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Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning är att studera vilken betydelse grammatiken har i svenskun-
dervisningen på högstadiet. Min undersökning bygger på tidigare forskning och empiriska 
undersökningar i form av intervjuer och enkäter med lärare och elever som är verksamma i 
grundskolan. De resultat som framkommer i undersökningen visar att det är framförallt ren-
odlade språklärare som lägger en relativt stor vikt vid grammatikundervisningen. Språklärarna 
anser att den svenska grammatikens fördelar är dess metaspråk men också hjälpen som 
grammatiken kan ge eleverna när de läser främmande språk. Lärare som endast undervisar i 
svenska ser inte nyttan som eleverna kan ha av den svenska grammatikundervisningen i andra 
språk. Detta resulterar i att grammatikens betydelse blir mindre för dessa lärare. Elevernas 
inställning till grammatiken är att den är tråkig och jobbig men liksom språklärarna upplever 
en stor majoritet av eleverna att de har en nytta av den svenska grammatiken när de läser 
främmande språk. Ett argument som talar för grammatikens betydelse och som kan användas i 
debatten angående grammatikens vara eller icke vara i svenskundervisningen.  
 



Innehållsförteckning 
 
1. Inledning................................................................................................................................. 1 
2. Bakgrund ................................................................................................................................ 1 

2.1 Läroplan och kursplan...................................................................................................... 1 
2.2 Grammatiken i historien................................................................................................... 2 
2.3 Styrdokumentens utveckling ............................................................................................ 3 
2.4 Dagens syn på grammatiken ............................................................................................ 3 
2.5 Kritiken mot grammatiken ............................................................................................... 5 

3. Syfte ....................................................................................................................................... 6 
4. Metod ..................................................................................................................................... 7 

4.1 Intervju ............................................................................................................................. 7 
4.2 Enkät................................................................................................................................. 8 

5. Genomförande........................................................................................................................ 8 
5.1 Intervju ............................................................................................................................. 8 
5.2 Enkät................................................................................................................................. 9 

6. Resultat................................................................................................................................... 9 
6.1 Intervju ............................................................................................................................. 9 

6.1.1 Intervju 1 ................................................................................................................. 10 
6.1.2 Intervju 2 ................................................................................................................. 10 
6.1.3 Intervju 3 ................................................................................................................. 11 
6.1.4 Intervju, sammanfattning alla informanter.............................................................. 11 

6.2 Enkät............................................................................................................................... 12 
6.2.1 Enkät årskurs sju ..................................................................................................... 12 
6.2.2 Enkät årskurs åtta .................................................................................................... 13 
6.2.3 Enkät årskurs nio..................................................................................................... 15 
6.2.4 Enkät, sammanfattning alla årskurser ..................................................................... 16 

7. Diskussion ............................................................................................................................ 18 
7.1 Validitet och reliabilitet.................................................................................................. 18 
7.2 Resultatdiskussion.......................................................................................................... 19 

7.2.1 Varför bedrivs fortfarande en traditionell grammatikundervisning? ...................... 19 
7.2.2 Styrdokumentens betydelse för grammatikundervisningen .................................... 20 
7.2.3 Grammatikens betydelse för lärare och elev ........................................................... 21 
7.2.4 Grammatiken vid högskolor och universitet ........................................................... 22 
7.2.5 Slutsatser ................................................................................................................. 23 

7.3 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 24 
8. Referenser............................................................................................................................. 25 
 
Bilaga 1 – Intervjuguide 
Bilaga 2 – Enkät 
Bilaga 3 – Enkätresultat åk 7 
Bilaga 4 – Enkätresultat åk 8 
Bilaga 5 – Enkätresultat åk 9 
Bilaga 6 – Enkätresultat åk 7-8-9 
 



1 

1. Inledning 
Den svenska grammatikundervisningens vara eller icke vara i skolorna har länge varit ett om-
diskuterat ämne och det är många författare och experter som har uttalat sig i frågan. Vissa 
hävdar att grammatikundervisningen helt borde strykas från svenskundervisningen för att den 
inte tillför något till språket medan andra hävdar motsatsen. De senare är av uppfattningen att 
grammatiken hjälper eleverna att lättare lära sig främmande språk och förbättra sina kunska-
per i skriftspråket. En sak är i alla fall säker och det är att nästan alla har minnen från sin egen 
grammatikundervisning, antingen bra eller mindre bra, grammatik är något som både rör men 
också berör många. Jag har valt att i denna uppsats undersöka grammatikens betydelse i 
svenskundervisningen. Detta för att jag som blivande lärare i bland annat svenska förhopp-
ningsvis ska kunna bilda mig en uppfattning om i vilken utsträckning jag förväntas men också 
bör undervisa i svensk grammatik i mitt yrkesverksamma liv. 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Läroplan och kursplan 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
anger regering och riksdag de huvudsakliga värden som skall forma skolans verksamhet, här 
kan också läsas om de mål och riktlinjer som skall gälla. Vid sidan av dessa påbud finns kurs-
planer i alla ämnen. Kursplanernas bestämmelser är obligatoriska och de uttrycker de krav 
som staten ställer på undervisningen i olika ämnen. Både läroplanen och kursplanen åter-
speglar den rådande samhällssynen men också den skolpolitiska ideologi som råder vid tid-
punkten för läroplanens uppkomst. 
 
Kursplanernas uppgift är att komplettera läroplanen och ange målen för varje ämnes under-
visning. Skolverket skriver på sin hemsida: ”På varje skola och i varje klass måste lärare tolka 
de nationella kursplanerna och tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervis-
ningen med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov” 
(Internet 1). Detta innebär att lärarna medvetet har fått ett stort utrymme för att översätta må-
len i kursplanerna till en praktisk verklighet. 
 
Kursplanen i svenska tar bland annat upp ämnets syfte och roll i utbildningen samt anger de 
mål som eleven bör ha nått vid det femte och nionde skolåret. Grammatik nämns i två tillfäl-
len i kursplanen för svenska. Det första tillfället är i mål att sträva mot där kursplanen lyder: 
”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven genom eget skrivande fördju-
par sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket…” (Internet 2). 
Kursplanen nämner inte vad grammatiska strukturer innebär utan denna tolkning lämnas över 
till läraren. Det andra tillfället grammatik nämns är i kursplanens betygskriterier för betyget 
väl godkänd. Där står det bland annat: ”Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos 
olika slags texter och använder och behärskar bland annat ord för olika genrer och berättar-
tekniker samt vanliga grammatiska termer” (Internet 2). Inte heller här utvecklar kursplanen 
vad som avses med vanliga grammatiska termer.  
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2.2 Grammatiken i historien 
Grammatik är något som länge har intresserat människan och forskning kring ämnet har be-
drivits i upp till 2500 år. Redan 300 f.Kr. sammanställde Panini det gamla indiska skriftsprå-
ket Sanskrits grammatik. I Alexandria lade de hellenistiska språkteoretikerna in tämligen 
mycket i sitt grammatikbegrepp, till exempel: uttal, formlära och ”den inre meningen” hos 
ord. I Rom började ett intresse för grammatiken visa sig vid tiden för Kristi födelse och det 
sägs att Julius Cæsar ägnade sig åt latinsk formlära mellan krigen (Brodow 1996 del 2 s. 303). 
 
Den först kända författaren till ett grammatiskt verk är Dionysios Thrax. Hans arbete tillkom 
ungefär år 100 f.Kr. i Alexandria. Detta verk har kommit att spela en ganska stor roll för hur 
grammatiken i skolan har sett ut i modern tid. Dionysos Thrax hade redan då bestämt ordet 
som den grundläggande enheten och för analys kunde det bland annat delas upp i olika be-
ståndsdelar; klassificeras och delas in i ordklasser, böjas och kategoriseras. Dionysios från 
Halikarnassos, en retoriklärare som levde strax innan vår tideräkning började arbeta fram ett 
program som brukar kallas formalisering av språkinlärningen. Detta innebar att det formella 
ska läras för sig innan man kunde använda det i praktiken. Fritt översatt gick det ut på att 
grammatiken skulle övas in innan eleverna kunde börja läsa och skriva. I Nordeuropa nådde 
formalbildningsteorin sin höjdpunkt mot slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Detta 
innebar att innehållet sattes åt sidan till förmån för formen. Formen isolerades och tränas in 
för sig innan man gick vidare till innehållet. Genom att studera grammatiken tänkte man sig 
att man kunde komma åt formens innersta väsen och därmed också tänkandets väsen 
(Brodow, Nilsson, Ullström, 2000 s. 12 ff). 
 
Den klassiska grammatikundervisningen tros ha uppstått för att möjliggöra läsning av till ex-
empel Homeros texter, vars språkform starkt avvek från senare tiders grekiska. På samma sätt 
var det med det talade latinet som några århundraden efter Kristi födelse kom att skilja sig så 
mycket från det skrivna att det nästan kom att bli ett annat språk. För dessa ändamål behövdes 
en grammatik. Latinets fixerade regler för det korrekta uttrycket blev en garant för att den 
sanna verkligheten blev uppenbarad. På 1100-talet sammankopplades språk och verklighet i 
så stor utsträckning att man ansåg att den som behärskade grammatik kunde också förutse 
Guds plan. John of Salisbury skrev: 
 

… the knowledge of grammar gives access to the universal principles of 
reason, and reason is an imitation of the divine scheme of things. He who 
understands language and grammar knows God’s plan (Brodow, Nilsson, 
Ullström 2000, s. 11). 
 

I Sverige var skolans undervisnings- och umgängesspråk fram till mitten av 1800-talet latin 
vilket gjorde att undervisningen i stor utsträckning kom att präglas av grammatik. Språksynen 
var att: ”lära sig ord och texter var lika med att lära sig verkligheten, inte ett sätt att se på 
verkligheten” (Brodow, Nilsson, Ullström, 2000 s. 11).  
 
Från mitten av 1800-talet kom modersmålsämnet att börja ersätta latinet som undervisnings-
språk men modersmålsundervisningen övertog ändå latinundervisningens praktik. Argumen-
ten för grammatikundervisning byggde därför på samma argument som grammatikundervis-
ningen i latinskolan. Det var framförallt tre argument som dominerade: formalbildningstan-
ken, grammatiken som hjälp för att lära sig främmande språk och grammatiken som hjälp till 
att bättre uttrycka sig på sitt modersmål (Brodow, Nilsson, Ullström, 2000 s. 13). 
 
För att förstå omfattningen av grammatikundervisningen i den svenska skolan fram till 1950-
talet kan vi gå tillbaka till den femåriga realskolan (blev ersatt av nioårig grundskola efter 
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sammanslagning med folkskolan under 1950-talet) för att se vilken litteratur som eleverna där 
mötte. Läromedlen säger en hel del om vilken inriktning undervisningen hade. Svensk språk-
lära för realskolan, Svensk rättskrivning, Rättskrivningslära samt Exempelsamling till in-
övande av svenska satsläran är alla titlar som elever i realskolan fick bekanta sig med under 
sin första årskurs. I realskolan fastställdes också att studierna tillsammans med vissa muntliga 
inslag skulle innehålla momenten ”Formlära, särskiljande av de viktigaste ordklasserna och 
satsdelarna samt rättskrivningsövningar”. De följande fyra åren i realskolan präglas av samma 
innehåll. De seglivade ideal som realskolan ärvt från latinskolan gör att grammatik och rätt-
stavning framstår som språkundervisningens båda hörnstenar (Brodow, Nilsson, Ullström, 
2000 s. 5). 
 

2.3 Styrdokumentens utveckling 
Den omfattande grammatikundervisningen fortsatte även i grundskolan men vid tiden för 
1960-talet börjades det höras kritiska röster mot grammatikundervisningen i skolan. Vid fem 
tillfällen mellan åren 1962 till 1994 moderniseras styrdokumenten och således också riktlin-
jerna för grammatikundervisningen. Detta i ett försök att få en skola som bättre återspeglar 
samhället. Vid en jämförelse mellan de olika förändringarna märks en utveckling från en de-
taljreglerad till en målstyrd undervisning.  
 
Läroplanen för grundskolan (Lgr) 1962 har som övergripande mål till exempel att: ”Under-
visningen bör vidare uppmuntra dem (eleverna) till självständig och skapande verksamhet och 
väcka deras intresse för sitt eget språk och lust att vårda det.” Lgr 1969 ser i stort sett likadan 
ut. Kursplanen i Lgr 80 inleds med tre punkter som styrker svenskämnets roll i skolan. De 
förmedlar att eleverna måste få en större medvetenhet om språkets innebörd, lära sig lyssna 
och läsa samt lära sig skriva korrekt och expressivt. De kortfattade huvudmålen utvecklas till 
ett längre målavsnitt där eleven ställs i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Huvudmomen-
ten är bland annat: tala och lyssna, läs- och skrivinlärning samt studier av massmedier. 
Språklära nämn också som ett av momenten. Delmomenten är formulerade som mål för ele-
verna och beskriver både vad eleverna förväntas göra på lektionerna men också vad de bör 
lära sig. 1988 kom en ny kursplan i svenska. De tre punkterna i Lgr 80 har nu utökats till fyra 
och nyckelorden är: kommunikationsfärdighet, skönlitteratur/kulturarv, kunskaper om språket 
och utveckling av skapande förmåga. Målavsnittet från Lgr 80 har kompletterats med de ut-
ökade begreppen: livslång läsutveckling, mångkulturellt samhälle och skrivande som redskap 
för lärande. Huvudmomenten är att tala och lyssna, att läsa och skriva samt litteratur och 
språkorientering. De tidigare gränserna mellan stadierna har tonats ner och kompletterats med 
utvecklingslinjer. Det senaste styrdokumentet är Lpo 94 och dess kursplan är den både fysiskt 
men också innehållsmässigt tunnaste av de fem. Innehållet avviker dessutom markant från de 
tidigare versionerna. Lpo 94 inleds med ett långt stycke som behandlar språkets och språk-
kunskapernas vikt för samhällsliv, kultur, identitet, lärande, tänkande och kreativitet. Eleverna 
är gemensamt subjekt i de 18 strävansmål som skolan ska försöka få eleverna att uppnå. Efter 
strävansmålen följer en förklaring till svenskämnets uppbyggnad och karaktär. På grund av 
samhällets ökade krav på utvärdering av både elevers kunskap och skolans verksamhet följer 
mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs fem och nio. (Brodow, 1996 del 1 s. 28 ff) 
 

2.4 Dagens syn på grammatiken 
Redan på 1960-talet började språkforskare och pedagoger på allvar ifrågasätta grammatikkun-
skapernas nytta för språkfärdigheten (Brodow, 1996 del 2 s. 301); trots det upplever många att 
grammatiken har en självklar del i svenskundervisningen. Kanske till stor del beroende på att 
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de arv vi har från tidigare skola har satt djupa spår i vår vardagliga syn på vad svenska i grund 
och botten går ut på; en korrekt språkkompetens enligt en viss princip i ett visst hänseende. 
Undersökningar visar att den traditionella skolgrammatiken fortfarande kan dominera svensk-
undervisningen och att denna tradition till och med har förstärkts ibland. 
 
I Perspektiv på svenska (1996) hävdar en av våra framstående grammatikexperter, Bengt 
Brodow, att man under skoltiden lägger ner kanske tio gånger längre tid på att lära eleverna 
ordklasser och satsdelar än på hur ett samtal fungerar. Vi prioriterar alltså formella kunska-
perna i språket framför sociala (Brodow, 1996 del 2 s. 304) 
 
1999 skrev språkvetarna Leander, Larsson och Spetz efter en undersökning om grammatiken i 
skolan något som bekräftar Brodows tankar att grammatiken inte är motiverad hos eleverna: 
  

I ämnet svenska har det funnits inslag av valfrihet och eget ansvar. Trots det 
ser det ut som om grammatiken har präglat svenskämnet mest. Grammatiken 
har kommenterats av alla som har intervjuats och även av en del som 
intervjuats i ämnet mattematik. Svenskämnet har en stark fokusering på 
grammatik. Många förstår inte varför den bedömts som så viktig och vad den 
är bra för. Någon har svarat att det ”nog är viktigt” men vet ändå inte varför. 
Någon har kommenterat att det tjatas om grammatik sedan 1:an (Brodow, 
Nilsson, Ullström 2000, s. 7). 

 
Det verkar onekligen som att grammatik är något som anses väldigt viktigt, många gånger 
utan att vi själva kan svara på varför. Detta är något som författarna till Retoriken i grammati-
ken (2000), Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström har fortsatt att debattera kring. 2003 
skrev de en artikel i Lärarnas tidning där de argumenterade för att den traditionella gramma-
tiken i svenskämnet skulle slopas för den är meningslös och föråldrad. Författarna anser 
istället att man som svensklärare ska utgå från verkliga texter. De menar att det är en myt att 
man måste kunna ordklasser och satsdelar för att bli bra i svenska och att grammatiken har 
varit sig märkligt lik under hundra år när resten av skolan har moderniserats och förändrats 
flera gånger om. De bägge författarna betonar att det centrala med svenskundervisningen är 
att göra eleverna medvetna om sig själv som språkvarelser, något som grammatiken inte kla-
rar. Forskning har till och med visat att av rädsla för att göra fel så skriver eleverna sämre. 
Många svensklärares argument för en fortsatt grammatikundervisning är behållningen som 
eleverna får när de läser främmande språk. Modern forskning har dock visat att det inte går till 
så. Varje språk har sin egen grammatik. Inom svenskämnet ska man ta upp de begrepp som 
behövs i svenskan. Ett bättre argument är istället att det behövs ett metaspråk (de vill säga det 
språk man använder för att beskriva och tala om språk); man behöver termer och redskap för 
att kunna tala om språket men inte till en början; de kommer först senare i undervisningen 
påpekar Nilsson och Ullström. Svenskan är till största delen ett kommunikativt ämne och inte 
ett färdighetsämne, betonar de. I stället för att isolerat syssla med färdigheter som rättstavning 
eller lästräning bör man skriva och läsa för att förstå sig själv och världen De bägge förfat-
tarna påpekar dock att det inte är lärarnas eget fel att grammatikundervisningen inte utveck-
lats. Grundfelet ligger snarare hos lärarutbildningarna på högskolorna och universiteten menar 
Nilsson och Ullström (Internet 3). 
 
Högskolorna och universiteten skyller i sin tur från sig och lägger i stället över ansvaret på de 
tidigare stadierna. Många högstadier och gymnasier har inga grammatikböcker och i en un-
dersökning som genomfördes 2004-2005 framkommer det att lärare vid språkinstitutionerna 
är mycket bekymrade över studenters bristande kunskaper i grammatik. Resultatet visar att en 
tydlig försämring har skett av studenternas språkkunskaper. Brist på mognad och oförmåga att 
studera självständigt är ytterligare två faktorer som har försämrats enligt lärarna på språkin-
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stitutionerna. De menar att studenternas kunskaper är så bristande att inte ens elementära 
grammatiska termer som substantiv och verb kan förutsättas. Flera institutioner har därför 
infört snabbkurser i svensk grammatik som håller en sån nivå som tidigare lästes i årskurs 
åtta. Undersökningen visar dock några positiva tendenser; de bristande grammatikkunska-
perna har nämligen till viss del vägts upp mot en förbättrad muntlig förmåga hos studenterna 
(Internet 4).  
 
Som svar till Nils-Erik Nilssons och Sten-Olof Ullströms artikel skrev universitetslektorn 
Gunlög Josefsson en artikel där hon hävdar motsatsen till de bägge författarnas åsikter. 
Josefsson vill istället se en mer omfattande och bättre grammatikundervisning vid landets 
högskolor och universitet, något som kanske är nödvändigt med tanke på resultaten från den 
undersökning som beskrivs ovan. Josefsson understryker framförallt två argument för en ökad 
grammatikundervisning. Det första argumentet är att det är nödvändigt med kunskap i gram-
matik för att förstå sig själv som språkvarelse. Nog är det intressant för elever att förstå hur 
grammatiken fungerar. Om vi bara skulle läsa sådant som vi har direkt nytta av så skulle det 
inte bli mycket kvar menar Josefsson. Det andra argumentet är att grammatik är funktionellt, i 
motsats till Nilsson och Ullström hävdar Gunlög Josefsson att det inte alls existerar någon 
modern forskning huruvida grammatiken inte behövs för att elever ska kunna lära sig främ-
mande språk. Hon håller med om att man kan lära sig främmande språk som litet barn eller 
om man bor i ett annat land men det finns ingen studie som säger att kunskap om det egna 
modersmålet inte behövs eller är till nytta i den typen av språkundervisning som förekommer 
i landets skolor (Internet 5). 
 

2.5 Kritiken mot grammatiken 
Ulf Teleman, Sveriges kanske främste grammatikexpert, uppmärksammade i sin bok 
Grammatik på villovägar (1987) skillnaden mellan skolkulturens och språkvetenskapens sätt 
att beskriva och analysera språk och hävdade att läromedel i grammatik borde utgå från det 
språk som skolans elever själva brukar eller möter i sin vardag (Teleman, 1987 s. 8 f). Tyvärr 
fick inte boken något större genomslag och ingen diskussion väcktes. Samma sak var det med 
läroböckerna. Inte heller deras innehåll, inriktning och upplägg inspirerades utifrån Telemans 
tankar (Brodow, Nilsson, Ullström, 2000 s. 7). 
 
Teleman nedslogs inte av det svala mottagande som Grammatik på villovägar fick utan han 
fortsatte sitt arbete att försöka få andra att uppmärksamma problemen i grammatikundervis-
ningen. 1991 gav han ut Lära svenska – Om språkbruk och modersmålsundervisning en bok 
där han kritiskt har granskat de fem vanligaste argumenten för en grammatikundervisning. 
Det första argumentet författaren diskuterar är: ”Ungdomen kan ju inte skriva: Det måste bero 
på att de inte kan någon grammatik.” Teleman antar att med ”skriva” så talar man om att 
”skriva utan fel” (Teleman, 1991 s. 120). Detta i avseende av stavning och interpunktion, nå-
got som grammatiken inte har mycket hjälp att bidra till. Teleman menar att de flesta vanliga 
språkfel kan man lära sig undvika utan egentliga grammatikkunskaper. Något som kan tyckas 
självklart då man har lyckats lära sig resten av modersmålet utan att behärska ett grammatiskt 
metaspråk. Teleman hävdar dock att rätt bedriven grammatikundervisning kan öppna elevens 
ögon för språket och det kan bli möjligt att bearbeta och byta ut språkliga formuleringar, nå-
got som skrivprocessen främjas av när man reviderar sin preliminära text.  
 
Det andra argumentet som Teleman kritiserar är: ”Grammatisk kunskap är en del av kulturar-
vet.” (Teleman, 1991 s. 121) Teleman kontrar detta argument och menar att kulturarv kan 
liksom andra arv vara värdelösa eller till och med skadliga. Teleman anser att detta argument 
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används av dem som har gått igenom en lång utbildning och som kan använda grammatiken 
som ett lösenord bland de privilegierade.   
 
”Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets förflackning” (Teleman, 1991 s. 
121) är det tredje argumentet som Teleman nämner. Ordet ”förflackning” är något som sär-
skilt retar Teleman. Om språket jämförs med ett berg så sitter det i toppen av berget högutbil-
dade personer som med grammatikens hjälp vill bevara variationen inom språket och rädda 
den del som inte är tillgängligt för alla. Man blir en av de utvalda; så känner de bildade igen 
varandra när de träffas. En minskad grammatikundervisning skulle enligt detta argument in-
nebära att toppen på detta berg skalades av och språket skulle förfalla. Språkvetaren Ulla-Britt 
Kotsinas har forskat en hel del kring detta område och i sin bok Ungdomsspråk (1996) har 
hon jämfört tidningsartiklar från början av 1900-talet och framåt. Skribenterna till dessa har 
genomgående varit ense om: ”Ungdomar tycks aldrig ha talat så dåligt som ’nuförtiden’, all-
deles oavsett när denna tid infallit” (Kotsinas, 1996 s. 11).     
 
Det tidigare nämnda ”främmandespråksargumentet” nämner också Teleman. Historiskt sett är 
grammatik ett verktyg för just inlärning och förståelse av främmande språk. Teleman är också 
övertygad om att man inte lever naturligt med det främmande språket så är grammatiken ett 
nödvändigt verktyg för inlärningen. Erfarenheter har visat att elever har ett behov av att kunna 
klassificera, systematisera och förklara skillnader mellan det främmande språket och moders-
målet. Teleman vidareutvecklar tyvärr inte om grammatikundervisningen ska bedrivas i mo-
dersmålet, det främmande språket eller i båda (Teleman, 1991 s. 122). 
 
Det fjärde argumentet som Teleman diskuterar är: ”Det är viktigt att man skaffar sig insikt om 
något så centralt i en människas liv som språket” (Teleman, 1991, s. 122). Detta argument 
håller författaren som ett av de främsta för en fortsatt grammatikundervisning (det andra är 
främmandespråksargumentet). Problemet som Teleman ser är att grammatik bara är ”…en 
liten del av vår kunskap om språket och all kunskap kan inte läras ut i skolan: vi måste välja 
vilken nyfikenhet vi vill tillfredsställa” (Teleman, 1991 s. 122) 
 
Teleman avslutar sina funderingar med att konstatera att grammatiken i skolan har kommit att 
bli ett meningslöst tvång, vilket aldrig kan vara bra. Han menar att grammatiken bör få en 
skälig motivering så att den får en mening för både elever och undervisande lärare. Målet vore 
att grammatiken skulle upplevas som ”en befriande insikt och nyttig kunskap” (Teleman, 
1991 s. 123). Tyvärr ger inte Teleman några konkreta förslag på hur detta mål skulle kunna 
uppfyllas. Något motsägelsefullt hävdar Teleman dock att det inte är metaspråket i sig som 
gör att eleverna utvecklar sitt språk utan det är språkanvändningen som utvecklar språket 
(Teleman, 1991 s. 31). 
 

3. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Grammatikens betydelse i svenskundervisningen. 
Utifrån tidigare forskning, enkäter och intervjuer hoppas jag få ett svar på frågan. Eftersom 
jag kommer att arbeta på högstadiet avgränsar jag min studie till grundskolans senare år då 
denna nivå är av störst intresse för mig att undersöka. 
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4. Metod 
Man skiljer mellan empiriska och icke empiriska undersökningar. Att observera verkligheten 
räknas till en empirisk undersökning, ordet empiri kan översättas med erfarenhet. I detta fall 
erfarenheter utifrån omvärlden, verkligheten (Patel & Davidson, 2003 s. 18). Det finns olika 
metoder man kan använda sig av för att samla in information inom ett visst område: enkäter, 
intervjuer och observationer hör till de vanligaste för denna typ av undersökningar. Innan jag 
inledde mitt arbete hade jag planerat att utföra två insamlingsmetoder för att få ett material att 
arbeta vidare utifrån. Jag intervjuade därför tre lärare kvalitativt samt genomförde en kvanti-
tativ enkätundersökning i tre klasser på en högstadieskola; detta för att få både lärares och 
elevers syn på grammatikens betydelse i svenskundervisningen.  
 

4.1 Intervju 
Det som kännetecknar kvalitativa intervjuer i motsats till kvantitativa är avsaknaden av siffror 
och tal. Analysen av en kvalitativ intervju resulterar i ett skrivet dokument där resultatet pre-
senteras med text i en större utsträckning än vid en kvantitativ intervju. Inte sällan anses 
kvantitativa intervjuer vara mer värda än kvalitativa. Inställningen är ofta att det som går att 
räkna och mäta också är bättre för det är enklare att förstå och resultatet blir inte lika spekula-
tivt (Trost, 2005 s. 8). Den kvalitativa intervjun bör förberedas genom att man konstruerar en 
intervjuguide där man skriver ner de frågor, och om möjligt eventuella följdfrågor som man 
har planerat att ställa under intervjun (Trost, 2005 s. 50).  
 
Intervjun kan vara av två olika karaktärer, hög eller låg standardiserad. Den högt standardise-
rade innebär att frågorna från intervjuguiden måste läsas på exakt samma sätt vid samtliga 
intervjuer. Tonläget, ordningsföljden på frågorna och miljön måste vara identisk, dessutom får 
inga följdfrågor som inte är förberedda på intervjuguiden ställas. Den lågt standardiserade 
intervjun lämnar en större frihet till den som leder intervjun. I motsats till den högt standardi-
serade modellen ger den lågt standardiserade en betydligt större flexibilitet i fråga om till ex-
empel miljön och möjligheten att frångå frågorna i intervjuguiden med följdfrågor (Trost, 
2005 s. 19 f). 
 
Svarsmöjligheten för den intervjuade kan ha två olika former, en hög eller låg strukturering, 
detta innebär hur stort svarsutrymmet för intervjupersonen är på en fråga. En fråga som har ett 
litet utrymme för intervjupersonen att svara inom benämns som hög grad av strukturering, 
dessa frågor är till exempel JA eller NEJ frågor. I motsats till detta innebär en lågt strukture-
rad fråga att intervjupersonen har stort utrymme för sitt svar, till exempel ”vad anser du 
om…” är en lågt strukturerad fråga (Patel & Davidson, 2003 s. 71 ff). Frågorna på intervju-
guiden bör ordnas så att de följer en röd tråd. Ett bra sätt att gruppera frågorna på kan vara 
utifrån så kallad tratt teknik. Detta innebär att man börjar med de stora öppna frågorna för att 
så småningom gå över till de mer specifika (Patel & Davidson, 2003 s. 74). 
 
Miljön vid en intervju bör vara sådan att intervjupersonen känner sig trygg och platsen bör 
även väljas så att intervjun kan genomföras med minimal yttre påverkan, de vill säga utan 
störande moment (Trost, 2005, s. 44). Den kvalitativa intervjun kan dokumenteras med hjälp 
av till exempel bandspelare eller videokamera, vissa intervjupersoner föredrar dock att sam-
talet inte spelas in. Om inte bandspelare används kan intervjun dokumenteras med hjälp av 
anteckningar (Trost, 2005 s. 53 f). 
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4.2 Enkät 
Den kvantitativa enkäten är oftast inte lika tidskrävande att genomföra som den kvalitativa 
intervjun eftersom intervjuaren inte behöver delta vid själva genomförandet. Vanligtvis 
skickas enkäter med post och idag även via mejl. Informanten kan då fylla i enkäten vid till-
fälle för att sedan returnera den till intervjuaren. Materialet vid en kvantitativ enkät skiljer sig 
också från det många gånger stora material som ska analyseras vid en kvalitativ intervju. En-
kätens frågor sammanställs till siffror som går att mäta och ställa mot varandra i motsats till 
den kvalitativa intervjuns svar som måste analyseras och tolkas för bedömning (Trost, 2001 s. 
15). 
 
En enkätundersökning kan oftast betraktas ha en hög grad av standardisering eftersom enkät-
frågorna är identiska vid varje datainsamlingstillfälle; det som kan skilja mellan olika insam-
lingar med samma enkät är däremot miljön vid undersökningen (Trost, 2001 s. 56). Vid en-
kätkonstruktionen måste man planera om frågorna ska ha en hög eller låg grad av strukture-
ring. Den lågt strukturerade enkäten består av så kallade öppna frågor där svarsalternativen 
inte är bestämda i förväg. I motsats till denna är den högt strukturerade enkäten utformad med 
givna svarsalternativ. Många enkäter har dock en blandning mellan hög och låg strukturering 
(Trost, 2001 s. 56 f).  
 
Svarsalternativen i en enkät kan utformas på olika sätt beroende på frågans karaktär. Vanliga 
svarsalternativ är av typen: nominal-, ordinal-, och intervallskalor. En fråga med svarsalterna-
tiven JA eller NEJ är exempel på nominalskala. Ordinalskalor ger en rangordning men säger 
inte något om avståndet mellan mätvärdena, till exempel placering i en tävling. Intervallskalor 
innebär att man kan studera skillnader mellan olika mätvärden eftersom avståndet mellan 
olika mätvärden är detsamma, till exempel temperaturmätningar. När man konstruerar en en-
kät bör man gruppera liknade svarsalternativ för att göra det tydligare för informanten; detta 
leder till ett mindre bortfall på grund av felaktigt ifyllda enkäter (Trost, 2001 s. 18 f).  
 

5. Genomförande 
Jag har använt mig av två olika insamlingsmetoder för att få svar på min fråga om grammati-
kens betydelse i svenskundervisningen. Den kvalitativa intervjun har jag genomfört med tre 
lärare som undervisar i svenska på högstadiet. Den kvantitativa delen av undersökningen be-
står av enkäter som jag har genomfört i tre olika klasser på samma stadium. Tanken med att 
använda två insamlingsmetoder är att de ska komplettera varandra så att jag kan möjliggöra 
ett säkrare resultat utifrån syftet. 
 

5.1 Intervju 
Jag valde att intervjua lärare som var bekanta för mig och som jag visste har ämneskombina-
tioner som förmodligen skulle innebära att deras syn på grammatikundervisningen i svenska 
skulle skilja sig från varandra, något jag sedan kunde diskutera kring i resultatet. Ett sådant 
urval, som inte sker slumpmässigt, kategoriseras enligt Trost som ett bekvämlighetsurval 
(Trost, 2005 s. 120).  
 
Jag intervjuade två kvinnliga svensklärare som förutom i svenska också undervisar i andra 
språk samt en manlig svensklärare som även undervisar i de fyra samhällsorienterade ämnena 
(SO). På så sätt hade jag fått två sorter av svensklärare representerade, dels renodlade språklä-
rare men också lärare som undervisar i svenska samtidigt som de undervisar i andra icke 
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språkrelaterade ämnen. Innan intervjun utformade jag en intervjuguide (Bilaga 1) utifrån 
Steinar Kvales process, kallad InterView (Trost, 2005 s. 28 ff). Jag kom fram till att använda 
mig av en låg standardisering på intervjun då jag anser att den höga standardiseringen är allt 
för komplicerad och lämnar för lite utrymme för spontanitet, både hos intervjuaren men också 
hos informanten. Under intervjuerna tillät jag därför intervjupersonen att bryta ordningen på 
frågorna i intervjuguiden och tala fritt. Utifrån informanternas svar ställde jag sen adekvata 
följdfrågor.  
 
Jag genomförde två intervjuer i ett mindre arbetsrum och en i lärarens klassrum. Det var bra 
miljöer då informanterna kunde känna sig bekväma i dessa. Under en av intervjuerna stördes 
vi dock vid ett par tillfällen när andra lärare kom in i arbetsrummet men detta var inget som 
märkbart påverkade informanten och förmodligen inte heller resultatet. Under intervjuns gång 
nyttjade jag mig av ljudupptagning samt korta anteckningar. Inspelningen av intervjun var 
mycket användbar då jag kunde gå tillbaka och lyssna på informanternas svar flera gånger för 
att garantera att jag hade uppfattat svaret på rätt sätt. 
 

5.2 Enkät 
Enkäten (Bilaga 2) utformade jag som ett komplement till intervjun. Jag valde att rikta den till 
elever så att jag skulle kunna ställa lärarnas åsikter mot elevernas senare i diskussionen. Ur-
valet blev ett icke-slumpmässigt kvoturval med elever i grundskolans senare år eftersom det 
är representativt för populationen i det bestämda avseendet. Jag distribuerade personligen 
totalt femtiofem enkäter i tre olika klasser, en från varje årskurs. Informanterna kom att bestå 
av 27 pojkar och 28 flickor vilket var bra då resultatet inte blev påverkat på grund av en 
övervikt mot det ena eller andra könet. Med anledning av undersökningens mindre omfattning 
ville jag i resultatsammanställningen inte räkna felmarkerade enkäter som bortfall utan jag 
valde att endast räkna bort den felmarkerade frågan och inte hela enkäten.  
 
Enkäten konstruerade jag med en hög strukturering, vilket innebär att svarsalternativen var 
fasta. Jag använde mig även av en hög standardisering, de vill säga att jag försökte göra för-
hållandena för informanterna så lika som möjligt. I en enkätundersökning handlar denna 
aspekt mest om miljön och enkäten utfördes i samma klassrum vid alla tre tillfällen. Enkäten 
bestod av både sakfrågor, såsom kön, och åsiktsfrågor; till exempel vad eleverna tycker om 
svenskundervisningen.  
 
Svarsalternativen i enkäten var av typen nominal-, ordinal- och rangordningsskalor. Vid en-
kätkonstruktionen försökte jag vara konsekvent med att gruppera liknade svarsalternativ i så 
stor utsträckning som möjligt. Enkäten avslutades med en öppen fråga, de vill säga en fråga 
med en låg grad av standardisering där jag bad eleverna med egna ord skriva om det ville säga 
något jag inte hade frågat om.  
 

6. Resultat 
 

6.1 Intervju 
Resultaten från intervjuerna delas upp var för sig och frågorna som behandlas återfinns på 
intervjuguiden (Bilaga 1). 
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6.1.1 Intervju 1 
Den första intervjun genomfördes med en kvinna som har varit verksam som lärare sedan 
1975. Hon undervisar förutom i svenska även i engelska. Informanten vill minnas att hon 
hade en ganska omfattande grammatikundervisning även om litteraturundervisningen upptog 
än mer tid. Informanten anser att grammatiken har en betydelsefull roll i svenskundervis-
ningen, bland annat som ett metaspråk både i svenskan men också i engelskan. Terminologin 
är ett bra hjälpmedel när hon ska förklara varför språket ser ut som det gör och hon drar pa-
ralleller till att på samma sätt som en läkare måste ha kännedom vad redskapen heter för att 
klara av att operera så måste hon lära eleverna redskapen för att bli bättre i språk, både i 
svenskan men också i främmande språk. För att grammatiken bättre ska anpassas till eleverna 
har skolan grupperat svenskundervisningen i två olika nivåer där de elever som inte läser ett 
främmande språk utöver engelska behöver ha en lika omfattande grammatikundervisning som 
de elever som läser ett B-språk.  
 
Informanten berättar att på senare år har grammatikundervisningen i skolan generellt minskat 
i omfattning. Hon anser vidare att nivån som grammatikundervisningen befinner sig på nu är 
bra och att den inte bör reduceras ytterligare. Informanten tycker att grammatikens använd-
ningsområde är störst under skoltiden på grund av dess terminologi och hon är medveten om 
att det är endast de som kommer att fortsätta att studera vidare inom språk som kommer att ha 
en betydande nytta av grammatiken i sitt framtida liv, dock anser hon att en viss grammatik-
kunskap hör till allmänbildningen. På samma sätt som eleverna lär sig kemiska beteckningar i 
kemin bör de i svenskan lära sig ordklasserna och lite satsdelar. Enligt informanten är ele-
verna ofta av en annan åsikt; grammatiken är enligt eleverna onödig och de klagar mycket på 
den svåra terminologin. Elever som är skolmotiverade kan dock tycka att grammatiken är 
ganska okej men det är en jobbig tröskel som man ska komma över för att förstå den. Skillna-
den mellan pojkars och flickors inställning till grammatik syns på studiemotivationen där 
flickor på högstadiet många gånger är mer motiverade än pojkar i samma ålder. Pojkar kan 
däremot uppskatta momenten om grammatik i svenskan för att ”man kan ta på den” till skill-
nad från till exempel uppsatsskrivande. 
 

6.1.2 Intervju 2  
Den andra intervjun genomfördes med en kvinna som har varit verksam som lärare i 25 år. 
Hon undervisar förutom i svenska även i engelska och franska. Informanten läste sina ämnen 
fristående från varandra vid olika tillfällen och fick därför en ganska gedigen grammatikun-
dervisning med mycket repetition men också med nya kunskaper som byggdes på i varje 
ämne. Informanten berättar att hon tyckte om grammatiken redan på universitetet och att den 
blev roligare allt eftersom hon lärde sig mer. Informanten tror att hennes personliga intresse 
styr en del av grammatikens omfattning i hennes undervisning men påpekar samtidigt att 
skolan av tradition har en ganska gedigen grammatikundervisning, även om den har blivit 
mindre på senare år. Informanten berättar också att svensklärarna på skolan är ganska sam-
körda och försöker bedriva en så lik grammatikundervisning som möjligt, även om detta 
också har minskat med åren och vissa lärare har valt att gå lite egna vägar. Framförallt är det 
lärare som undervisar i fler språk än svenska som bedriver en liknade grammatikundervis-
ning.  
 
Informanten berättar att grammatiken både har haft men också har ett ganska stort utrymme i 
skolan även om hon personligen inte tycker att det är det viktigaste området i svenskan. Hon 
fortsätter med att säga att hon inte skulle vilja öka graden av grammatikundervisningen och 
om omfattningen istället skulle minskas borde tiden som blir fri ersättas med läsning och 
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skrivning; informanten anser att dessa bitar är det fundamentala i språket. Motiveringen till en 
fortsatt grammatikundervisning anser hon är hjälpen som den ger vid inlärningen av främ-
mande språk samt en viss allmänbildning (argumentet om kemiska formler återkommer även 
hos denna informant). Informanten är dock medveten om att det bara är vissa elever som 
kommer ha nytta av grammatiken i framtiden, och då framförallt under skoltiden. Elevernas 
åsikter om grammatiken tror informanten är att den är ganska tråkig. Hon ser också att det är 
främst flickor, vars studiemotivation ofta är högre än hos pojkar i samma ålder, som i någon 
större utsträckning engagerar sig i grammatiken. 
 

6.1.3 Intervju 3 
Den tredje intervjun genomfördes med den enda manliga informanten. Han har varit verksam 
som lärare i 30 år och undervisar förutom svenska även i de fyra samhällsorienterade ämnena. 
Denna informant skilde sig ganska markant från de andra två i sina åsikter om grammatikens 
betydelse och hur grammatikundervisningen bör bedrivas. Han hade inte själv fått någon om-
fattande grammatikundervisning på lärarutbildningen utan den var begränsad till endast fyra-
fem poäng. Angående grammatiken anser informanten den kan vara ett verktyg för att lära sig 
andra språk men eftersom han inte undervisar i andra språk än svenska så får han inte se något 
resultat av sin egen grammatikundervisning ur den aspekten. Enligt informanten har gramma-
tiken i svenskan fått mindre och mindre betydelse under åren och nu har den en ganska liten 
roll i språket. Dessa personliga åsikter tror informanten också visar sig i hans undervisning.  
 
Informanten anser att behovet av grammatik har ersatts efter ett behov av skrivning, läsning 
och muntlig kommunikation och detta är också något som informanten försöker jobba mycket 
med. I och med att han även undervisar i SO kan många uppgifter göras ämnesövergripande 
mellan svenskan och SO. Bland annat muntliga framföranden och skriftliga inlämningar kan 
fast förankras i svenskan då de medför både retorikmoment, läsning och sovring av facklitte-
ratur samt egen formulerad skrivning.  
 
När informanten går igenom grammatikmomenten i svenskan skulle han vilja dela sin klass 
på samma sätt som språklärarna gjorde, så att eleverna får en mer individanpassad undervis-
ning, något han inte hade en möjlighet till. Han erkände samtidigt att han inte hade jobbat för 
att möjliggöra detta i lika stor utsträckning som språklärarna hade gjort. Att motivera gram-
matikundervisningen för eleverna är inte så lätt enligt informanten men främmandespråksar-
gumentet är ganska accepterat bland eleverna då alla måste läsa engelska. Liksom de andra 
informanterna svarar också denna att de flesta elever anser att grammatiken är pest och att det 
främst är flickor som visar ett större engagemang 
 

6.1.4 Intervju, sammanfattning alla informanter 
Sammanfattningsvis kan jag säga att det finns stora likheter mellan hur informanter som un-
dervisar som rena språklärare resonerar kring grammatikens betydelse. Dessa lärare finner en 
mening i grammatikens metaspråk samt den hjälp som grammatiken kan vara för eleverna när 
de läser ett främmande språk. Lärare som inte undervisar i andra språk än svenska ser inte 
heller den hjälp som den svenska grammatiken bidrar till i de andra språken; således blir be-
tydelsen inte lika stor för denna lärare. Förmodligen har informanternas egna grammatikut-
bildning samt personliga intresse också en viss inverkan på omfattningen av den grammatik-
undervisning som de själva bedriver. 
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6.2 Enkät 
De sammanställda resultaten från enkäterna i årskurs sju, åtta och nio redovisas nedan var för 
sig. Resultaten av informanternas markeringar kan ses i bilaga 3 för årskurs sju, bilaga 4 för 
årskurs åtta och bilaga 5 för årskurs nio. Alla årskursers sammanställda resultat presenteras i 
bilaga 6. 
 

6.2.1 Enkät årskurs sju 
I årskurs sju var det sammanlagt tjugo informanter som svarade på enkäten, fjorton pojkar och 
sex flickor. Enkäten visar att informanterna är ganska negativt inställda till skolan då marke-
ringarna väger över åt det hållet. Svenskundervisningen verkar informanterna vara ganska 
nöjda med då nästan lika många har markerat positivare som negativare än mittenalternativet 
som dominerande. Den svenska grammatiken verkar informanterna däremot inte tycka lika 
bra om även om resultatet på frågan är ganska jämnt fördelat över de olika svarsalternativen. 
Det är nästan lika många som har markerat de olika alternativen med undantag för det mest 
positiva som bara en informant har markerat (figur 1).  
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Figur 1. Elever i årskurs 7 inställning till svenskundervisningen samt svensk grammatik. 
 
 
Betydelsen av grammatik i svenskundervisningen finner informanterna ganska liten. Svaren 
är jämt fördelade över alternativen med undantaget att ingen har markerat det mest positiva 
alternativet. På frågan om informanterna har nytta av den svenska grammatiken när de läser 
främmande språk kan jag urskilja en tendens åt det positiva hållet; en klar majoritet anser att 
de har nytta av den svenska grammatiken i främmande språk (figur 2).  
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Figur 2. Elever i årskurs 7 inställning till grammatikens betydelse och dess nytta i framtiden. 
 
 
På den näst sista frågan skulle informanterna rangordna olika moment som kan ingå i svensk-
undervisningen: läsa skönlitteratur, arbeta med grammatik, skriva uppsatser och berättelser 
samt arbeta med media. Informanterna i årskurs sju rangordnade läsa skönlitteratur som etta, 
arbeta med media som tvåa, skriva uppsatser som trea samt arbeta med grammatik på fjärde 
och sista plats. Den tionde och sista frågan var en öppen fråga där informanterna kunde fram-
föra något som de tyckte de ville säga som jag inte hade frågat om. Tyvärr fick jag dålig re-
spons på frågan och de få som svarade skrev: vet inte eller inget. 
 

6.2.2 Enkät årskurs åtta 
I årskurs åtta var det tretton informanter som svarade på enkäten, fem pojkar och åtta flickor. 
På samma sätt som hos årskurs sju har informanterna i årskurs åtta gett en ganska negativ syn 
på skolan. Majoriteten har markerat det näst sämsta alternativet och ingen alls har markerat 
det bästa. Frågan om informanternas inställning till svenskundervisningen har samlat alla sva-
rande kring mitten och på alternativet som är lite negativare än mitten. Noterbart är dock att 
jag på nästa fråga kan se att informanterna anser att grammatiken som moment i svenskan är 
tråkigare än svenskan som ämne, detta när jag ställer frågorna mot varandra (figur 3). 
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Figur 3. Elever i årskurs 8 inställning till svenskundervisningen samt svensk grammatik. 
 
 
Frågan om grammatikens betydelse i svenskundervisningen har samlat majoriteten kring mit-
ten, sen väger faktiskt informanternas markeringar över mot det positiva hållet. Ungefär på 
samma sätt ser det ut på nästa fråga där informanterna svarat på hur stor nytta de tror att de 
kommer ha av grammatiken i framtiden. På denna fråga har dock majoriteten lagt sig på alter-
nativet som är just över mittenalternativet (figur 4). 
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Figur 4. Elever i årskurs 8 inställning till grammatikens betydelse och dess nytta i framtiden. 
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Informanterna var synnerligen överens när de svarar på om de har någon nytta av den svenska 
grammatiken i andra språk, hela elva informanter markerade ja på frågan och endast två in-
formanter markerade nej. Den näst sista frågan rangordnade informanterna att det roligaste 
momentet i svenska var när man arbetade med media som delade förstaplatsen med läsning av 
skönlitteratur. I turordning kom sen skriva uppsatser och berättelser samt att arbeta med 
grammatik på sista plats. Även i denna klass blev den öppna frågan misslyckad. 
 

6.2.3 Enkät årskurs nio 
I årskurs nio var det åtta pojkar samt fjorton flickor, de vill säga tjugotvå stycken informanter 
som hade besvarat enkäten. Informanternas inställning till skolan visade stora likheter med de 
andra årskursernas negativitet. Endast två informanter markerade alternativ som var positivare 
än mittenalternativet på frågan hur de tycker att skolan är. Informanternas inställning till 
svenskundervisningen gav majoritet till mittenalternativet, sen var det lika många som hade 
en negativ som en positiv uppfattning i frågan. På frågan vad informanterna anser om den 
svenska grammatiken fick mittenalternativet samt det mest negativa alternativet flest marke-
ringar. Fyra informanter har dock gått emot strömmen och markerat alternativ som är positi-
vare än mittenalternativet (figur 5). 
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Figur 5. Elever i årskurs 9 inställning till svenskundervisningen samt svensk grammatik. 
 
 
Noterbart är också att ingen av de två tidigare årskursernas informanter har ansett att gram-
matiken har så stor betydelse i svenskundervisningen som i denna årskurs. Majoriteten har 
markerat mittenalternativet men sen väger det kraftigt åt det positiva hållet. Den förväntade 
nyttan av grammatiken i framtiden samlar också flest informanter kring mittenalternativet och 
därefter det mest negativa alternativet. Även på denna fråga har några informanter markerat 
alternativ som är positivare än mitten (figur 6).  
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Figur 6. Elever i årskurs 9 inställning till grammatikens betydelse och dess nytta i framtiden. 
 
 
Informanterna är väldigt positiva när de svarar på om de har användning av den svenska 
grammatiken när de läser andra språk; arton informanter har markerat ja och endast tre har 
markerat nej på frågan. Liksom i de två andra årskurserna föredrog informanterna att arbeta 
med media framför de andra alternativen. I denna grupp kom dock uppsatser och skönlittera-
tur på en delad andraplats medan grammatiken kom sist. Bland dessa informanter var det fak-
tiskt några som skrev på den öppna frågan; kommentarer som ”grammatik är svårt” och ”sats-
delar är trist” återfinns bland informanternas kommentarer. 
 

6.2.4 Enkät, sammanfattning alla årskurser 
Sammanfattningsvis kan det nämnas att tydliga samband syns mellan elever i sjuan, åttan 
samt nian och deras sätt att förhålla sig till både skolan och grammatiken. Det sammanställda 
resultatet visar att eleverna är tämligen negativt inställda till skolan. De två negativa alternati-
ven samt mittenalternativet dominerar stort bland informanternas gemensamma markeringar. 
På frågan om informanternas inställning till svenskundervisningen markeras mittenalternati-
vet och de två jämte detta mest frekvent, tyvärr ligger tyngdpunkten ändå åt det negativa hål-
let även på denna fråga. Några informanter har dock markerat de två positiva alternativen och 
de går alla i årskurs sju och nio där eleverna överlag är mer positivt inställda till svenskunder-
visningen än informanterna i åttan. Informanternas uppfattning om grammatiken i svenskun-
dervisningen ger också en väldigt negativ bild. De negativa svarsalternativen dominerar stort 
men en ljusglimt är att det faktiskt finns de som har markerat de två mest positiva alternati-
ven. Återigen är det informanter i årskurs sju och nio som finner grammatiken som positiv. 
Endast en informant i årskurs åtta har markerat de positiva alternativen på frågan (figur 7).  
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Figur 7. Informanternas sammanställda inställning till svenskundervisningen samt svensk 
grammatik. 
 
 
Mest oense verkar informanterna vara i sin inställning till grammatikens betydelse i svensk-
undervisningen och vilken nytta de tror att de kommer ha av grammatiken i framtiden. När de 
tre årskurserna slås samman syns det att en majoritet av alla informanter har markerat mitten-
alternativet på frågan om grammatikens betydelse i svenskundervisningen. Alternativen som 
är positivare och negativare har fått nästan exakt lika många markeringar. På samma sätt ser 
det ut på frågan om grammatikens nytta i framtiden men spridningen är lite större. Nästan alla 
alternativ har fått lika många markeringar men en liten majoritet får mittenalternativet (Figur 
8).  
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Figur 8. Informanternas sammanställda inställning till grammatikens betydelse och dess nytta 
i framtiden. 
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I sammanställningen syns det tydligt att informanterna är överens på frågan om de har nytta 
av den svenska grammatiken när de läser främmande språk. Hela fyrtioen av femtiofem in-
formanter har markerat positivt, de vill säga att de har nytta av den svenska grammatiken när i 
främmande språk. Även frågan där informanterna skulle rangordna olika arbetsmoment inom 
svenskundervisningen var de ganska överens. Media är det arbetsområde inom svenskan som 
intresserar flest informanter. Detta följs av läsning av skönlitteratur. Det tredje roligaste mo-
mentet anser informanterna är att skriva berättelser och uppsatser medan att arbeta med 
grammatik anses vara det tråkigaste av dessa fyra. 
 

7. Diskussion  
 

7.1 Validitet och reliabilitet 
Två centrala metodbegrepp som man bör analysera vid en undersökning är: 

 
• validitet, som svarar på i vilken utsträckning man mäter det man avser att mäta. 
• reliabilitet, vilket innebär hur tillförlitliga mätinstrument som har används. 

 
De två ovanstående begreppen står i ett visst förhållande till varandra. Tre tumregler hjälper 
oss att förstå relationen: 

 
• ”Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet.” Även om jag har använt ett 

tillförlitligt mätinstrument kan jag ha mätt fel sak.  
• ”Låg reliabilitet ger låg validitet.” Om mätinstrumentet är fel vet jag inte heller vad 

jag mäter. 
• ”Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet.” Bara om jag 

använder ett felfritt mätinstrument kan jag uppnå ett helt säkert resultat. 
 
Man skiljer på innehållsvaliditet och samtidiga validiteten. Innehållsvaliditet innebär att man 
har studerat teorin, hittat begrepp som är aktuella för den stundande undersökningen och for-
mulerat dessa till frågor i till exempel en enkät eller intervju. Metoderna används sen för att 
genomföra mätningen och skaffa informationen. Om innehållsvaliditeten är god har man fått 
en bra översättning från teori till enskilda frågor samt lyckats fylla de luckor som intervjuerna 
och enkäterna avsåg. Det andra sättet att säkerställa validiteten, den samtidiga validiteten är 
genom att utföra undersökningen med två olika instrument och jämföra resultaten. Detta kan i 
praktiken innebära att resultatet från en observation jämförs med resultatet från en intervju 
(Patel & Davidsson, 2003 s. 99 f).  
 
Ett tillförlitligt mätinstrument gör att man får samma resultat vid olika tillfällen. Ett mätin-
strument med hög reliabilitet motstår slumpinflytanden och visar ingen signifikant skillnad. 
Resultatet av ett observerat värde innehåller både individens sanna värde och ett felvärde. Det 
sanna värdet är precis som det låter, det riktiga. Felvärdet kan bero på olika faktorer som man 
inte har kontroll över. Till exempel kan instrumentet vara känsligt för slumpmässiga variatio-
ner vilket gör att upprepade mätningar hela tiden visar olika värden. När felvärdet är minime-
rat har vi både ett reliabelt instrument samt närmat oss individens sanna värde. Vid en intervju 
är reliabiliteten i stor utsträckning påverkad av intervjuarens förmåga att bedöma informan-
tens svar. En erfaren intervjuare är således en fördel för en ökad reliabilitet. För att minimera 
misstag som den enskilde bedömaren gör så kan ytterligare en person sitta med vid intervjun 
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och registrera svaren parallellt med intervjuaren. Ljudupptagning är också ett sätt att mini-
mera missförstånd mellan intervjuarens registrering och informantens svar. På detta sätt kan 
intervjuaren gå tillbaka för att lyssna på informanten flera gånger för att i så stor utsträckning 
som möjligt säkerställa resultatet. En ”känslig” fråga kan innebära att informanten under en 
intervju inte svarar helt sanningsenligt. Undersökningens reliabilitet är därför ganska bero-
ende av vilken typ av undersökning det handlar om och vilka frågor som ställs (Paulsson, 
1999 s. 48 f). Enkätens grad av reliabilitet ser intervjuaren först efteråt. Tydliga tecken på en 
låg reliabilitet kan vara att informanterna har hoppat över många frågor eller av misstag mar-
kerat på felaktigt sätt. Intervjuaren kan dock försöka att minimera detta genom att försäkra sig 
om att informanterna har uppfattat enkäten som den är tänkt. Inte förrän intervjuaren har fått 
tillbaka enkäterna kan enkäten bedömas och reliabiliteten fastställas (Patel & Davidsson, 2003 
s. 100 ff). 
 
De insamlingsmetoder jag har använt anser jag har en god validitet. Detta med tanke på att det 
är jag själv som har gått igenom alla stegen i undersökningen. Jag har själv studerat litteratu-
ren och bildat mig en uppfattning om vilka områden som kan vara intressanta att undersöka 
samt vilka luckor som finns i den tidigare forskningen som kan ha en betydelse att fylla ut-
ifrån min undersöknings syfte. Jag har sedan sammanställt frågor till en intervjuguide och 
enkät som ska kunna fylla luckorna samt genomfört undersökningen. Materialet som jag har 
fått har jag själv analyserat och kritiskt granskat samt ställt den mot den befintliga forsk-
ningen till ett resultat. 
 
För att säkerställa reliabiliteten använde jag mig av ljudupptagning vid intervjuerna. Någon 
intervjuareffekt upplevde jag inte då jag försökte vara så neutral som möjligt under intervjun 
och inte heller kan man påstå att mina frågor kunde upplevas som känsliga. Även enkäten 
tycker jag gav mig ett tillförlitligt resultat och någon påverkan från mig kan jag inte se efter-
som spridningen är stor på många frågor. Enkäten har dock två frågor som jag upplever blev 
mindre lyckade. Dels den näst sista frågan där många informanter markerade fel, dels den 
sista frågan som väldigt många informanter utelämnade helt. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Grammatik är något som har funnits i människans liv länge. Kanske lika länge som vi har haft 
ett skrivet språk. Vad man tyckte om grammatiken för 2500 år sedan vet jag inte men det ver-
kar onekligen som att grammatiken länge har upplevts som en plåga för flertalet som har 
kommit i kontakt med den. Vad är det som gör att vi håller fast vid något som skapar så 
mycket besvär? Tradition verkar utan tvivel vara en stor del till grammatikens fortsatta exi-
stens i skolan. Traditionen gör att grammatikundervisningen bedrivs ungefär på samma sätt 
idag som den gjorde för flera årtionden sen vilket kan upplevas märkligt eftersom andra delar 
i skolan har förnyats ett flertal gånger. Djupt rotade traditioner är många gånger svåra att 
ändra på men är det kanske det som håller på att ske i och med att kursplanen i svenska på 
högstadiet är så otydlig när den talar om grammatiken? Steg för steg har styrdokumenten till 
svenskan blivit magrare och magrare i sina instruktioner angående grammatiken.  
 

7.2.1 Varför bedrivs fortfarande en traditionell grammatikundervisning? 
I ungefär fyrtio år har debatten om grammatikens vara eller inte vara i skolan pågått, ändå är 
det inte mycket som har hänt på det planet. I många skolor ser grammatikundervisningen un-
gefär ut som den alltid har gjort och undersökningar som bland annat Bengt Brodow har ge-
nomfört visar att vi lägger ner uppemot tio gånger mer tid i skolan på att lära eleverna gram-
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matik än på hur ett samtal fungerar. Vi prioriterar alltså de formella kunskaperna i språket 
framför sociala färdigheter. Detta anser jag tydligt visar att grammatik fortfarande har en stor 
tradition i vår skola; men vad är det då som leder till att ett så kritiserat moment som 
grammatik fortfarande ingår i svenskundervisningen? Det finns ett par anledningar som jag 
finner till svar på frågan.  
 
Skolan är trögföränderlig både på gott och ont och grammatik har länge ansetts som något 
mycket viktigt i skolan och till och med nationalencyklopedin benämner grammatik som 
”konsten att rätt läsa och skriva” (Internet 6). Jag upplever Nationalencyklopedins beskriv-
ning av grammatik som ganska föråldrad och tankarna dras till John of Salisburys ord om att 
kunskaper i grammatik innebar att förstå Guds plan. Nationalencyklopedins förklaring upple-
ver jag på samma sätt: att förstå grammatik innebär att du kan läsa och skriva på rätt sätt. Som 
jag tidigare har visat i denna studie så visar modern forskning att grammatiken inte har någon 
positiv inverkan på hur eleven skriver utan att grammatik snarare kan hämma skrivandets 
process. Liksom Teleman tror inte heller jag att man lär sig skriva rätt utifrån sina gramma-
tikkunskaper då man redan som liten har lärt sig tala språket utan kunskaper i grammatik. Det 
skrivna språket är inte isolerat från det talade utan de lärs och utvecklas hand i hand enligt 
mig. Grammatiken kan sen vara till hjälp för att tala kring språket men detta bör enligt mig 
inte ske förrän eleven behärskar det skrivna och talade språket ganska bra. 
 
Dagens lärarkår består till en stor del av fyrtiotalister som själva har fått uppleva en svensk-
undervisning som till stor del kom att präglas av grammatik. Deras grammatikkunskaper kan 
många gånger vara ganska gedigen; framförallt hos svensklärarna som under det fortsatta yr-
kesverksamma livet möjligen har repeterat grammatiken flera gånger per år i sin egen under-
visning. Att svenskundervisningen som dessa lärare bedriver starkt präglas av grammatik 
upplevs utifrån detta resonemang inte så besynnerligt. Utifrån detta resonemang hade det varit 
intressant att intervjua en lärare som inte har jobbat så länge för att få dess syn på grammatik-
undervisningen i svenska. Jag kan bara gissa men jag tror inte att den hade sett likadan ut som 
hos den äldre generationen. 
 
För den erfarne läraren är grammatik ett ganska bekvämt moment att undervisa i. Detta på 
grund av att den traditionella grammatikundervisningen inte kräver någon större kreativitet 
eller inläsning från lärarens sida för att uppdatera sina egna kunskaper inför undervisnings-
momentet. Grammatiken är och ser ut ungefär som den alltid har gjort. Jag tror dessutom att 
det är svårt för lärare som har undervisat länge att ompröva både sina värderingar men också 
sina undervisningsmetoder i ett ämne. 
 
Undervisningen utvecklas framförallt när nya lärare kommer in i skolans värld med aktuella 
idéer och visioner. Om en utveckling ska kunna ske krävs det dock att den nya läraren inte 
faller in i den traditionella undervisningen samtidigt som de andra lärarna på skolan kanske 
inte måste anamma den nya undervisningsmetoden men i alla fall acceptera den. Andra 
gånger som förändring sker i skolan är när direktiven kommer uppifrån, antingen från rektorer 
eller från staten i form av nya läroplaner. Dessa har dock inte alltid visat sig förbättra utveck-
lingen och undervisningen.  
 

7.2.2 Styrdokumentens betydelse för grammatikundervisningen 
Läroplan 94 och svenskämnets kursplan är ganska otydliga i sina riktlinjer om grammatikun-
dervisningen i den svenska grundskolan. På lärarutbildningen har vi studerat hur läroplanen 
har gått från att vara en tjock bok med anvisningar om allt som rörde skolans värld till att bli 
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ett litet häfte som lämnar över en stor del av tolkningen till skolan och lärarna. Detta behöver 
inte innebära en utveckling som enbart medför nackdelar men om man vill att ett ämnes bety-
delse inte ska bli helt urvattnat behövs det enligt mig, till viss del också tydliga riktlinjer. Lä-
roplanens diffusa normer är också något som den ofta har kritiserats för och röster har väckts 
som kräver en ny läroplan med tydligare regler. Folkpartiledaren Lars Leijonborg och vice 
ordförande Jan Björklund anser att dagens läroplan är allt för otydlig och de skrev i DN-de-
batt: ”risken är att den ökade friheten övergått till otydliga mål och trivialiserat innehåll i un-
dervisningen. Olika föreställningar flyter omkring om vad ämnena ska vara” (Internet 7). 
Detta är något som jag är beredd att hålla med om. Jag har inte arbetat utifrån någon av de 
tidigare läroplanerna men jag kan känna mig ganska rådvill när jag ska tolka den läroplan vi 
har idag. Grammatiken som moment i svenskan blir ganska betydelselös i betraktarens ögon 
utifrån de vaga målen som kursplanen ger till ämnet. Som en lösning på problemet anser jag 
inte att vi ska gå tillbaka till en läroplan som styr allt vad som sker innanför skolans väggar 
men en viss uppstrukturering bör ändå ske om staten fortfarande anser att ett av målen i 
svenskundervisningen ska vara att eleverna i grundskolan ska lära sig en grundläggande 
grammatik med allt vad det innebär. 
 

7.2.3 Grammatikens betydelse för lärare och elev 
När grammatiken började ifrågasättas på allvar under 1960-talet var de främsta argumenten 
att man inte kunde se samband mellan grammatiken och dess nytta för språkfärdigheten. Detta 
är något som min undersökning har kommit fram till är något motsägelsefullt. Om man ska 
undersöka grammatikens betydelse måste man skilja på två saker: dels grammatikens bety-
delse för att utveckla det egna språket, dels grammatikens betydelse för att utveckla andra 
språk. 
 
Grammatik kan enligt min undersökning vara användbart i skolan för vissa. Språklärare som 
undervisar i fler språk än svenska finner en större betydelse av grammatiken än lärare som 
bara undervisar i svenska. Detta är något som mina intervjuer bekräftar. Lärare som enbart 
undervisar i svenska har inte möjligheten att se nyttan av grammatikundervisningen på samma 
sätt som den renodlade språkläraren vilket leder till att deras syn på grammatiken är att den 
inte är fullt lika betydelsefull som språklärarna hävdar. De lärare som undervisade i andra 
språk än svenska kan skörda frukten av den svenska grammatikundervisningen även i sina 
andra språk. Grammatiken blev på så sätt en stor hjälp för både lärare och eleverna på grund 
av metaspråket samt ett bra verktyg för eleverna vid främmandespråksinlärningen. 
Metaspråket är dock något som jag har förstått att lärarna är mest positiva till, det är en hjälp 
när de ska förklara olika begrepp inom grammatiken. Metaspråket är bra även för eleverna 
men terminologin är allt för krånglig och intetsägande. Jag är övertygad om att eleverna 
skulle uppskatta en terminologi som i större utsträckning var beskrivande. De vill säga att det 
grammatiska ordet beskrev dess innebörd. För att hjälpa elever med terminologin är det inte 
ovanligt att man i de lägre åldrarna lär sig sånger och ramsor om grammatiken vilka kan 
hjälpa eleverna att bättre förstå den grammatiska terminologin. 
 
Även eleverna finner enligt enkätundersökningen en nytta hos grammatikundervisningen i 
svenska; denna är liksom hos lärarna vid inlärningen av ett främmande språk. Bland mina 
informanter var det en stor majoritet som svarade att de hade hjälp av den svenska grammati-
ken när de läste till exempel engelska, tyska eller franska. Att både lärarna samt eleverna kan 
se en nytta med grammatikundervisningen ur den aspekten anser jag ger en stor legitimitet för 
en fortsatt undervisning. Problemet som enkäterna visade är istället att eleverna finner gram-
matikundervisningen så tråkig och svår. Enkäterna visar dock att eleverna är mer positivt in-
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ställda till svenskan som ämne än till grammatiken som ett delmoment i undervisningen. 
Detta tycker jag tyder på att det finns en lust hos eleverna att arbeta med svenska och att lä-
rarna måste hitta en annan modell för att undervisa i grammatik och på så sätt göra grammati-
ken mer lustfylld.  
 
Nils-Erik Nilsson och Sten-Olof Ullström skrev i sin artikel att grammatiken skulle förkastas 
helt för att den är meningslös och föråldrad och att man istället borde utgå från elevernas tex-
ter för att öka språkmedvetenheten. Med tanke på vad jag skrev i mitt förra stycke kan detta 
verka lite drastiskt men jag tror att de bägge författarna talar om svensk grammatik som ett 
verktyg för att utveckla det egna språket. Där anser även jag att grammatiken har en liten be-
tydelse.  
 
Att argumentera för en grammatikundervisning i svenska för att utveckla modersmålet är med 
andra ord inte lika legitimt enlig mig. Teleman hävdar till exempel att det inte är metaspråket 
i sig som gör att eleverna utvecklar sitt språk utan det är språkanvändningen som utvecklar 
språket. Något som talar för att läsning, skrivning och muntlig kommunikation är de bitar 
läraren ska arbeta utifrån om detta är målet med undervisningen. Min informant som enbart 
undervisade i svenska hade till viss del anammat detta och han prioriterade istället för gram-
matik dessa faktorer som de viktigaste bitarna i språket. Även jag håller med om att bitarna 
hör till svenskans viktigaste grundstenar, framförallt om jag ska blicka framåt och försöka se 
en betydelse av svenskundervisningen efter skolan. Jag anser att målet för svensklärarna 
måste vara att stärka elevernas kunskaper i språket så att de i framtiden både kan skriva, läsa 
och tala på ett sätt som gör att de kan hantera olika situationer i vardagen. Ett mål som jag tror 
att grammatiken inte bidrar till att uppfylla i någon större utsträckning. 
 

7.2.4 Grammatiken vid högskolor och universitet 
I min bakgrund skrev jag hur Gunlög Josefsson hade kritiserat Nils-Erik Nilsson och Sten-
Olof Ullström utifrån deras artikel att grammatiken skulle slopas i skolan. Josefsson ville 
istället ha en mer omfattande och bättre grammatikundervisning på landets högskolor och 
universitet. Om jag ska gå tillbaka till min egen grammatikundervisning så omfattade den på 
Luleå tekniska universitet (LTU) bara fem poäng; en vecka föll dessutom bort på grund av 
verksamhetsförlagt utbildning. Detta innebär att lärare från LTU som ska undervisa i svenska 
på högstadium eller gymnasium bara får fyra veckors utbildning i grammatik under sina tre 
respektive fyra terminer långa svensklärarutbildning. Detta är inte något unikt för LTU utan 
grammatikundervisningen på många av landets högskolor och universitet är inte mer omfat-
tande än så. 
 
Om landets högskolor och universitet vill förmedla att grammatik är ett viktigt inslag i 
svensklärarens utbildning så anser jag också att den bör få mer tid i undervisningen. Gram-
matikutbildningen måste också anpassas och verklighetsförankras så att den överensstämmer 
med den grammatik som studenten senare ska lära ut i grund- och gymnasieskolorna. Som det 
ser ut nu så skiljer sig grammatikutbildningen mellan svenska för tidigare år och svenska för 
senare år men inte för gymnasiet som får samma utbildning som de lärare som ska undervisa 
på högstadiet. Detta leder till att en medelväg i undervisningen uppstår som inte riktigt är an-
passad för vare sig högstadie- eller gymnasielärare. En lösning till problemet kunde vara att 
stadieanpassa grammatikutbildningen på lärarutbildningen i en större utsträckning. Samtliga 
svensklärarstudenter läser en kurs i grammatik där den grundläggande kunskapen lärs ut, en 
grammatik som tydligt kan kopplas till undervisningen i grundskolans senare år. Gymnasielä-
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rarna kan därefter gå en fortsättningskurs som ger den fördjupande kunskap som kan behövas 
för att undervisa i grammatik på gymnasiet. 
 
Detta tror jag vore en bra idé att applicera även i grundskolan. Klassen kan i svenska delas 
upp i två olika grupper beroende på i vilken utsträckning grammatikkunskaper kan vara moti-
verat. Alla elever som inte läser ett främmande språk utöver engelskan behöver inte heller 
tillgodose sig en lika omfattande grammatikundervisning som de som läser till exempel tyska, 
franska eller spanska. På så sätt kan svenskundervisningen bli mer individanpassad eftersom 
undervisningen kan bedrivas på ett sådant sätt som närmar sig elevens nivå. Problemet med 
detta är att vi idag är så rädda för att gruppera elever att vi istället slår samman alla i samma 
grupp. Frågan är om vi i slutändan inte gör eleverna en otjänst i alla fall när både hög- och 
lågpresterande elever dels ska kunna ta till sig men också utveckla sin grammatiska förmåga 
utifrån samma undervisning. 
 

7.2.5 Slutsatser 
Om jag slutligen i denna uppsats ska gå tillbaka till mitt syfte och försöka svara på frågan om 
vilken grammatikens betydelse är i svenskundervisningen skulle jag vilja säga att det beror på 
vem man frågar och vilken avsikt man har med grammatikundervisningen. Jag själv, förfat-
tarna till en stor del av litteraturen jag studerat samt lärarna som var mina informanter är 
överens om att grammatiken fyller sin funktion som metaspråk; något som behövs för att 
kunna tala om och kring grammatiken. Om vi inte hade grammatikens metaspråk skulle det 
vara väldigt komplicerat om inte omöjligt att arbeta med grammatiken. Tyvärr upplever ele-
verna att metaspråket är väldigt intetsägande och det är därför synd att det inte har modernise-
rats till att bli mer beskrivande.  
 
Lärare som undervisar i andra språk än svenska ser dessutom stora fördelar med grammatiken 
då den kan vara till hjälp vid inlärningen av ett främmande språk. Detta argument är dessutom 
något som en klar majoritet av eleverna håller med om. Jag tycker att det är roligt att lärares 
och elevers åsikter om ämnets betydelse är lika i detta fall då jag inte tror att det hör till van-
ligheten i skolan. Utifrån denna samstämmighet kan jag nog säga att med utgångspunkt i me-
taspråketsargumentet och främmandespråksargumentet har grammatikundervisningen en god 
legitimitet i svenskundervisningen.  
 
Däremot finner jag det svårare att motivera en fortsatt grammatikundervisning utifrån argu-
ment om att grammatiken behövs för att läsa och skriva rätt. Detta argument förkastar jag då 
jag liksom Teleman med flera hävdar att skrivning och läsning utvecklas genom praktisering. 
Att isolera språket från kontexten för att bryta ner det kan aldrig leda till att eleverna blir 
bättre skribenter eller läsare. Istället kan läraren använda elevernas egna texter för att tala om 
grammatiken men detta bör komma ganska sent i skrivprocessen så att den inte blir hämmad 
och eleverna istället slutar att skriva av rädslan för att göra fel. 
 
Slutligen vill jag säga att som blivande svensklärare har jag tillägnat mig många nya kunska-
per om grammatik under detta arbetes gång. Både rent konkreta argument för och emot en 
fortsatt grammatikundervisning i skolan men också en allmän ökad kunskap om den alltid lika 
aktuella debatten kring grammatiken. Jag tror att det är viktigt att man som lärare kan se både 
för- och nackdelar med sin undervisning men att man i slutändan ändå måste kunna motivera 
för eleverna varför vissa delar måste finnas i den. 
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7.3 Fortsatt forskning 
Debatten kring grammatiken kommer med all sannolikhet att fortsätta länge till. Om en fort-
satt forskning ska ske i ämnet om grammatikens betydelse i svenskundervisningen kan ett 
förslag vara att studera alternativa metoder för att lära sig grammatik. Finns det lärare i 
svenska som har frångått den traditionella grammatikundervisningen och hur arbetar i så fall 
de med grammatik? Det skulle också vara intressant att undersöka hur olika lärare tolkar be-
greppet grammatik utifrån kursplanen; leder den fria tolkningen till en väldigt varierad gram-
matikundervisning över landet och vad kan det i så fall få för konsekvenser.  
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(Bilaga 1 - Intervjuguide) 
 
Intervjuguide – lärares inställning till grammatik i svenskan  
 
 
Intervju med: _____________________________________________________________ 
 
 

1. Hur länge har du varit verksam som svensklärare? 
 
 

2. Hur omfattande var grammatikundervisningen när du läste på lärarutbildningen? 
(motsvarande) 

 
 

3. Vilken är din personliga inställning till grammatik? 
 
 

4. Tror du att ditt personliga intresse för grammatiken även avspeglar sig i din 
undervisning? (t.ex. omfattningen) 

 
 

5. Tycker du att grammatikundervisningen har en betydande del i svenskundervisningen 
eller finns det andra områden som du tycker är viktigare? (vilka?) 

 
 

6. Skulle du vilja öka eller minska omfattningen av grammatikundervisning i svenska? 
 
 

7. Vad svarar du till elever som undrar varför de ska läsa grammatik? 
 
 

8. Tror du att eleverna kommer att ha nytta av grammatikundervisningen? 
 
 

9. Vad tror du att eleverna tycker om grammatikundervisning? 
 
 

10. Tycker du att du kan se en skillnad mellan pojkar och flickors engagemang för 
grammatik? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

(Bilaga 2 – Enkät) 
 
Elevers inställning till grammatikundervisning i svenskan 
 
1. Jag är: Pojke □    Flicka □ 

 

2. Jag går i årskurs: Sju □   Åtta □   Nio □ 

 

3. Jag tycker att skolan är: Tråkig  □  □  □  □  □  Rolig 

 

4. Jag tycker att svenskundervisningen är: Tråkig  □  □  □  □  □  Rolig 

 

5. Jag tycker att svensk grammatik är: Tråkig  □  □  □  □  □  Rolig 

 

6. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? Liten  □  □  □  □  □  Stor 

 

7. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av grammatiken i framtiden? Liten  □  □  □  □  □  Stor  

 

8. Har du nytta av den svenska grammatiken när du läser andra språk? (t.ex. eng/ty/fra) Ja □    Nej □ 

 

9. Rangordna 1-4 vilka områden du tycker är roligast att arbeta med i svenskan: 

• ____ Läsa skönlitteratur 

• ____ Arbeta med grammatik 

• ____ Skriva uppsatser och berättelser 

• ____ Arbeta med media (TV/film/tidningar) 

 

10. Skriv något som du känner att du vill säga om grammatiken som jag inte har frågat om. 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    Tack för att du hjälpte mig med detta! ☺ 

    /Daniel 

 
 
 
 
 
 



  

(Bilaga 3 – Årskurs 7) 
 
Elevers inställning till grammatikundervisningen i svenska 
 
1. Jag är: Pojke 14    Flicka 6 

 

2. Jag går i årskurs: Sju 20   Åtta     Nio  

 

3. Jag tycker att skolan är: Tråkig  5 5 4 3 2  Rolig 

 

4. Jag tycker att svenskundervisningen är: Tråkig  3 4 7 5 1  Rolig 

 

5. Jag tycker att svensk grammatik är: Tråkig  5 4 5 4 1  Rolig 

 

6. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? Liten  4 6 6 4 □ Stor 

 

7. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av grammatiken i framtiden? Liten  4 4 4 3 5 Stor  

 

8. Har du nytta av den svenska grammatiken när du läser andra språk? (t.ex. eng/ty/fra) Ja 12    Nej 7 

 

9. Rangordna 1-4 vilka områden du tycker är roligast att arbeta med i svenskan: 

• __1__ Läsa skönlitteratur 

• __4__ Arbeta med grammatik 

• __3__ Skriva uppsatser och berättelser 

• __2__ Arbeta med media (TV/film/tidningar) 

 

10. Skriv något som du känner att du vill säga om grammatiken som jag inte har frågat om. 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    Tack för att du hjälpte mig med detta! ☺ 

    /Daniel 

 

 

 



  

(Bilaga 4 – Årskurs 8) 
 
Elevers inställning till grammatikundervisningen i svenska 
 
1. Jag är: Pojke 5    Flicka 8 

 

2. Jag går i årskurs: Sju    Åtta  13   Nio  

 

3. Jag tycker att skolan är: Tråkig  2 6 3 1 □  Rolig 

 

4. Jag tycker att svenskundervisningen är: Tråkig  □ 7 5 □ □  Rolig 

 

5. Jag tycker att svensk grammatik är: Tråkig  2 8 1 1 □  Rolig 

 

6. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? Liten  □ 2 5 3 1 Stor 

 

7. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av grammatiken i framtiden? Liten  □ 4 2 5 1 Stor  

 

8. Har du nytta av den svenska grammatiken när du läser andra språk? (t.ex. eng/ty/fra) Ja 11    Nej 2 

 

9. Rangordna 1-4 vilka områden du tycker är roligast att arbeta med i svenskan: 

• __1__ Läsa skönlitteratur 

• __4__ Arbeta med grammatik 

• __3__ Skriva uppsatser och berättelser 

• __1__ Arbeta med media (TV/film/tidningar) 

 

10. Skriv något som du känner att du vill säga om grammatiken som jag inte har frågat om. 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    Tack för att du hjälpte mig med detta! ☺ 

    /Daniel 

 

 

 



  

(Bilaga 5 – Årskurs 9) 
 
Elevers inställning till grammatikundervisningen i svenska 
 
1. Jag är: Pojke 8    Flicka 14 

 

2. Jag går i årskurs: Sju    Åtta     Nio 22 

 

3. Jag tycker att skolan är: Tråkig  6 6 8 1 1  Rolig 

 

4. Jag tycker att svenskundervisningen är: Tråkig  2 5 8 5 2  Rolig 

 

5. Jag tycker att svensk grammatik är: Tråkig  7 4 7 3 1  Rolig 

 

6. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? Liten  2 2 7 5 4 Stor 

 

7. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av grammatiken i framtiden? Liten  6 3 8 2 3 Stor  

 

8. Har du nytta av den svenska grammatiken när du läser andra språk? (t.ex. eng/ty/fra) Ja 18    Nej 3 

 

9. Rangordna 1-4 vilka områden du tycker är roligast att arbeta med i svenskan: 

• __2__ Läsa skönlitteratur 

• __4__ Arbeta med grammatik 

• __2__ Skriva uppsatser och berättelser 

• __1__ Arbeta med media (TV/film/tidningar) 

 

10. Skriv något som du känner att du vill säga om grammatiken som jag inte har frågat om. 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    Tack för att du hjälpte mig med detta! ☺ 

    /Daniel 



  

(Bilaga 6 – Årskurs 7, 8, 9) 
 
Elevers inställning till grammatikundervisningen i svenska 
 
1. Jag är: Pojke 27    Flicka 28 

 

2. Jag går i årskurs: Sju 20   Åtta 13   Nio 22 

 

3. Jag tycker att skolan är: Tråkig  13 17 15 5 3  Rolig 

 

4. Jag tycker att svenskundervisningen är: Tråkig  5 16 20 10 3  Rolig 

 

5. Jag tycker att svensk grammatik är: Tråkig  14 16 13 8 2  Rolig 

 

6. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? Liten 6 10 18 12 5 Stor 

 

7. Hur stor nytta tror du att du kommer ha av grammatiken i framtiden? Liten 10 11 14 10 9 Stor  

 

8. Har du nytta av den svenska grammatiken när du läser andra språk? (t.ex. eng/ty/fra) Ja 41    Nej 12 

 

9. Rangordna 1-4 vilka områden du tycker är roligast att arbeta med i svenskan: 

• __2__ Läsa skönlitteratur 

• __4__ Arbeta med grammatik 

• __3__ Skriva uppsatser och berättelser 

• __1__ Arbeta med media (TV/film/tidningar) 

 

10. Skriv något som du känner att du vill säga om grammatiken som jag inte har frågat om. 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________________ 

 

    Tack för att du hjälpte mig med detta! ☺ 

    /Daniel 


