Inte viktigt 

 

11. Tycker du att det är viktigt att kunna grammatik? 

Mycket viktigt Ganska viktigt Lite viktigt Inte viktigt 

 

I så fall: Varför? __________________________________________________________ 

 

 

12. Tycker du att svensk grammatik får tillräckligt mycket fokus i skolan? 

För lite  Lagom  För mycket 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

13. Om du skulle beskriva grammatikens roll i ett språk, vad skulle du säga? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Allmänna kommentarer: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 

Intervju om attityder till grammatik 

 

Den här intervjun ska följa på enkätundersökningen jag gjort med eleverna. Enkäten 

behandlade vad man tycker om grammatik och dess plats i undervisningen, denna intervju ska 

däremot handla om hur man som lärare ser på grammatik. Materialet kommer att användas i 

den C-uppsats jag skriver inom Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

 

 Bakgrund: 

På vilka program har du undervisat? 

 

Hur länge har du undervisat i svenska? 

 

När utbildade du dig till lärare? 

 

 Frågor: 

1. Vad hade grammatiken för vikt medan du utbildade dig? Fick du lära dig att det var viktigt 

eller enbart att det skulle tas upp? 

 

2. Vad tycker du själv om grammatik? 

 

3. Var det viktigt i skolan när du var ung? 

 

4. Skiljer sig vikten av grammatik i undervisningen mellan svenska och andra språk? 

 

5. Kan grammatikens statur påverkas av hur du väljer att undervisa om och i den? 

 

6. Tror du att elevernas åsikter påverkar hur du väljer att lära ut den? 

 

7. Tror du att din åsikt om grammatik påverkar hur du väljer att lära ut den? 

 

8. Tror du att man ska fortsätta med mer grammatik i gymnasiet? 

 

 

Ytterligare kommentarer: 

 


