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Sammandrag 

 
Grammatikundervisningen har enligt de flesta en given plats inom svenskundervisningen. 

Dess exakta roll inom ämnet i sig och som komplement till ämnets övriga delar råder det dock 

inte samma konsensus kring. Syftet med denna uppsats är att vidga förståelsen för hur 

svensklärare resonerar kring sin egen grammatikundervisning. På så vis ska uppsatsen bidra 

med kunskap om hur grammatikundervisningen ämnesdidaktiskt skulle kunna förbättras samt 

generera kunskap om i vilket utsträckning grammatikundervisningen överensstämmer med 

skolans läroplaner. I undersökningen intervjuas sex lärare där fem huvudsakliga frågor ställs. 

Resultatet visar att de deltagande lärarna i hög grad arbetar i linje med hur läroplanen anvisar 

att undervisningen ska gå till, och lärarna finner även liknande sätt att motivera sin 

undervisning på. De största förbättringsmöjligheterna inom grammatikundervisningen finns i 

att i större utsträckning låta grammatiken influera svenskämnets övriga delar.  

 

Nyckelord: grammatikundervisning, grammatikdidaktik, läroplansanalys, 

undervisningstraditioner, gymnasieskolans svenskämne.  
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1 Inledning 

Grammatikundervisning har en långtgående tradition inom svenskämnet, och den har haft en 

given plats inom svenskundervisning och bland styrdokument. Exakt hur mycket plats inom 

undervisningen grammatiken ska få har dock varit ett ämne för debatt. Likaså har exakt hur 

undervisningen ska gå till samt grammatikens funktion i och utanför ämnesområdet 

diskuterats. I nuläget finns det styrdokument som anger hur grammatikundervisningen ska 

bedrivas, och det har ägnats forskning kring hur väl olika läromedeler korrelerar med 

styrdokumenten för grammatik. Något som inte fått lika stort utrymme inom forskningen är 

lärarnas tillvägagångssätt inom svenskämnets grammatikundervisning. Läromedlen har en 

given påverkan på undervisningen men den mest avgörande faktorn för undervisningens 

kvalité är i slutändan den verksamma läraren.  

     Forskning på området menar att grammatik har en oklar position inom dagens 

svenskämne. En del av kritiken menar att grammatiken som en del av svenskämnet på ett sätt 

har en given ställning inom ämnets kärna, men att den samtidigt är fullkomligt frånkopplad 

från ämnets övriga delar (Malmberg 2018:160). Vidare har forskning visat att lärares 

personliga relation till grammatiken kan få en avgörande effekt för vilket utrymme den 

sedermera får inom undervisningen. Forskning visar även att en stor del elever har svårt att se 

nyttan av grammatik inom svenskämnet (Collberg 2013:2).    

     Genom att via en intervjustudie undersöka hur verksamma svensklärare väljer att utforma 

sin grammatikundervisning samt att undersöka hur de metakognitivt resonerar kring sin 

undervisning och sedermera jämföra detta med aktuella läroplaner vill denna uppsats bidra till 

en utökad förståelse kring huruvida svensk grammatikundervisning korrelerar med läroplaner 

eller ej. Det kan även komma att belysa vilka utmaningar nyexaminerade och verksamma 

lärare kommer att ställas inför när det kommer till framtida grammatikundervisning. Slutligen 

vill jag med detta arbete även hitta förbättringsområden samt ta fasta på vad som i nuläget är 

hållbara undervisningsstrategier inom grammatikundervisningen. 

1.1 Syfte 

Uppsatsens övergripande syfte är att utöka förståelsen av hur gymnasielärare i svenska 

resonerar kring sin egen grammatikundervisning. Utifrån detta kommer uppsatsen bidra med 

förbättringsmöjligheter inom ramarna för grammatisk ämnesdidaktik och även utröna i vilken 



6 
 

utsträckning grammatikundervisningen överensstämmer med Skolverkets läroplaner. För att 

uppfylla uppsatsens syfte har följande forskningsfrågor formulerats:  

1. I vilken grad jobbar verksamma svensklärare i linje med de krav som förmedlas i 

styrdokumenten för grammatikundervisning? 

2. Hur motiverar verksamma svensklärare utformandet av sin grammatikundervisning 

didaktiskt? 

3. Vad fungerar respektive vad kan förbättras inom svensk grammatikundervisning? 

 

1.2 Disposition  

Uppsatsen är fördelad i sex avsnitt med underrubriker. Avsnitt ett innefattar en kort inledning 

där uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras. I nästföljande avsnitt presenteras en 

bakgrund till undersökningen där för ämnet nödvändig information förmedlas. Avsnitt tre 

behandlar både den metod och det material som använts för att utföra studien. Efter avsnitt tre 

följer studiens resultat, vilket först presenteras enskilt för sig för att sedan sammanfattas i 

avsnitt 4.7. Avsnitt fem innehåller en diskussion kring den information som genererats under 

resultatdelen. Diskussionen är uppdelad i två delar där den första delen fokuserar på 

undersökningens resultat i förhållande till tidigare forskning, och den andra delen fokuserar på 

undersökningens resultat i förhållande till studiens frågeställningar. Det sista avsnittet 

innehåller en sammanfattning av den utförda studien samt pekar eventuell fortsatt forskning 

inom området. 

 

2 Bakgrund 

 
I avsnitt 2.2 samt i uppsatsens resultatdel förekommer det en rad grammatiska begrepp. För 

att göra dessa avsnitt enklare att följa kommer det nedan att presenteras, och redogöras för, de 

mest grundläggande delarna av grammatiken. Det kommer därefter att ges exempel på vad 

som skulle kunna innefatta en god grammatikundervisning, detta för att klargöra vad en 

högkvalitativ grammatikundervisning bör innefatta. Definitioner av de grammatiska 

begreppen är, om inget annat nämns, hämtade från Josefsson 2009: Svensk 

universitetsgrammatik för nybörjare.      
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2.1 Grammatisk terminologi 

Det är svårt att lära sig grammatik på gymnasienivå och vidare utan att först behärska 

ordklasser. Ordklasser kan därför ses som en av grundstenarna i grammatikundervisningen 

och presenteras först i detta avsnitt. Det finns egentligen inget enkelt svar på frågan om hur 

många ordklasser det svenska språket innefattar, men denna undersökning kommer utgå från 

en definition av att svenska språket har 14 bestämda ordklasser (Josefsson 2009:23). För 

dessa 14 ordklasser bör man kunna säga att substantiv, adjektiv, verb, pronomen, adverb, 

räkneord och prepositioner tillhör de vanligare och mer allmänt kända, medan artiklar, 

verbpartiklar, konjunktioner, subjunktioner, infinitivmärken, interjektioner och particip tillhör 

de mindre kända ordklasserna. Jag kommer först redogöra för de mindre ordklasserna för att 

sedan mer kortfattat säga något om de mer bekanta.  

Artiklar är en ordklass som utgörs av kortare ord, och de är antingen bestämda eller 

obestämda. Ett exempel kan vara ordet den i frasen ”den röda bilden”. En obestämd artikel 

kan vara ordet en i frasen ”en obestämd artikel”. Verbpartiklar bildar ett uttals- och 

betydelseenhet tillsammans med ett verb. Dessa är alltid betonade och står alltid före ett 

objekt; två exempel är ”duka av bordet” eller ”kliva på tåget”. Konjunktioner är en ordklass 

som binder samman fraser och satser av samma typ (huvudsats + huvudsats eller bisats + 

bisats). Det är ingen stor variation bland dessa ord och de är ofta korta men högst nödvändiga; 

exempel är ord som ”och”, ”men” och ”ty”. Subjunktioner är ord vars enda funktion är att 

inleda bisatser, och exempel på vanliga subjunktioner är: ”att”, ”om”, ”ifall”, ”så att” och 

”därför att”. Infinitivmärken utgörs av endast ett ord: ”att”. Då ”att” också kan vara en 

subjunktion skiljer man på dessa genom att infinitivmärken uttalas som ”å” i tal som i 

exemplet ”Det är kul att bada” (Kan uttalas ”det är kul å bada”). Interjektioner är en ordklass 

som innehåller kommunikativt viktiga ord men som inte har någon egentlig funktion i 

meningsuppbyggnaden. Exempel på dessa är ”oj”, ”aj”, ”usch”. Particip utgör den sista av de 

ovanligare ordklasserna. Den är för många en av de svåraste att identifiera då particip bär drag 

från två andra ordklasser: verb och adjektiv. Den identifieras på så vis att den innehåller en 

verbstam och böjs samt fungerar på samma sätt som ett adjektiv. Exempel på ord som tillhör 

ordklassen particip är ”bakad”, ”fångad” och ”drucken”, där ”baka”, ”fånga” respektive 

”dricka” är verbstammarna men där de böjda formerna fungerar och böjs likt ett adjektiv i en 

mening.    

De vanligare ordklasserna verb (handlingar, händelser och tillstånd), substantiv (ord som 

kan böjas i bestämd form), adjektiv (står intill substantiv och kan kompareras, till exempel 
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snygg, snyggare, snyggast), pronomen (ersättningsord för substantiv och adjektiv), 

prepositioner (småord som typiskt anger rumsliga relationer) och adverb förklaras här endast 

lite kort då kännedom kring dessa kan betraktas som allmän kunskap. Angående adverb ska 

det dock tilläggas att man skiljer på tid, plats, sätt och omständighetsadverbial (TSRO-

Adverbial förkortat) beroende på vilken funktion adverbet fyller. Vidare finns det även 

satsadverbial som skiljer sig från TSRO-adverbialen på så vis att dem varken anger varken 

tid, sätt, rum eller omständighet utan i stället attityder, kontext eller sanningshalt. Exempel på 

satsadverbial är “lyckligtvis”, “sålunda”, “kanske” eller “inte”.   

Steget efter ordklasser inom grammatiklära brukar vara fraser. En fras definieras som ett 

huvudord med föregående eller efterföljande bestämningar, bestämningarna kallas även för 

attribut. Förenklat kan man säga att fraser är delar av meningar som i sig utgör en slags enhet. 

I satsen “Min gamla cykel gick sönder i förrgår” kan både “Min gamla cykel” och “gick 

sönder i förrgår” betraktas som enheter och betecknas på så vis som fraser. Fraser delas ofta 

upp i olika kategorier utifrån det mest centrala ordets ordklass. Jag har redan nämnt 

nominalfraser (substantiv och pronomen som huvudord), adjektivfraser, adverbfraser, och 

verbfraser, och utöver dessa tillkommer även prepositionsfraser och infinitivfraser.  

     När är en person behärskar ordklasser och fraser är den med stor sannolikhet redo att ta sig 

an primära satsdelar och fullständig satslösning. Primära satsdelar är huvudsatsens satsdelar, 

och de ingår alltså aldrig i någon annan satsdel. Kort sagt identifierar du vid primär 

satslösning en huvudsats olika satsdelar. Det vanligaste vid primär satslösning är att man först 

söker efter, och identifierar, huvudsatsens finita verb. Ett möjligt sätt att göra detta på är att 

använda sig av HEFF- eller BIFF-regeln. HEFF-regeln står för: i Huvudsats står inte Efter det 

Finita Verbet. Det går alltså att identifiera det finita verbet i en huvudsats genom att sätta in 

ordet ”inte” före eller efter verbet för att identifiera en menings samtliga finita verb. BIFF-

regeln fungerar på samma sätt men för bisatser. I bisats kommer ordet inte före finit verb 

(Teleman 1987:81). Efter att det finita verbet är funnet brukar det vara relativt enkelt att hitta 

resten av verb-kedjan. Verben kallas oftast för predikat inom satslösning.  

     Efter att satsens predikat är markerat är det vanligt att identifiera satsens subjekt. 

Huvudsatsens subjekt står oftast alldeles före eller efter det finita verbet. Efter subjekt vill du 

finna satsens objekt. Det direkta objektet svara ofta på frågan ”vad/vem + predikat + subjekt”. 

Ibland förekommer även indirekta objekt som i de flesta fall står omedelbart före det direkta. 

Det indirekta objektet utgörs alltid av en nominalfras.   

I meningen: Under blomningstiden bör man inte ge växten någon näring vid vattningen 
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är ordet ”bör” det finita verbet och bildar tillsammans med ordet ”ge” satsens predikat. Ordet 

”man” blir subjekt och ”någon näring” direkt objekt, och ”växten” blir på så vis det indirekta 

objektet. Det kan även förekomma prepositionsobjekt. Dessa liknar vanliga objekt men inleds 

alltid av en preposition. Om ovanstående mening i stället skulle lyda ”Jag ger inget vatten till 

växten under blomningstiden skulle ”till växten” bli ett prepositionsobjekt.   

     Tids-, sätt-, rum- och omständighetsadverbial har indirekt nämnts i beskrivningen av 

kategorin adverb – adverbial utgörs visserligen inte bara av adverbsfraser, men i likhet med 

denna typ av adverb är TSRO-adverbial enheter som betecknar tid, rum etc., men inom ramen 

för satslösning och inte ordklasser. 

I den första meningen: Under blomningstiden bör man inte ge växten någon näring vid 

vattningen 

blir ”Under blomningstiden” ett tidsadverbial då det anger när något ska se. Även ”vid 

vattningen” blir ett tidsadverbial.       

Fullständig satslösning utgår från primära satsdelar men innehåller även en analys av 

frasers struktur. Här inleder du med primär satslösning för att sedan bestämma frastyp eller 

bisats för de fraser som består av mer än ett ord. Frasernas huvudord och bestämningar 

markeras, även verben markeras som finita eller infinita, och även hjälpverb, huvudverb och 

eventuella kopulaverb markeras. För att återigen exemplifiera med meningen  

”Under blomningstiden bör man inte ge växten någon näring vid vattningen” 

står de primära satsdelar vi först tog ut kvar men tids-adverbialet ”Under blomningstiden” 

markeras nu även ut som en prepositionsfras där ”Under” är en preposition och 

”blomningstiden” en så kallad rektion. Likaså blir det direkta objektet ”någon näring” en 

nominalfras med ”näring” som huvudord och ordet ”någon” markeras ut som ett attribut. 

     En sista typ av grammatiska begrepp som bör nämnas är sådana som har att göra med så 

kallade satsscheman, och kanske främst kategorin fundament. Fundament är den satsdel som 

står innan det finita verbet i en huvudsats. Fundamentet kan i princip utgöras av vilken satsdel 

som helst och kan variera stort i antal ord. Ett fundament kan vara allt ifrån ett subjekt som 

”jag” i satsen ”jag ska ut och äta” till ett TSRO-adverbial i satsen ”I måndags förmiddag, 

strax innan lunch, gick jag ut och åt” där ”I måndags förmiddag, strax innan lunch” blir 

fundamentet. Det typiska är att en välskriven text har variation mellan långa och korta 

fundament.    

Ett satsschema är ett schema över hur det svenska språket tenderar att byggas upp. Det 

visar hur olika satsdelar har sin bestämda plats i en välformulerad mening och är ett bra 
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redskap för att lära elever hur svensk ordföljd fungerar. Nedan följer ett satsschema där vi kan 

se vilka satsdelar som kan stå på vilka positioner i en svensk huvudsats.    

Tablå 1. Exempel på ett satsschema.  

Position Fund. Typ. N1 A1 V N2 A2 

Satsdelar 

som före-

kommer i 

positionen 

Vad som 

helst 

Finit 

verb 

Subjekt Satsadver

bial 

Infinita 

verb 

Objekt TSRO 

Exempel 1: 

Exempel 2:  

Nu 

Jag 

ska 

ville 

vi 

- 

inte 

verkligen  

köpa 

träffa 

kläder 

min mormor 

i affären 

till julen 

 

     I detta avsnitt har det getts en grundläggande men för uppsatsen heltäckande genomgång 

av relevanta grammatiska begrepp. Grammatikundervisning kan både simplifieras och göras 

mer avancerad utifrån de begrepp och delar av ämnet som täckts under avsnittet. Jag tror dock 

detta är en lämplig nivå för att diskutera gymnasieskolans grammatikundervisning i ett 

ämnesdidaktiskt perspektiv.  

 

2.2 Välfungerande grammatik 

Ett av undersökningens mål är att besvara huruvida grammatikundervisningen på Sveriges 

gymnasieskolor lever upp till läroplanens krav. För att på ett riktigt sätt kunna besvara denna 

fråga måste det först föras en diskussion kring vad grammatikundervisning kan innefatta samt 

vad som kan anses vara god grammatikundervisning.   

      Läroplanen för svenska 1 har en lite vagare beskrivning gällande grammatik där det 

nämns att eleverna ska ha kännedom kring språkriktighet och språkliga egenskaper. Det 

nämns även att de ska kunna grundläggande språkliga begrepp och med hjälp av dessa kunna 

tala och analysera språk. Slutligen nämns det att eleverna ska kunna bearbeta, sammanfatta 

och kritiskt granska text (Läroplan för gymnasiet, Svenska 1, Gy11).   

     Språkriktighet och språkliga egenskaper ligger i min mening väldigt nära grammatikens 

roll inom svenskämnet. Här skulle till exempel ordföljdsschema samt utmärkande egenskaper 

för bisatser och huvudsatser diskuteras. Reglerna kring dessa teman är förvisso komplicerade 

och kan innebära svårigheter vid utlärning på gymnasiet. Exempelvis problematiserar 

Platzack (1987) den traditionella grammatikundervisningen med flertalet exempel på bisatser 

och huvudsatser där dem konventionella reglerna inte håller. En illustration av detta är när den 

klassiska metoden för att skilja på huvudsats och bisats där man kan utröna huvudsatsen 

genom att enkelt plocka bort bisatsen problematiseras med meningen ”Att han kommer 
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betyder att han klarat sig”. Denna mening innehåller två bisatser, och om vi plockar bort dessa 

utgörs huvudsatsen endast av ordet ”betyder” vilket inte kan fungera som en huvudsats. Detta 

är bara ett exempel på hur traditionella regler kan försumma vissa delar av grammatikens 

komplexa natur - i detta fall språkets hieratiska struktur där bisatserna i exempelmeningen 

borde ses som delar av huvudsatsen.   

     Detta betyder inte att lärare på gymnasiet nödvändigtvis ska göra 

grammatikundervisningen ännu mer komplicerad än vad den redan är. Vi bör dock vara 

medvetna om att traditionella regler vi ofta lutar oss mot när vi ska lära ut grammatik på 

gymnasiet kan vara förrädiska. Med detta sagt kan grammatikundervisning som innefattar 

läroplansmålet ”Språkriktighet och språkliga egenskaper” exempelvis innebära utökad 

kunskap kring hur ett ordföljdsschema fungerar eller genomgång av BIFF-regeln men där vi 

samtidigt inte glömmer att alla regler har undantag (jfr Platzack 1987:81).  

     På samma sätt kan ”grundläggande språkliga begrepp” för att tala om och analysera språk 

ses som ett delmål där grammatiken kan fylla en roll.  Även här är det viktigt att eleverna 

känner till termer som huvudsats och bisats, men även att de införskaffar sig kännedom om 

exempelvis ordklasser bör ses som essentiellt för att ha möjlighet att prata om språk. Även 

subjekt och objekt kan vara viktigt för att eleverna ska kunna skilja på formerna de och dem i 

sina texter. Det sista målet för svenska där eleven ska kunna bearbeta, sammanfatta och 

kritiskt granska text är kanske det område där det är svårast att hitta en uppenbar koppling till 

grammatikundervisning. Samtidigt anser jag att vissa grammatiska kunskaper är nödvändiga 

både för att bearbeta och ge kritik till en text. Här är återigen subjekt och objekt viktiga delar 

när vi ska skriva på korrekt svenska, även kännedom kring tempus är viktigt för att veta vilka 

tidsformer som ska användas.  

     Inom läroplanen för Svenska 2 är det enda gången som grammatikundervisning nämns 

explicit. Läroplanen menar att eleverna ska känna till svenska språkets uppbyggnad vilket i 

min mening kan innefatta all typ av grammatikundervisning. Sedan nämns ”ord, fraser och 

satser”, deras uppbyggnad samt hur de samspelar som något eleverna ska ha kännedom om 

(Skolverket 2011). Detta inbegriper återigen stora delar av grammatiken, men på svenska 2 

bör det ses som ett krav att satsdelar, fraser och grundläggande satslösning tas upp då detta 

faktiskt nämns explicit i läroplanen. 

2.3 Teori  

Den teori som testas i uppsatsen är hämtad från Anja Malmbergs studie där hon undersöker 

hur grammatikövningar i läromedel möter kursplanen för Svenska 1 i Gy11 (Se Malmberg 
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2018). Resultatet för hennes undersökning visar att övningar till största del fokuserar på att 

nöta in termer och grammatiska strukturer i stället för att öva på grammatisk analys. Detta 

leder till att eleverna inte får träna på att utveckla ett metaspråk för att tala om och arbeta med 

texter och undervisningen korrelerar på så sätt inte med kursplanen (Malmberg 2018:160). Jag 

vill med denna uppsats undersöka om resultatet från Malmbergs undersökning 

överensstämmer med hur dagens verksamma svensklärare förhåller sig till och utformar sin 

grammatikundervisning.       

     Malmbergs teori är även anledningen till att min studie fokuserar på både svenska 1 och 2. 

Rimligen är grammatik mer centralt inom svenska 2 men grammatiken nämns även implicit i 

kursplanen för svenska 1 (Malmberg 2018:161).  De kursmål som implicit åsyftar 

grammatikundervisning är:  

• ”Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka 

språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 

sammanhang […].” 

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

analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.”  

• ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. […]”.  

         (Skolverket 2011 – Läroplan för gymnasiet, Svenska 1)  

Inom svenska 2 nämns grammatikundervisningen mer explicit, där det huvudsakliga 

grammatikfokuserade kursmålet är formulerat på följande vis: 

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

grammatiken.” (Skolverket 2011 – Läroplan för gymnasiet, Svenska 2) 

 

Sammanfattningsvis vi kanske säga att grammatiken framstår som ett hjälpmedel till språklig 

medvetenhet i Svenska 1, medan läroplanen för Svenska 2 snarare betonar värdet av 

grammatik i sig. 

2.4 Forskningsöversikt 

Som redan tidigare nämnt har Malmberg (2018) undersökt hur övningar i grammatik möter 

kursplanens krav i Svenska i Gy11. Hon argumenterar för att kursplanen framhåller att elever 

ska lära sig att använda grammatiska begrepp för språklig analys och utifrån det kunna säga 

något kvalitativt om språk. Hon tar avstamp i sociokulturell teori där det betonas att 

utveckling av analytiskt tänkande måste ske via övning på autentiska texter och att metaspråk 

är väsentligt för att elever ska kunna förmedla sina kunskaper samt diskutera sinsemellan 

(Malmberg 2018:160). Resultatet från undersökning visar dock att läromedlen som undersökts 
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inte efterlever det arbetssätt som läroplanen förespråkar, där elever ska öva in ett analytiskt 

tänkande. Snarare fokuserar övningarna på att eleven ska nöta in termer och grammatiska 

strukturer (Malmberg 2018:160). Grammatiskt metaspråk förekommer i övningar men det är 

sällan eleverna själva får producera eller använda sig av metaspråk. Undersökningens 

huvudsakliga resultat pekar på att en övervägande del av övningarna i läromedlen inte lever 

upp till kursplanen i Svenska 1 (Malmberg 2018:160).    

     Vidare har Collberg (2013) i en masteruppsats undersökt föreställningar kring grammatik 

och grammatikundervisning inom språkämnen på gymnasiet i relation till kursplanerna för 

Gy11. Undersökningen tar fasta på hur olika aktörer inom skolväsendet ser på och förhåller 

sig till grammatik. Detta görs från olika aspekter där både ämnesplaner, intervjuer av lärare 

och elever samt läroböcker ligger till grund för uppsatsens undersökningsmaterial. Uppsatsens 

resultat visar att flertalet lärare betonar vikten av grammatik inom främmande-

språkundervisning, men att grammatikens plats inom svenskämnet till stor del beror på 

lärarnas personliga relation till grammatiken. En liknande inställning återfinns även bland 

elever där de ser grammatikens funktion vid inlärningen av nya språk men dess funktion inom 

svenskämnet ses generellt som överflödig (Collberg 2013:2). Vidare visar Collberg att det 

saknas ett gemensamt ämnesövergripande förhållningssätt till språk(ens) grammatiska 

innehåll och att grammatikundervisning ses som en isolerad verksamhet både inom och 

sinsemellan språkundervisning. Slutligen framhäver han att det verkar finnas en förväntan på 

att elever själva ska tillägna sig en metaspråklig förståelse och på egen hand lära sig se 

samband mellan språken (Collberg 2013:2).  

     Även internationella studier har bedrivits om grammatikens roll i skolan: Myhill, Watson 

& Newman (2016) har tex undersökt dess funktion inom förstaspråksinlärning. Liksom den 

svenska forskningen visar studien att det finns en osäkerhet kring grammatikens funktion 

(Myhill, Watson & Newman 2016:1). Genom att utveckla ett nytt arbetssätt och 

förhållningssätt till grammatikundervisning lyckas dock studien visa att effektiv 

grammatikundervisning leder till ökad läs- och skrivförmåga hos eleverna. Detta görs främst 

genom att tydligt koppla grammatiken som lärs ut till den skrivgenre som lärs ut, förklara 

grammatik med kortfattade exempel, använda autentiska texter som exempel och hålla 

högkvalitativa diskussioner kring grammatik och dess effekt (Myhill, Watson & Newman 

2016:32).     

     Det rådande forskningsläget stärker bilden av att det finns oklarheter kring 

grammatikundervisning både bland lärare och elever. Det finns en otydlighet kring hur ämnet 

ska behandlas inom undervisningen och både lärare och elever har svårt att motivera dess 
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funktion. Det har gjorts undersökningar både på lärare och läromedel som försöker ta fasta på 

hur och varför grammatikens roll och funktion är svårdefinierad. Mindre fokus har dock 

tillägnats att undersöka hur praktiserande lärare faktiskt lägger upp sin 

grammatikundervisning samt hur de därefter motiverar sina didaktiska val i sin undervisning. 

Ambitionen med denna uppsats är att bidra till en utökad förståelse kring om och i vilken grad 

grammatikundervisningen lever upp till kursplaner, och tillhandahålla ytterligare information 

om vad som kan förbättras inom svensk grammatikdidaktik.  

 

3 Material och metod 

Fokus för studien är att utforska hur verksamma svensklärare utformar och reflekterar kring 

sin grammatikundervisning. Detta ska i sin tur bidra till att synliggöra välfungerande rådande 

strukturer inom dagens grammatikundervisning samt att hitta möjliga förbättringsområden. 

Definitionen av välfungerande grammatikundervisning utgår från de delar i läroplanen som 

berör språk- och grammatikundervisning där läroplanens riktlinjer utgör praxis för en god 

undervisning. På så vis blir det rimligt att undersöka frågan om välfungerande undervisning 

samt förbättringspotential genom att pröva om undervisningen uppfyller läroplanens krav. 

     Tillvägagångssättet för att identifiera hur verksamma svensklärare arbetar med och 

resonerar kring sin grammatikundervisning kommer utgöras av intervjuer. Intervjuernas 

frågor kommer att ha ett tvådelat fokus där en del av frågorna undersöker hur lärarna har valt 

att lägga upp sin grammatikundervisning, och där den andra delen fokuserar på hur de 

motiverar sitt undervisningsupplägg didaktiskt. Svaren på intervjufrågorna utgör därefter en 

grund, när jag utifrån läroplan och tidigare forskning drar slutsatser kring vad som fungerar 

inom grammatikundervisningen samt vad som kan förbättras. Nedan följer de fem 

huvudsakliga frågorna som ställts under intervjun: 

 

1. Uppskattat hur många timmar (veckor, lektionstillfällen fungerar även) tillägnas 

grammatikundervisning i din lektionsplanering? 

2. Beskriv kortfattat grammatikundervisningens utformning (tex övningsblad, 

helklassgenomgångar. Testas kunskaper genom prov eller på annat sätt?) 

3. Vilka grammatiska begrepp används i undervisningen? 

4. Hålls grammatikundervisningen isolerad under en tidsperiod eller återkommer den vid 

flera tillfällen?  
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5. Beskriv kortfattat hur du resonerat när du valt utformningen av din 

grammatikundervisning.   

 

Efter intervjuerna har svaren sammanställts och ligger till underlag för diskussion och 

besvarandet av uppsatsens frågeställningar. För att stärka undersökningens generaliserbarhet 

och empiriska trovärdighet eftersträvas ett brett underlag av intervjuobjekt. Det ideella vore 

även om svaren kom från olika platser i landet och från olika typer av lärare. Med olika typer 

av lärare åsyftas att den optimala undersökningen skulle undersöka en diversifierad grupp 

lärare, där tillvägagångsätt bland såväl nyexaminerade som rutinerade lärare undersöks. Dels 

på grund av uppsatsens omfång, dels den tidsbegränsning som ges för undersökningen kan 

detta dock inte uppfyllas på ett helt tillfredsställande vis. Förfrågningar efter intervjuobjekt 

har skickats till lärare över hela Sverige men det har inte skett något reellt urval av lärare utan 

slumpen har fått avgöra den geografiska utspridningen. Likaså har det inte skett något urval 

av yrkeserfarenhet bland de deltagande lärarna, även om en blandad yrkeserfarenhet är 

eftersträvad då det gör studien mer generaliserbar.  

     Underlaget för studien baseras på intervjuer från sex verksamma svensklärare. Bland dessa 

är hälften verksamma i Mellansverige, två i södra Sverige och en på Sveriges västkust. 

Yrkeserfarenheten bland lärarna visade sig vara relativt diversifierad, där fyra lärare hade fem 

eller fler års yrkeserfarenhet, medan två hade ett respektive tre års erfarenhet inom yrket. 

     Anledningen till att det är intervjuer som valts som underlag för undersökningen till 

skillnad från till exempel enkäter är att frågorna som ställs till lärarna är ganska breda och 

kommer förhoppningsvis generera utförliga svar. En muntlig intervju är rimligen adekvat i 

detta sammanhang, då lärarna får utrymme att utveckla, följa olika möjliga spår och ställa 

frågor om något i frågan är oklart. Även jag som intervjuare kan ställa följdfrågor om jag 

upplever att intervjuobjektet inte ger ett tillfredsställande svar på min fråga.   

     Gällande intervjuteknik kommer forskningsetiska riktlinjer att följas där det förklaras för 

respondenten vad undersökningen handlar om, varför man vill intervjua dem, vilken typ av 

frågor som ska ställas och vad man ska göra med den information man får fram (Bell 

2011:157). Detta förklaras skriftligt via mail i samband med att förfrågan efter intervjuobjekt 

skickas ut. Det klargörs även att intervjuobjekten förblir anonyma. Intervjuns frågor är 

utformade för att i så stor utsträcknings som möjligt svara på uppsatsens syfte och de 

eftersträvar även att inte vara ledande eller värderande, och dem ställs en fråga i taget (Bell 

2011:159). Intervjun kan på så vis ses som en semi-strukturerad intervju där det finns 

färdigformulerade frågor som ska besvaras, men det ges även utrymme för respondenten att 
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utveckla och ställa frågor (Bell 2011:160).   

       

4 Resultat 

Nedan följer resultatet för de intervjuer som hållits med verksamma gymnasielärare inom 

svenskämnet. Målet för undersökningen är att utröna i vilket grad svensklärare jobbar i linje 

med läroplanen gällande grammatikundervisning, hur de sedermera motiverar undervisningen 

didaktiskt samt vad som kan förbättras inom nuvarande grammatikundervisning. Det kommer 

därför nedan att presenteras enskilda svar från varje lärare, där svaren sedan jämförs med 

läroplanens riktlinjer samt vad gällande forskning anser vara god grammatikundervisning. 

Lärarnas svar kommer också förklara hur de tänkt didaktiskt kring sitt grammatiska upplägg. 

Svaren på dessa frågor kommer slutligen att fungera som ett underlag för att dra slutsatser 

kring vad som fungerar bra samt vad som kan bli bättre inom svensk grammatikutbildning på 

gymnasiet. Avsnittet är disponerat på sådant vis att en lärares svar på de olika frågorna 

presenteras i ett eget underavsnitt, och avsnitt 4.7 innehåller en sammanfattning av resultatet. 

4.1 Intervjuobjekt 1 

Det första intervjuobjektet är en lärare verksam i södra Sverige. Hon har arbetet som lärare 

sedan 2014 och skolan hon arbetar på är enligt intervjuobjektet högpresterande.  

     Intervjuobjekt 1 beskriver att det tillägnas ungefär 4 veckor åt renodlad 

grammatikundervisning inom Svenska 2 i hennes lektionsplanering. Utformningen av 

undervisningen utgår mycket från PowerPoint-genomgångar där det ges exempel och 

genomgångar av lektionens innehåll. Hon beskriver att innehållets ordning kan fluktuera där 

hon ibland börjar med fraser och ibland med satsdelar. Vidare beskriver hon att ”det viktiga är 

att vi kollar på olika nivåer. Fraser då tittar vi på en sak och delar upp. Men sen blir frasen en 

satsdel och då har det den rollen. ”Eleverna får sedan alltid göra minst en övning utformat, 

utifrån innehållet i lektionens PowerPoint. Mycket av övningarna som eleverna får arbeta med 

hämtas från två olika läromedel, och ett av dessa har även eleverna tillgång till. Kunskaperna 

inom grammatik examineras sedan genom ett regelrätt prov där hela momentets innehåll 

testas. Frågorna täcker från E-nivå till A-nivå.     

     Vid frågan om vilka begrepp som används inom grammatikundervisningen svarar hon att 

undervisning täcker ordklasser, satsschema och även satslösning. Även ordklasser och 

verbformer som kan ses som mer avancerade berörs i undervisningen. Bland dessa 

förekommer verbpartiklar och particip, även om det inte ses som ett måste inom ramarna för 
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grammatikundervisning på gymnasiet. Adverbial är ytterligare något som tas upp inom 

undervisningen, men där beskrivs det att eleverna endast måste känna till satsdelen adverbial; 

om det är tid, sätt, eller rumsadverbial behöver de inte kunna.    

     Vad gäller frågan om grammatiken hålls isolerad eller inkorporeras i andra delar av 

svenskämnet beskriver 5.1 att den huvudsakliga grammatikundervisningen hålls till de fyra 

veckor som tidigare nämnts. Grammatiken återkommer dock även vid rättning där läraren 

använder sig av grammatiska termer för att ge eleverna stöd vid skrivarbeten. Grammatik kan 

även användas vid genomgångar där elever får tips kring hur de kan bli bättre skribenter. Hon 

motiverar detta med att det underlättar för eleverna, för annars kan de säga: ”nej vi har aldrig 

pratat grammatik på svenskan” men genom att frekvent återgå till grammatiken påminns de 

om dess funktion och den försvinner på så vis inte bland den stora mängd andra ämnen som 

eleverna läser.       

     Beträffande den didaktiska motiveringen av undervisningen upplägg beskrivs det att 

lektionsupplägget är uppbyggt stegvis. Egentligen kan inga förkunskaper förväntas utan 

eleverna lär sig det mesta från grunden för att sedan bygga vidare därefter. Även självständigt 

arbete där eleverna får ”testa på egen hand” samt samarbete med ”grannen” beskrivs som 

didaktiska hörnstenar. Som problem lyfts det att det är svårt att göra 

grammatikundervisningen underhållande även, om läraren i fråga försöker med roliga 

exempelmeningar och intresseväckande startövningar.  

    Ytterligare ett problem är att många elever ifrågasätter grammatikens nytta. Detta bemöter 

läraren genom att under första lektionstillfället prata om varför grammatik är viktigt. Då får 

först eleverna prata sinsemellan om varför de tror att grammatik är viktigt och läraren går 

sedan igenom varför hon själv tycker det är viktigt. Hennes motivering av grammatikens roll 

beskrivs genom att den ska bidra till en förståelse för det svenska språket, ”kunna sätt ord på 

saker och ting” (grammatiskt metaspråk) och att kunna utveckla sitt skrivande, samt att det 

gynnar andraspråksinlärning.  

4.2 Intervjuobjekt 2 

Intervjuobjekt 2 har varit verksam svensklärare i 1 år på en skola i västra Sverige. Skolans 

elever beskrivs som låg- till medelpresterande.     

     Han beskriver att det är omöjligt att besvara hur mycket tid som tillägnas 

grammatikundervisning då grammatiken aldrig undervisas som ett block för sig utan i stället 

inkorporeras i svenskämnets andra delar. ”Så fort vi jobbar med text så jobbar vi med 

grammatik”, beskriver läraren. Undervisningens utformning är baserad på forskning utifrån 
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Lea Söjdema och även Deborah Myhill och går i tre steg, notice, name och apply. Det första 

steget handlar om att eleverna ska lägga märke till grammatiska fenomen och detta ska ske så 

lustfyllt och upptäckande som möjligt. Name eller benämna utgår från att eleverna ska 

systematisera och lära sig nya begrepp. Vid det sista steget får eleverna själva tillämpa sina 

kunskaper och detta kan till exempel göras på så vis att eleverna får skriva texter där alla 

meningar ska innehålla vissa grammatiska satsdelar. Denna undervisning hålls inte isolerad 

utan plockas fram när eleverna arbetar med skrivande. Undervisningen beskrivs vidare som 

att det aldrig hålls klassiska genomgångar, utan i stället kan olika lektioner innehålla 

mikrogenomgångar.  En lektion inleds alltså aldrig med ”idag ska vi tala om grammatik”; 

grammatiken kilas i stället in i svenskämnets övriga delar och undervisningens ges i samband 

med att eleverna själva ska producera något. Vidare beskrivs det att grammatikkunskaperna 

aldrig prövas via prov eller dylikt.   

     De grammatiska begrepp som återkommer i denna lärares undervisning verkar inte vara 

lika djuplodande som hos intervjuobjekt 1. Det förmedlas att fraser, grundläggande 

ordklasser, subjekt och predikat är något som eleverna förväntas kunna efter svenska 2. 

Objekt och adverbial beskrivs som något eleverna ”gärna ska kunna”, men det verkar inte 

vara något som krävs av alla elever. Satsschema tas upp kort men det diskuteras inte 

ingående; det viktigaste är att eleverna vet att verbet alltid kommer på en andra plats i en 

vanlig sats. Han beskriver undervisningen som ”tillämpad grammatik”, där grammatiken inte 

är ett eget kunskapsområde utan snarare ett verktyg för eleverna.     

     Vad beträffar den didaktiska motiveringen av undervisningen återgår intervjuobjekt 2 till 

mycket av det som sades i början av intervjun, där han nämner att han baserat 

undervisningens utformning på forskning. Det lyfts att ”användandet av rätt ord” inte är 

viktigt utan emfasen ligger på att eleverna ska se strukturer inom språket. Vidare hänvisar 

läraren till läroplanen där det återges att lärarens tolkning av läroplanen är att 

grammatikämnet inte ska hållas isolerat, utan i stället inkorporeras vid elevernas egen 

textproduktion.  

4.3 Intervjuobjekt 3 

Det tredje intervjuobjektet har arbetat som lärare sedan 2003. Skolan hon undervisar på ses 

som en skola med medel- till högpresterande elever. Hon arbetar dock med elever som går en 

praktisk linje där ämnet svenska generellt inte är ett favoritämne.    

     Intervjuobjekt 3 förklarar att det ägnas sex veckor åt grammatikundervisning under 

svenska 2 där det undervisas två pass i veckan. Generellt ägnas dock inte hela lektionerna åt 
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grammatikundervisning, utan grammatiken brukar få utgöra ungefär hälften av en lektion 

medan den andra hälften utgörs av något annat inom svenskämnet.   

     Undervisningens utformning består primärt av helklassgenomgångar via tavla eller 

PowerPoint där eleverna efter genomgången får arbeta med övningar på egen hand. Även 

utbildningstekniska verktyg som ”Kahoot!” förekommer i undervisningen. Vidare förmedlar 

lärare 3 att de grammatiska kunskaperna testas via ett klassiskt diagnostiskt prov. 

     Angående grammatiska termer förklarar lärare 3 att hon brukar arbeta med relativt 

avancerade grammatiska begrepp. Det berättas att de börjar med de grundläggande 

förkunskaperna som ordklasser och ordbildning, för att sedan gå in på mer avancerad 

grammatik där både fullständig satslösning och mer komplexa ordklasser som verbpartiklar 

behandlas. Även de termer som explicit tas upp i styrdokumenten för Svenska 2 som fraser 

och satsdelar inkluderas i undervisningen.     

     Likt de andra intervjuobjekten hålls grammatikundervisningen först isolerad som ett ämne 

för sig, men återkomma därefter inom svenskämnets ramar när eleverna lärt sig terminologin. 

Intervjuobjekt 3 förmedlar att det är främst när hon talar om elevers skrivande som 

grammatiken återkommer. Ett exempel är när hon ska förklara hur man varierar en mening: 

”Då har man ju begreppen att använda, du ska inte börja varje mening med subjektet. Sätt in 

en inskjuten sats, då använder jag det”. Det är alltså främst via genomgångar i samband med 

elevers egna skrivande som grammatiken tas upp i andra delar av svenskämnet.   

     Vid frågan om det didaktiska motivet bakom undervisningens upplägg förklaras det initialt 

att lärare 3 utgått mycket från den klass hon har: ”jag hade nog inte gjort samma sak om jag 

hade en välfungerande naturklass”. Eleverna i fråga gillar inte att ta in information via 

läsning, så undervisningen utformas på så vis att eleverna själva ska få vara aktiva och med 

läraren som förmedlar ämnesstoffet.  

4.4 Intervjuobjekt 4 

Nästkommande lärare har arbetat på gymnasiet i en större stad i Mellansverige sedan 2008 

med ämneskombinationen svenska och religion. Elevgrupperna beskrivs som högpresterande 

där samtliga program på skolan är studieförberedande, och nästintill alla elever har planer på 

att plugga vidare.       

     Tiden som ägnas åt grammatikundervisning beskrivs som minst sex veckor. 

Undervisningens utformning baseras på helklassgenomgångar utformade efter ett läromedel, 

där eleverna efter genomgång antingen får göra övningar i läroboken eller själva befästa 

kunskap genom att läsa i läromedlet. Vidare beskrivs det att de grammatiska kunskaperna 
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brukar testas först med ett diagnostiskt prov där elevernas förkunskaper prövas, på grund av 

att läraren upplevt att elevernas grammatiska förmågor är väldigt varierade. Därefter kommer 

ett E-prov under grammatikmomentets gång där det kontrolleras att eleverna hänger med i 

undervisningen och slutligen kommer det ett till prov på hela momentet där kunskaper från A 

till E testas.     

     Grammatikundervisningens innehåll utgörs av ordklasser, fraser, satslösning, fundament 

och även satsschema (satsschemat beskrivs som något ”som kanske inte återkommer så 

mycket”).  Det befästs flertalet gånger under intervjun att undervisningen fokus är att eleverna 

ska utveckla en terminologi som sedan kan användas i undervisningen för att just ”prata om 

språk”. Detta svarar också på nästkommande fråga kring huruvida grammatiken hålls isolerad 

eller inte. Intervjuobjekt 4 beskriver att grammatisk terminologi återkommer exempelvis vid 

rättning av elevtexter men även före skrivprojekt. Ett ytterligare exempel som ges är när 

elever ska skriva en utredande uppsats och läraren då kan prata om nominalisering som 

typiskt för utredande texter.      

     Vid intervjuns sista fråga om didaktisk motivering av undervisningsupplägget beskriver 

lärare 4 att hon från början var skeptiskt inställd till grammatik, och att hon egentligen är en 

lärare som tycker att litteraturhistoria är något som är roligare än grammatik. Hon fortsätter att 

förklara att grammatiken blev intressantare för henne just när hon förstod meningen med den: 

”att utveckla ett språk för att prata om språk”. Detta innebar också att undervisningen blev 

enklare att motivera för eleverna. Ytterligare en avsikt med undervisningen är att den ska vara 

kumulativ, där kunskaperna succesivt byggs på under undervisningens gång. Slutligen lyfts 

även grammatikens funktion inom andraspråksinlärning som ett sätt att få eleverna att se 

nyttan med grammatik.    

4.5 Intervjuobjekt 5 

Lärare 5 har arbetat som lärare i tio år med ämneskombinationen svenska och religion. 

Området hon är verksam i är beläget i Mellansverige och skolan har höga antagningspoäng 

och generellt högpresterande elever.    

     Hon börjar med att beskriva att grammatiken brukar omfatta cirka fyra till fem veckors 

lektionsunderlag. Vidare förklaras det att hon märkt mer och mer att grammatiska 

förkunskaper ofta saknas hos eleverna, och hon därför börjat inkorporera grammatiken alltmer 

redan i svenska 1 med förklaringen: ”man vill inte (i svenska 2) börja med att förklara vad ett 

verb är”.        

     Likt många andra lärare har hon valt att undervisa i grammatik genom 
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helklassgenomgångar på cirka 10 minuter där eleverna efteråt får arbeta självständigt. 

Innehållsligt tar grammatiken vid redan i svenska 1 där eleverna får lära sig ordklasser och 

verbformer. I svenska 2 fortskrider grammatiken med fraser där nominalfraser är i fokus. Det 

tas även upp satser, och både huvudsats och bisats behandlas. Även satsdelar tas upp relativt 

ingående där predikat, subjekt, direkt objekt, indirekt objekt och TSRO-adverbial är delar av 

stoffet eleverna förväntas ha lärt sig vid momentens slut. Vidare förklaras det att 

predikatsfyllnad är något som medvetet inte tas upp med förklaringen att det ska finnas ett 

tydligt syfte med att eleverna ska kunna satsdelarna och att predikatsfyllnad här inte ses som 

nödvändigt ur detta perspektiv. På samma vis behöver eleverna endast kunna satsdelarna i 

huvudsatsen och inte i bisatsen. De räcker med att eleverna kan peka ut bisatserna och 

identifiera vilken satsdel de utgör. Det ställdes här en fråga under intervjun ifall fundament är 

något som diskuteras och lärare fem förklarar att det inte är något som hon tar med i 

undervisningen. Även om hon dock är medveten om att de flesta andra lärare på skolan gör 

det. Kunskaperna testas i slutet av momentet med ett grammatikprov.  

     Vid frågan om grammatikundervisningen hålls isolerad eller inte berättar lärare 5 att den 

länge varit isolerad från svenskämnes andra delar men ”att ju mer trygg man blir” desto mer 

återkommer grammatiken inom andra delar. Den återkommer främst när eleverna ska 

bearbeta sina egna texter och eleverna får ibland i uppgift att skriva en kortare text om sitt 

skrivandes brister och förtjänster där de förväntas använda grammatiska begrepp. 

    Undervisningens didaktiska upplägg förklaras med att lektionsplaneringen varje år justeras 

efter vad som fungerat respektive inte fungerat föregående år. Det förklaras även att 

undervisningen ska vara kumulativ. Eleverna stöter först på grundläggande grammatik i 

årskurs 1 för att sedan succesivt bygga vidare på sina kunskaper i Svenska 2. Det som betonas 

som det absolut viktigaste enligt denna lärare är att grammatiken ska vara användbar. 

Eleverna ska kunna använda grammatiken för att utveckla sina texter och lära sig att ”desto 

mer du kan om grammatik desto mer kan du säga om en text”. Det förklaras även att hon vill 

att eleverna ska utveckla det metaspråk som hon själv har tillgång till för att tala om texter och 

att de på så vis kan se samma brister och förtjänster i en text som hon själv.  

 

4.6 Intervjuobjekt 6 

Det sista intervjuobjektet har arbetat som lärare i tre år och är verksam i södra Sverige. Skolan 

beskrivs som låg- till medelpresterande men med en stor blandning av elevtyper. Generellt ses 

dock inte eleverna som motiverade, åtminstone inom svenskämnet. Tiden som ägnas åt 
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isolerad grammatikundervisning beskrivs som fyra till fem veckor. Grammatiken brukar dock 

återkomma senare under terminen där det uppskattningsvis tillägnas ytterligare tre veckor, då 

inkorporerat med tal eller skriven text.     

     Undervisningen utgår i största del från genomgångar och efterföljande övningar som sedan 

rättas antingen i helklass eller i par bland eleverna. Genomgångarnas längd kan variera från 5 

till 40 minuter beroende på vilken klass läraren har och hur länge det bedöms att de kan hålla 

koncentrationen uppe. Innehållet i undervisningen beskrivs som djuplodande just på grund av 

att läraren märkt att det finns många språkligt svaga elever i klassen och att ”när de väl hittar 

nyckeln till grammatiken så får dom mycket bättre språkbehandling”. Likt de flesta andra 

lärare går intervjuobjekt sex igenom ordklasser, satslösning, fraser och vidare. 

     Något utmärkande är att hon använder sig av satsschemat väldigt frekvent i 

grammatikundervisningen, då hon märkt att det hjälper skrivsvaga elever. Particip och 

predikatsfyllnad är dock något läraren har valt att inte inkludera i undervisningen då det ses 

som för hög nivå och inte som något som kommer hjälpa eleverna i deras skrivande. Hon 

berättar att grammatikkunskaperna testas i slutet av momentet genom ett prov. 

     Grammatikens samhörighet med resterande delar av svenskämnet besvarades redan något 

under fråga ett där det beskrevs att grammatiken återkommer inom tal och skrift senare under 

terminen. Vidare fortsätter lärare 6 att förklara att hon försöker involvera grammatiken så 

mycket som möjligt, då det är det mest effektiva sättet att lära eleverna: ”de slutar att lyssna 

så fort vi ska tala om grammatik”. Grammatiken återkommer både genom 

helklassgenomgångar och vid rättning. Eleverna får även rätta och göra övningar där de ska 

använda grammatiskt metaspråk under andra delar av svenskämnet.   

     Lärare 6 motiverar sitt undervisningsupplägg didaktiskt genom att förklara att grammatik 

är ett språk om språk och ”till syvende och sist är det ett redskap för att förbättra vad dom 

(eleverna) skriver”. Hon fortsätter att förklara att grammatiken i sig inte har någon egennytta 

utan undervisningen ska riktas in på funktionell grammatik, där den som redan nämnt ska 

fungera som ett redskap och inte ett isolerat ämne. Efter grammatikmomentets slut förklarar 

hon vidare att hon byter språk i sin rättning där hon använder sig av grammatiska termer. 

Detta tvingar eleverna att själva tillförskaffa sig ett eget metaspråk för att förstå 

kommentarerna och dessutom påminns de kontinuerligt om grammatisk terminologi. Slutligen 

beskriver hon att grammatiken oftast går att motivera, även för eleverna, med att de ska 

tillförskaffa sig ett språk för att tala om språk, förutom något enstaka fall där hon mött en 

stark resistens bland eleverna mot grammatikundervisning. Att hon valde att ändå fortsätta 
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betona grammatikens användbarhet ledde snarare till en ännu större motivationsbrist bland 

eleverna.    

4.7 Sammanfattning av resultat 

Sex intervjuer med verksammalärare inom grammatik har nu presenterats i undersökningens 

resultatdel. Generella slutsatser som kan dras från de genomförda intervjuerna är att 

variationen i undervisningsupplägg inte är speciellt stor, även om viss variation förekommer. 

Ingen av lärarna utmärkte sig varken med extremt djupgående grammatikundervisning eller 

med en synnerligen ytlig grammatikundervisning.   

     Variationer i undervisningen visade sig främst i vad de deltagande lärarna valde att 

inkludera i sin undervisning. Alla lärare gick i någon mån igenom ordklasser, fraser och 

satslösning, även om satslösningen utfördes på olika nivåer. Ordföljdsschema eller 

satsschema var dock något som vissa av lärarna knappt inkluderade i sin undervisning, medan 

andra arbetade frekvent med detta. Vidare hade de flesta lärare ett liknande 

undervisningsupplägg, och man kan i allmänhet säga att lärarna baserade sin undervisning på 

helklassgenomgångar med efterföljande övningar som eleverna fick utföra. Här utmärkte sig 

dock lärare 2 då han var den enda som inte på något sätt arbetade med grammatik som en 

enhet för sig utan endast införlivade grammatiken i andra delar i svenskämnet. Det visade sig 

även finnas en viss variation kring vilka övriga övningar lärarna valde att ta med i sitt 

undervisningsupplägg. Några lärare arbetade med att applicera grammatiskt metaspråk på 

elevtexter eller texter skrivna av andra medan andra var mer inriktade mot mer lustfyllda 

övningar som ”Kahoot!”.       

     I övrigt såg sättet lärarna valde att införliva grammatikundervisningen i andra delar av 

svenskämnet relativt liknande ut. De flesta valde att antingen återknyta till de grammatiska 

kunskaperna eleverna lärt sig vid rättning, i helklass vid skrivtillfällen, vid talsituationer eller 

vid alla tre tillfällen. Det var ingen av lärarna som svarade att de valt att först undervisa 

grammatik som en enhet för sig för att sedan inte återvända till den. Det visade sig även 

finnas en likformighet i hur man valde att testa elevernas grammatiska kunskaper där fem av 

sex lärare valde att testa grammatikkunskaperna genom ett grammatikprov. Endast en lärare 

hade inte någon direkt kontroll av att kunskaperna hade befästs. 

     Avslutningsvis visade det sig att samtliga lärarna stött på varierande svårigheter att 

motivera grammatikundervisningen för eleverna men att det inte för någon varit ett 

oöverkomligt problem. Lärarna motiverade sina undervisningsupplägg på flera olika sätt men 

generellt går det att förklara det huvudsakliga didaktiska motivet för undervisningen som en 
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grammatikundervisning fokuserad på funktionell grammatik. Där eleverna ska förstå och 

använda grammatiken som ett redskap för utvecklas främst inom skrivande men även inom 

andra delar av svenskämnet. 

5 Diskussion 

Nedan kommer resultatet från de genomförda intervjuerna att först jämföras med tidigare 

forskning inom grammatikdidaktik. Där kommer de största skillnaderna och likheterna att 

lyftas. Under avsnitt 5.2 kommer studiens frågeställningar att behandlas utifrån svaren från 

dem genomförda intervjuerna.  

 

5.1 Studiens resultat i relation till tidigare forskning  

Inspiration till den genomförda undersökningen har till stor del baserats på tidigare forskning. 

Den forskning som gjorts på området har både visat hur traditionell grammatikundervisning 

har gått till i den svenska skolan samt belyst hur effektiv grammatikundervisning kan bedrivas 

för att vara så meningsfull som möjligt för eleverna. I följande avsnitt diskuteras hur denna 

studies resultat korrelerar med eller motsäger annan forskning som gjorts på området. 

     En betydande del av den tidigare grammatikdidaktiska forskningen som gjorts har visat att 

grammatikundervisningen på gymnasiet inte lever upp till läroplanens krav. Malmberg har tex 

visat att läromedlen fokuserar på att nöta in en grammatisk terminologi i stället för att låta 

eleverna själva utveckla ett metaspråk (Malmberg 2018:160). Även Collberg (2013) visar att 

grammatikens roll inom svenskämnet kan vara svår att motivera både för elever och lärare. 

Ytterligare visar Collberg (2013) att grammatiken ofta behandlas som en enhet för sig själv 

och inte får stort inflytande inom andra delar av svenskämnet. Detta leder till att eleverna inte 

lär sig utveckla ett språk för att tala om språk utan att det ansvaret läggs på eleverna själva 

utan ett grundligt lärarstöd.     

     I motsats till ovanstående forskning har denna studie visat på ett annorlunda resultat. 

Traditionellt sätt har grammatiken separerats från svenskämnets andra delar som till exempel 

skrivning. Undervisningen har i stället fokuserats på en förståelse för grammatiken och att 

eleverna ska utveckla ett metaspråk. Detta har lett till att förståelsen för hur grammatik skapar 

mening i en text har förlorats och att grammatikkunskaper på så vis inte får något direkt 

inflytande på elevers skrivande (Se Myhill, Watson & Newman 2016:33). De flesta lärarna i 

denna undersökning har förvisso först undervisat i grammatik som ett ämne för sig men 
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samtliga har även funnit sätt att införliva grammatiken i andra delar, där just skrivandet är ett 

av de vanligaste momenten för grammatiken att återkomma vid. Utmärkande här är att 

intervjuobjekt 2 endast undervisade i grammatik i samband med svenskämnets andra delar 

och aldrig som ett ämne för sig. Detta kan betraktas som ett typexempel på applicerbar 

grammatik där eleverna får chans att se grammatikens användbarhet. Generellt sätt visar 

studien dock att de flesta lärare vilar på en traditionell grammatiskt undervisningsgrund men 

att de också finner sätt att låta grammatiken influera svenskämnets andra delar.   

     Vidare har tidigare forskning betonat att det finns olika sätt att motivera grammatikens roll 

inom förstaspråksinlärningen. Ett av argumenten tar fasta på att elever ska ha rätten att förstå 

strukturen i sitt modersmål och utveckla en förståelse för språket som system. Andra 

argumenterar för att grammatiken är viktigt på så sätt att eleverna ska undvika språkliga 

misstag. Slutligen finns även argumentet att grammatiken hjälper elever att utveckla en 

förståelse för hur texter fungerar och hur text skapar mening (Myhill, Watson & Newman 

2016:1).   

     Vidare finns också ett synsätt på grammatik där grammatiken som en semiotisk resurs där 

den agerar som ett verktyg för språkliga uttryck. Här skiljer man på grammatik som en 

struktur där den lärs ut som ett system där de grammatiska delarna får etiketter och 

kategoriseras, och grammatik som ett val där grammatiken betraktas som ett slags 

uppslagsverk av möjligheter, öppna för användaren. Det senare synsättet på grammatik där 

man betraktar grammatiken som en rad olika språkliga val har visat sig kräva att grammatiken 

lärs ut i olika språkliga kontexter och kan därför inte effektivt läras ut genom konventionell 

grammatikundervisning där övningarna saknar övrig språklig kontext (Myhill, Watson & 

Newman 2016:28).  

     Att undervisa grammatik i samband med till exempel skrivning har visat sig vara väldigt 

effektiv för att förbättra elevers skrivande. Tidigare forskning har framtagit fyra kriterier som 

visat sig utgöra en effektiv grammatikundervisning: (1) Gör en koppling mellan grammatiken 

som blir introducerad och skrivgenren som lärs ut. (2) Förklara grammatik genom exempel 

och inte långa förklaringar. (3) Använd exempel från autentiska texter för att förankra 

kunskaperna som förmedlas i något verkligt. (4) Inkorporera högkvalitativa diskussioner kring 

grammatik och dess effekt på texter och skrivande (Myhill, Watson & Newman 2016: 32). 

     Under den gångna studien har det förmedlats både explicita och implicita synsätt på hur 

grammatiken motiveras av de olika lärarna. Det som förmedlats explicit vid frågan kring 

lärarnas didaktiska motiv har visat sig vara ett synsätt som dels ser nyttan i att eleverna ska få 

kunskap om grammatiken som system, och dels strävar efter att eleverna ska undvika 
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språkliga misstag. Men det främsta motivet är nog att eleverna ska få en förståelse för hur 

texter fungerar och skapar mening. Vidare förmedlar samtliga lärare ett synsätt på 

grammatiken som funktionell i textsammanhang i stället för en struktur som ska läras in. Där 

alla lärare i undersökningen lyfter nyttan med grammatik för elevernas egna skrivande och för 

att kunna tala om texter i allmänhet. Implicit talar dock lärarnas undervisningsmetoder mer 

för ett synsätt på grammatik som en struktur där eleverna först måste lära sig de olika 

etiketterna och kategoriseringarna för att sedan kunna dra nytta av grammatiken inom 

skrivande.    

     Alla lärare utom en väljer att först lära ut grammatik som ett separat ämne där eleverna 

kumulativt tillförskaffar sig grammatiska kunskaper, till dess att de lärt sig grunderna. 

Eleverna får sedan sina kunskaper testade genom ett prov och därefter skiftar lärarna till ett 

grammatiskt metaspråk vid skrivsituationer och rättning, och grammatiken återkommer 

därefter till viss del inom andra delar av svenskämnet. Detta kan tolkas som att lärarna i 

studien till en början har en konventionell syn på grammatik där den först måste studeras som 

en struktur för att sedan till viss grad skifta över till att lära ut grammatik som en samling av 

språkliga val, där valen som görs förändrar sättet som texten kommuniceras på (Myhill, 

Watson & Newman 2016:28).  

  

5.2 Studiens frågeställningar 

Den genomförda undersökningens målsättning har varit att undersöka i vilken grad 

verksamma svensklärare jobbar i linje med läroplanens riktlinjer för grammatik. Den gör även 

anspråk på att bidra till en ökad förståelse för hur vi kan fortsätta utveckla 

grammatikundervisningen på gymnasiet samt att belysa hur verksamma svensklärare 

motiverar sin grammatikundervisning didaktiskt.   

     För att ta vid med den första frågeställningen har studien visat att lärarna i studien i stor 

utsträckning arbetar i linje med läroplanens direktiv, åtminstone inom ramen för svenska 2. 

Läroplanen för svenska 2 förmedlar att eleverna ska tillägna sig kunskap om svenska språkets 

uppbyggnad där ord, fraser, satser och dess samspel är det mest centrala. Efter de genomförda 

intervjuerna kan det med god fog sägas att samtliga lärare förmedlar ett kunskapsstoff i sin 

undervisning, som är adekvat för läroplanens rekommendationer. Fem av sex lärare väljer 

dessutom att kontrollera att kunskaperna har befästs hos eleverna genom grammatiska prov. 

Detta är alltså inte i linje med den forskning som gjorts på läromedel där det visat sig att de 

övningar som finns representerade i läroböcker inte möter läroplanens krav (Malmberg 
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2018:160).         

     Läroplanens direktiv gällande grammatikundervisningen i Svenska 1 har inte varit det 

huvudsakliga fokuset för studien. Det bör likväl kort beröras då flertalet lärare nämnde att de 

undervisade i grammatik även i svenska 1. Här är direktiven luddigare i sin beskrivning och 

det är möjligt att som lärare i svenska välja att inte lära ut grammatik i Svenska 1. Direktiven i 

läroplanen för svenska 1 som kan tolkas åsyfta grammatik berör främst ”språkliga 

egenskaper”, ”grundläggande språkliga begrepp för att tala om och analysera språk” och 

”bearbetning av text” (se Skolverket 2011). Då de lärare som nämnt att de undervisar i 

grammatik i Svenska 1 primärt sagt att de lär ut ordklasser och i vissa fall tempusböjningar 

kan man argumentera för att det är främst ”grundläggande språkliga begrepp” som uppfylls 

bland kraven för Svenska 1, även om detta ämnesstoff i viss mån berör de två andra 

punkterna.       

     Låt oss fortsätta med undersökningens andra frågeställning, som berör vad som kan 

förbättras inom svensk grammatikundervisning. Här bör vi delvis vända blicken mot vad 

forskning likt den Myhill, Watson och Newman bedrivit rekommenderar, och även mot vad 

läroplanen framhåller som elementärt inom området. Ytterligare svar på förbättringsområden 

kan finnas i intervjuobjektens svar beträffande vad de själva ser som svårt respektive effektivt 

i deras egen undervisning.   

     Myhills, Watsons och Newmans forskning har visat att det mest effektiva sättet för att 

utveckla elevers skrivande och till viss grad även deras läsning är att undervisa i grammatik 

som ett meningsskapande instrument, där den hela tiden kontextualiseras inom svenskämnets 

övriga delar (Myhill, Watson & Newman 2016:41). Av de sex lärare som intervjuades var det 

endast en som till fullo hade anammat den undervisningsmetod Myhill med fleras forskning 

förespråkar medan de övriga fem endast till viss del arbetade enligt denna metodik. Baserat på 

detta resultat kan en argumentation föras för att framtidens grammatikundervisning borde 

upphöra att undervisa om strukturer där undervisningen är frånskild ämnets övriga delar. I 

stället skulle undervisningen endast bedrivas i samband med autentiska skriv- eller 

lässituationer. Detta skulle enligt Myhills, Watsons och Newmans studie leda till att 

grammatikundervisningen primärt skulle utveckla elevers skrivförmåga i högre grad och 

sekundärt även deras läsförmåga. Med detta sagt har inte de övriga fem lärarna i studien gjort 

några egentliga misstag i sin undervisning, speciellt inte vad läroplanen beträffar. Snarare är 

detta avhängigt av vad man på högre instans (t.ex. Skolverket) och lägre instans (t.ex. 

svensklärare) ser som grammatikens huvudsakliga funktion. Finns det ett egenvärde i att 

studera grammatiken som ett ämne för sig där det viktigaste är en slags beteckning och 
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kategorisering av grammatikens olika pusselbitar, eller bör grammatiken endast agera som ett 

verktyg för svenskämnets övriga delar?   

     Det går faktiskt att hävda att uppsatsen synliggjort, i och med lärare 2, att det är möjligt att 

frångå den traditionella grammatikundervisningen. I stället kontextualisera grammatiken inom 

ämnets övriga delar och på så vis förbättras elevers skrivande. Detta görs redan i viss 

utsträckning av samtliga deltagande lärare i studien, men för att föra grammatikundervingen 

ytterligare framåt kan just en större integrering av grammatiken inom ämnets övriga delar 

vara vägen mot en större effektivitet och meningsfullhet inom undervisningen.  

     Vad läroplanen beträffar har den genomförda undersökningen visat att samtliga sex lärare 

uppfyller läroplanens krav för svenskämnets grammatikmoment. Läroplanen för svenska 2 

nämner att eleverna ska lära sig svenska språkets uppbyggnad, hur ord, fraser och satser är 

uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken. Under intervjuerna framgick det att alla 

lärare undervisar kring satser, fraser, ordklasser samt hur de samspelar i t.ex. satslösning. 

Flera lärare visade sig undervisa på en högre nivå än vad läroplanen kräver då de arbetar med 

fullständig satslösning, vilket inte nämns i läroplanen, samt satsschema vilket inte heller är ett 

explicit krav i läroplanen för Svenska 2. Med detta sagt finns det inga tydliga 

förbättringsmöjligheter för hur framtidens grammatikundervisning kan utvecklas utifrån 

läroplanens direktiv, åtminstone inte när vi fokuserar på de sex lärare som kommer till tals i 

denna uppsats. Diskussionen utmynnar kanske snarare i fråga om hur man som verksam 

svensklärare kan utforma en kontextualiserad grammatikundervisning likt den Myhill, Waston 

och Newman rekommenderar, samtidigt som man garanterar att kraven i läroplanen uppfylls.     

     Under intervjuerna har ett antal metoder visat sig vara effektiva för 

grammatikundervisning på gymnasiet enligt de tillfrågade lärarna.  De flesta lärarna har 

arbetat efter ett kumulativt arbetssätt där kunskap kontinuerligt byggs på. Att inkorporera 

roliga exempel och övningar inom grammatikundervisningen har också visat sig effektivt. 

Användning av satsschemat framhölls av en lärare som något som kan hjälpa skrivsvaga 

elever och elever som inte har svenska som förstaspråk. Vidare understryker samtliga lärare 

att grammatik lätt kan bli ett tråkigt ämne för eleverna, och därefter behöver undervisningen 

bli så stimulerande som möjligt. Detta görs primärt genom roliga övningar, kortare 

genomgångar, självständigt arbete samt att eleverna själva får se nyttan med grammatik 

genom exempel från deras egna texter eller utomstående autentiska texter.  

     Undersökningens sista frågeställning som rör hur verksamma svensklärare motiverar 

utformandet av sin grammatikundervisning didaktiskt har delvis berörts i svaren för 

undersökningens två andra frågor. Sammanfattningsvis finns det några gemensamma nämnare 
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för hur de sex olika lärarna motiverar sin undervisning. Samtliga har utformat den kumulativt 

där grammatikkunskaperna adderas på varandra och stegrar i svårighetsgrad. Alla lärare 

trycker även på att grammatiken ska vara användbar och inte ett ämne som klaras av för att 

sedan aldrig återvända. Utvecklingen av metaspråk är även väsentliga delar i samtliga lärarens 

didaktiska filosofi. Detta för att eleverna ska kunna förstå hur texter är uppbyggda och för att 

kunna utveckla sitt eget skrivande och ta emot feedback kring sitt eget skrivande. 

Avslutningsvis nämner flera lärare att de försöker göra undervisningen så lustfylld som 

möjligt där dem försöker undvika att grammatiken blir en malande process där kunskaper ska 

memoreras utan att eleverna riktigt förstår varför.  

 

6 Avslutning 

Sammanfattningsvis antyder studiens resultat på att grammatikundervisningen inom den 

svenska gymnasieskolan håller en adekvat nivå, i alla fall om Skolverkets läroplan ska agera 

rättesnöre. Givetvis gäller här att vi ska vara medvetna om att studien bara utgår från sex olika 

lärares undervisning. Generellt undervisas det i grammatik både traditionellt som en struktur 

och mer nydanande som ett verktyg för ämnets övriga delar. Den tydligaste 

förbättringspotentialen inom framtida grammatikundervisning ligger primärt i det att i större 

utsträckning gå ifrån de konventionella undervisningsmetoderna där grammatiken först hålls 

isolerad, och i stället arbeta mer med den i samband med skriv- och lässituationer. Detta för 

att grammatik i större skala ska understödja elevers skrivutveckling men också för att det ska 

bli ännu tydligare för eleverna varför grammatik är viktigt.   

     För att kunna säga något om hur framtida forskning skulle kunna behandla svenskämnets 

grammatikdidaktik vill jag först föra en kort kritisk diskussion kring den använda metoden. 

Underlaget som undersökningen är baserad på är relativt snävt, då det endast är sex lärare som 

intervjuats. Det säger sig självt att resultatet därför inte nödvändigtvis kan ses som 

representativt för hela landets grammatikundervisning. Man bör även ha i åtanke att fem av 

sex lärare som valt att ställa upp på intervjuerna själva uttryckt att de brinner för grammatik 

och på så vis ser det som ett angeläget ämne. Detta kan vara avgörande för den bild som 

undersökningen förmedlat där grammatikundervisningen ses som god, då lärarna i fråga 

generellt är insatta i grammatik och därför med stor sannolikhet lägger mycket energi på 

undervisningen. Med andra ord är det möjligt att lärare med ett mindre intresse för grammatik 

på andra skolor i landet inte håller en lika adekvat undervisningsnivå.  

     För framtida forskning inom ämnet vill denna uppsats därför uppmuntra till liknande 
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studier, men i större skala där ett större antal lärare, och med en tydligare strävan efter ett 

representativt urval, tillfrågas om sin undervisning. Detta skulle bidra till en mer heltäckande 

bild över hur grammatikundervisningen är utformad i landets skolor. Optimalt vore om 

undersökningen hade ett underlag där både grammatikintresserade och icke-

grammatikintresserade lärare fanns representerade. Vidare skulle studier kunna utföras på hur 

en undervisning likt den Myhill, Watson och Newman föreslår kan möta läroplanens krav och 

ifall den brister på ställen som en mer traditionell undervisning inte gör.  

     Avslutningsvis antyder studien att grammatikundervisningen i Sverige kan hålla en god 

nivå men, att vissa förbättringsmöjligheter finns. Lärare väljer generellt relativt liknande 

undervisningsmetoder för att befästa grammatiska kunskaper hos eleverna. Även den 

didaktiska motiveringen av ämnesstoffet är generaliserbar bland de deltagande lärarna där en 

lustfylld, kumulativ och funktionell grammatikundervisning är väsentliga stöttepelarna.   
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