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Abstract 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilken attityd framtidens svensklärare hade till 

grammatikundervisningens roll inom svenskämnet. Vi ville även veta hur dessa har tänkt sig 

undervisa om grammatik samt om det fanns någon skillnad i attityd mellan studenter som 

studerade två språk och studenter som hade ett samhällsvetenskapligt/estetiskt ämne 

tillsammans med svenskan.  

Vi genomförde en enkätstudie och en intervjustudie bland studenter som studerade eller hade 

studerat svenska på universitetet. Det som framkom var att många hade en negativ grundsyn 

till grammatikundervisningen men att de trots detta såg grammatiken som en viktig del av 

undervisningen. Det som blev tydlig både bland forskare som intresserat sig av ämnet tidigare 

samt de tillfrågade studenterna var att kritiken som grundades mot grammatikundervisningen 

främst berodde på att den var formellt bedriven i en traditionell anda. Den stora ändringen 

som bör göras är att väva in grammatiken i all svenskundervisning och låta eleverna få ett 

metaspråk, ett språk om språket. Detta istället för att nöta in grammatiska termer och göra 

ifyllnadsövningar i läroböcker. Skillnaden mellan studenter som studerade två språk och de 

som kombinerade svenskan med ett samhällsvetenskapligt/estetiskt ämne visade sig vara 

ganska stor. Här visade det sig att de språkstuderande hade en betydligt mer positiv 

inställning till grammatikundervisningen. 
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1 Inledning 

Under vår utbildning till svensklärare har vi fastnat för grammatikens roll i undervisningen. 

Genom de egna skolåren samt under vår utbildning och praktik har det hela tiden funnits en 

negativ attityd mot grammatikundervisningen, inte bara från elevhåll utan även från spridda 

delar av lärarkåren som undervisar i grammatik. Omfattningen av grammatikavsnittet inom 

svenskämnet har alltid varit ett omdiskuterat ämne bland lärare (Ejeman & Larsson 1982, s. 

441). Alla moment har kritiserats och diskuterats: undervisningsformer, examinationsformer 

men även hela förekomsten av grammatikundervisningen inom svenskämnet.  

Trots all kritik så har grammatikundervisningen funnits kvar och bibehållit sin starka ställning 

i svenskundervisningen. Vi undrar vad detta kan bero på och undrar om då inte 

grammatikundervisningen fyller en viktig funktion i svenskundervisningen. En viktig faktor 

blir här att titta på hur man jobbar med grammatik och varför man gör det. Många liknande 

uppsatser har skrivits i ämnet men få har inriktat sig på ett perspektiv mot de studenter som är 

under lärarutbildningens gång, de framtida svensklärarna. Hur förhåller de sig till grammatik i 

allmänhet och har de tips och idéer på grammatikundervisningens framtid?  

Vi kommer börja med att göra en tillbakablick för att se hur grammatiken har växt fram inom 

det svenska skolväsendet och under vilka former grammatikundervisningen har bedrivits. 

Detta för att få ett grepp om vad som har kritiserats och varför. Därefter så ska vi ta en 

närmare titt på framtidens lärare för att se om de har några åsikter kring utformningen av 

grammatikundervisningen och vilken framtid grammatikundervisningen har inom 

svenskämnet. Detta sker genom en redovisning av enkätsvaren under sex underrubriker. Efter 

detta redovisas intervjusvaren och i slutet av resultatkapitlet sammanfattas de resultaten från 

både enkäterna och intervjuerna. Avslutningsvis finns en diskussion som bearbetar svaren 

som framkommit samt våra egna tankar. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att titta på hur blivande svensklärare förhåller sig till 

grammatikundervisningen i svenska och hur de har tänkt undervisa i grammatik när de själva 

är färdigexaminerade lärare. För att få perspektiv på nutida svenskstuderandes åsikter har vi 

även gjort en historisk återblick för att se hur svenskämnet och dess grammatikundervisning 

har växt fram.  Vi har valt att inrikta oss på ett par frågeställningar som har varit extra 

relevanta. 

Hur ser framtidens svensklärare på grammatikens roll i undervisningen?  

Hur anser de tillfrågade lärarstudenterna att grammatikundervisningen bör bedrivas? 

Har studenternas ämneskombinationer någon inverkan på attityden till 

grammatikundervisningen? 

 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Begreppet grammatik och dess innebörd 

Ordet grammatik kommer från grekiskan och betyder från början ”konsten att rätt läsa och 

skriva” (www.ne.se). Grammatikbegreppet kan vara mångtydigt och innefatta flera olika 

kategorier av språklära såsom fonetik med mera. Vi har i denna studie dock valt att begränsa 

oss till Nilsson & Ullströms definition av den traditionella grammatiken, nämligen att den 

innefattar ordklasser, morfologiska kategorier samt satsdelar (1997 s. 7). Det svenska språkets 

ordklasser brukar delas in i nio undergrupper. Bland dessa ordklasser hittar vi bland annat 

verb, substantiv, adjektiv. Orden kategoriseras beroende på vilka egenskaper de har, 

exempelvis böjning och syntaktisk funktion (Bolander 2005, s. 100; 103). Morfologin 

innefattar ordbildningslära samt böjning av ord (formlära). Slutligen har vi satsdelarna som 

visar vilka led en meningsbyggnad har, det kan också gå under benämningen satsled. Begrepp 

som hör hemma inom denna sistnämnda kategori är exempelvis subjekt, objekt och predikat 

(ibid. s. 162). 
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2.2 Historisk bakgrund 

Grammatikstudier kan härledas ända tillbaka till antikens Grekland där grammatik användes 

vid sidan om retorik för att kunna behärska språket fullt ut. Redan 100 f Kr gav författaren 

Dionysios Thrax ut en bok där han beskriver sin syn på språkbeskrivning (Nilsson & Ullström 

1997, s. 8). 

De tidigaste fragmenten av svensk skola kan spåras tillbaka till 1200-talets mitt och det var 

kyrkan som styrde undervisningen (Thavenius 1981, s. 77). Latin var i det svenska 

skolväsendets början det enda undervisningsspråket och kallades således också för 

”modersmål” (Thavenius 1991, s. 44). Grammatikundervisningen inom det svenska 

skolväsendet fick därför sin lärobas just ifrån antikens latinundervisning och användes flitigt 

vid elevernas studier inom det latinska språket där undervisningen av grammatiska regler 

bedrevs mycket formellt (Thavenius 1981, s. 71). Specifika detaljer om undervisningen är 

enligt Thavenius svåra att finna, troligtvis låg kyrkans lära som bas för all undervisning (ibid. 

s. 78). Skolundervisningen med kyrkan som styrande makt fortgick fram till 1600-talet då en 

viss kritik mot systemet började skönjas. I början av 1700-talet ökade kritiken då svenska 

nationalister började förespråka att det svenska språket skulle läras ut i skolundervisningen. 

Detta för att dels stärka språkets status samt späda på de nationalistiska tankar som fanns i 

vissa kretsar. Trots de nationalistiska tankarna och kritiken mot latinets ställning inom skolan 

så skedde förändringen långsamt. Många såg fortfarande latinet som det rätta 

undervisningsspråket. Detta ledde till att kyrkans styrning över skolan var fortsatt stark fram 

till 1800-talets början (ibid. s. 70). 

Grammatiken inom svenskämnet började så smått att introduceras i skolan under tidigt 1800-

tal. Detta berodde alltså på att svenskan alltmer började konkurrera ut latin som det 

huvudsakliga undervisningsspråket. Den riktiga brytningen skedde i och med 1807 års 

skolordning då svenskan blev ett eget ämne på schemat och i samma veva övertog svenskan 

också latinets roll som officiellt undervisningsspråk (Thavenius 1991, s. 45). Men även om 

fokus flyttades från latinundervisningen till svenskundervisningen så behöll grammatiken 

inom modersmålsundervisningen de argument och normer för grammatikstudier som hade 

byggts upp av den latinska utbildningsstrukturen (Nilsson & Ullström 1997, s. 9). Själva 

undervisningen var alltså även i fortsättningen mycket formellt präglad. Strukturellt sett 

innebar det att man började med att fastslå och pränta in regler för olika grammatiska termer 

som sedan i bästa fall kunde användas genom tillämpningar (Thavenius 1991, s. 52). 
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Malmgren jämför undervisningstanken med torrsim, att man först måste kunna behärska 

armtagen och bensparkarna för att sedan ta sig ner i vattnet (Malmgren 1996, s. 55-56). 

För att förtydliga vilka tankegångar som rådde i 1800-talets skolundervisning och vikten av 

att barnen inte skulle slarva med sina studier inom grammatik kan man citera skalden och 

ledamoten inom Svenska Akademien, Esias Tegnér som pratar om grammatikens vikt inom 

skolan: 

Grammatikstudierna är formellt bildande för eleverna, de lär dem reda ut sina begrepp och tränar 
deras logiska tänkande, övar omdömesförmågan och skärper tanken […]. Lärarna får inte 
minska på strängheten i de grammatiska studierna (Thavenius 1991, s. 53). 

 

Vi kan genom detta citat och andra källor se att dåtidens koppling till latinet och dess rådande 

formalia hade stor makt när det gällde undervisningsstukturen inom grammatikstudierna. Vi 

ska längre fram se prov på att grammatikens makt och utformning är stark i den svenska 

skolan än idag genom att på sätt och vis vara lösryckt och särställd inom språkundervisningen 

(ibid. s. 53).  

I början av 1900-talet tappade latinet alltmer av sin ställning och istället fick 

modersmålsämnet en allt centralare position i samtliga skolformer och timtalet i 

modersmålsundervisning, och därmed språklära, ökade kraftigt fram till 1933 (ibid. s. 47).  

Det bör dock påpekas att det framförallt var i läroverket som man i stor utsträckning ägnade 

sig åt grammatikundervisning. Flickskolan hade under denna tid i regel betydligt mindre 

grammatik än i läroverket. Denna struktur kom att fortleva fram till bildandet av en 

enhetsskola som trädde i kraft 1950 (Ljunghill 1995, s. 23).  

I samma veva som en enhetlig grundskola träder i kraft kan man också se att kritik mot den 

rådande grammatikundervisningen börjar framträda. Många lärare ville se 

språkläran/grammatiken försvinna eller radikalt förändras då man menade att den saknade ett 

praktiskt värde för eleverna (Lekman 1949, s. 233).  John Lekman själv skrev 1949 boken 

Svenska i skolan som riktade sig till lärarstudenter. Han såg grammatikundervisningen som ett 

medel för att ge eleverna en möjlighet att uttrycka idéer i språklig form samt som ett sätt att 

stärka känslan för modersmålet (ibid. s. 232). Den kritik som nu började föras fram skulle 

komma att växa och vi ska se prov på att kritiken blev hårdare. Att grammatiken i 

fortsättningen skulle ses som en självklarhet var inte fallet (Boström & Josefsson 2006, s. 23). 
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I samband med 1960-talets början tillkom ett nytt begrepp inom utbildningssektorn, nämligen 

de rullande läroplansreformerna. Detta innebar att det nu, med jämna mellanrum kom nya 

direktiv för svenskämnet för att följa tidens strömningar (Thavenius 1991, s. 43). Dessa 

läroplaner innebar även en centralisering av grundskolan där samtliga skolor skulle följa de 

angivna direktiven för att få en likvärdig skola (Johansson & Johansson 1994, s. 17). Det bör 

dock påpekas att läroplaner inom skolan inte var något nytt fenomen utan den första 

normalundervisningsplanen hade i folkskolan kommit fram redan 1878. 

Normalundervisningsplanen hade dock bara som syfte att vägleda skolorna runt om i landet. 

Hur undervisningen sedan skulle bedrivas var upp till varje enskild skola att bestämma (ibid. 

s.15). 

Införandet av den första läroplanen för grundskolan år 1962 innebar även en språklig 

förändring. Det som tidigare hade kallats modersmålsundervisning kom nu istället att kallas 

för svenska (Dahl 1991, s. 66; 73) och ämnet placerades högst upp i listan bland skolans 

obligatoriska ämnen (Kroksmark et al. 1993, s. 51). 

Lgr 62 anmärker att läraren bör vara på sin vakt under grammatikundervisningen för att risken 

för mekanisering och död form- och namnskunskap lätt kan uppstå. Detta var ett tecken på att 

man ville komma ifrån det gamla och verkligen göra något verkligt och användbart av 

grammatikundervisningen.  Det anges även att läraren bör ta hänsyn till att vissa elever kan ha 

svårt att förstå abstrakta grammatiska sammanhang (Lgr 62 s. 161). 

Vi kan även se på litteraturen som publiceras under 60-talet att kritiken mot den formella 

grammatikundervisningen börjar förstärkas. När Gösta Lundberg år 1962 efter” mycken 

tvekan” gav ut verket Att undervisa i svensk språklära, i syfte att diskutera metodproblem 

inom grammatikundervisningen, pekade han just på de risker språkläran medförde, att den 

blev avskild från svenskämnets andra delar på grund av den mekaniska inlärningsmetoden 

(Lundberg 1962, s. 9). Han menade att det inom läraryrket förekom en viss skepsis mot 

grammatiken där en del kritiska röster menade att eleverna inte hade någon nytta av 

undervisningen (ibid. s. 11).  

Dessa kritiska röster fick dock ingen större genomslagskraft på undervisningsplanet och den 

kritik som här framlades ska vi senare se tas upp även i nutida grammatikforskning. 
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2.3 Argument för grammatikundervisning 

När man talar om grammatikundervisningens vara eller icke-vara inom svenskundervisningen 

brukar ett antal argument tas upp till grammatikens försvar. Vi ska här kortfattat redogöra för 

några argument för grammatikundervisning som florerat bland tidigare grammatikforskare 

däribland Teleman, Brodow samt Nilsson & Ullström, även läroplanens argumentering för 

grammatikundervisningen tas upp. 

Ett av argumenten som har förekommit är grammatik som formalbildning. Det är den teori 

som vi tidigare har diskuterat och som kan härledas tillbaka till antiken och återknyter till 

latinundervisningens inlärningsprocess av grammatik. Själva formen sätts i fokus och övas in 

isolerat samtidigt som innehållet sätts åt sidan (Nilsson & Ullström 1997, s. 9). 

Vidare har grammatiken som verktyg för att lära sig främmande språk framhållits. Detta är ett 

av de vanligaste argumenten för grammatikundervisning i skolan. Genom att vara medveten 

om de grammatiska grunderna så underlättas inlärningen av andra språk. Detta då den 

allmänna grammatiken i grunden är gemensam för de flesta språk (ibid. s. 11). Grammatiken 

tjänar som ett redskap när vi vill nå andra mål, så som inlärning av andra språk (Teleman 

2006, s. 8).  

Genom att ha ett klart och tydligt standardspråk kommer man lättare kunna lära ut 

grammatiska termer och regler vilket underlättar för elevernas inlärande av dessa termer 

(Nilsson & Ullström 1997, s. 13). Detta argument kan man använda då man argumenterar för 

att öka elevers språkriktighet. Det går i sin tur att leda vidare till grammatiken som ett medel 

mot språklig förslappning. Ett argument som ständigt blir aktuellt då man från äldre 

generationer ofta pekar på ungdomars slarviga språkbruk (ibid. s. 16). 

Avslutningsvis vill vi nämna argumentet om grammatik som metaspråk. Metaspråk innebär 

att man talar om, och beskriver språk. Teleman menar att vi genom grammatiken kan 

förstärka kunskapen om oss själva som fungerande språkvarelser (Teleman 2006, s.8). Maria 

Bolander, författare av läromedlet Funktionell svensk grammatik som vänder sig till 

grammatikstuderande på universitetsnivå, har samma utgångspunkt som Teleman och menar 

att målet med grammatikstudierna bör vara att nå ett mer medvetet förhållande till det egna 

språket och med detta som utgångspunkt kan man vidare lära sig andra språk lättare samt 

underlätta för undervisning av elever med svenska som andraspråk (Bolander 2005, s. 28). 

Barn födda och uppvuxna i Sverige är redan vid skolstart så pass grammatisk duktiga att de 
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inte behöver grammatiken för att lära sig språket, dock saknar de kunskapen att kunna 

analysera och tala sitt språk (Nilsson & Ullström 1997, s. 18). Genom att starta inom 

elevernas språkbruk så är det också lättare att väcka kunskap och medvetenhet om deras 

språkliga kompetens (Boström & Josefsson 2006, s. 30). Genom metaspråket skapar vi också 

kunskap om oss själva. Grammatiken är något som finns inuti oss, i våra hjärnor. Det är med 

andra ord inget som man kan leta upp utan snarare något man måste hitta inom sig (ibid. s. 

28). Redan på 60-talet påpekade Lundberg, som nämns tidigare, på vikten av att göra eleverna 

medvetna om språket (Lundberg 1962, s. 12). 

Vi har efter den historiska bakgrunden sett prov på att läroplanen Lgr -62 argumenterar för 

grammatikundervisningen i ett särskilt kapitel. I Lgr -80 tas begreppet grammatik bort helt 

och hållet och ersätts istället av begreppet språklära. Det står här att läsa:  

I arbetet ingår därutöver att eleverna studerar språkets byggnad: ordklasser, satser & satsdelar 
(Lgr -80 s. 141) 

Även dagens gällande kursplan (Kursplan 2000) saknar just specifika begreppet grammatik. 

Dock står följande att läsa:  

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter (Skolverket Kursplaner 2000) 

Kunskaper om språkets struktur och uppbyggnad och om hur det historiskt har utvecklats 
fördjupar förståelsen (Skolverket Kursplaner 2000). 

Under rubriken Mål i slutet av nionde läsåret står det vidare att eleven ska:  

ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andras språkbruk 
(Skolverket Kursplaner 2000). 

Dessa ordval skulle man kunna tolka som argument för att det krävs en viss grammatisk nivå 

för att kunna nå det mål som är obligatoriskt för det nionde läsåret. Det är dock en luddig 

beskrivning och man kan se det hela som Svedner utrycker det: ”Man kan alltså se 

svenskämnet på olika sätt, t.ex. låta dem läsa gamla svenska klassiker eller plugga grammatik, 

dock finns inte dessa inbakade i ämnet” (Svedner 1999, s. 49). Det blir alltså upp till den 

enskilde läraren att tolka och därefter välja hur undervisningen bäst bör bedrivas, explicit 

grammatikundervisning eller inte. Detta kan också ses som ett skäl till att eleverna inte 

uppskattar grammatikundervisningen. Anna-Lena Delgård skriver i sin uppsats om 

grammatikattityder bland elever att över hälften av eleverna: ”inte vet syftet med 

undervisningen” (Delgård 2007, s. 23). 
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2.4 Kritik mot grammatikundervisningen 

Som vi tidigare sett är kritik mot skolans grammatikundervisning på intet sätt någon ny 

företeelse. Teleman menar att det finns många brister och osanningar inom den 

skolgrammatiska traditionen (Teleman 1992). Många elever minns grammatiken som 

lektioner av mekaniskt plugg av ett obegripligt och oöversiktligt språk (Pettersson 1985 s. 

224).  Strömquist pekar på det faktum att eleverna ser grammatik som någonting stelt och 

normativ istället för något dynamiskt och undersökande (Kroksmark et al. 1993, s. 26). 

Vidare säger Teleman att när man tittar på grammatiken i skolan: 

är det ovedersägligt att den ytterst sällan har fått till uppgift att ge eleven språkliga aha-upplevelser” (Teleman 
1991, s. 121).  

En ung lärare uttrycker detta genom att peka på att genom allt rabbelpluggande och krav på 

språkriktighet så dog hans skrivarglädje (Bergöö 2005, s. 189). 

En viktig faktor som ofta nämns är att grammatikundervisningen är väldigt läromedelsstyrd 

vilket kommer från latinundervisningens strikta formalisering av ämnet (Boström & Josefsson 

2006, s. 45). I läromedel för svenska saknas ofta diskussioner om de olika begreppen inom 

grammatik och de presenteras oftast fristående i läromedlen (Lundin 2009, s. 64-65), stora 

delar av tiden inom grammatikundervisningen ägnas åt att sortera ord i ordklasser samt 

böjning av ord (Kroksmark et al. 1993, s. 31). I detta avseende kan man se att traditionens 

makt spelar en väldigt stor roll och är svår att bryta (Nilsson & Ullström 1997, s. 23). Det 

märks även då Brodow berättar att när han som läromedelsförfattare har gjort försök att tona 

ner betydelsen av ordklasser och satsdelar istället fått bakläxa av diverse granskningsgrupper 

(ibid. s. 23). 

Mycket av den kritik som förts fram bygger på kritik mot formaliseringsundervisningen av 

grammatik. Lars-Göran Malmgren menar att en formaliserad undervisning blir tömd på ett 

sammanhängande innehåll (Malmgren 1996 s. 58). 
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2.5 Hur bör grammatikundervisningen läggas upp? 

Vi kan se att brister i de grammatiska beskrivningarna inom skolan ofta tas upp inom 

litteraturen, däremot är det mer sparsamt med beskrivningar av/hur man kan jobba didaktiskt 

med dessa problem (Boström & Josefsson 2006, s. 43). 

Till att börja med vill vi ta fasta på Boström & Josefsson som pekar på vikten av att man som 

lärare bör besitta goda kunskaper inom grammatiken för att kunna förenkla för eleverna och 

slippa bli beroende av läroböckernas styrning av grammatikundervisningen, något som vi sett 

har fått utstå mycket kritik av grammatikforskare (ibid. s. 46). Som det ser ut i dagens 

undervisning menar Delgård att lärarna kör på i gamla spår utan att ta till vara på elevernas 

tankar och idéer (Delgård 2007, s. 25). En tungt vägande anledning till detta kan vara just att 

man känner sig otillräcklig och väljer att slaviskt följa lärobokens restriktioner. 

Många forskare förespråkar en funktionell grammatikundervisning med fokus på elevernas 

eget språk och på elevernas egna egenskaper (Teleman 1997, s. 174). Funktionaliseringen kan 

i korta ordalag beskrivas med att språket utvecklas i kunskapssökande sammanhang 

(Malmgren 1996, s. 60).  

Bland annat Brodow argumenterar för att grammatikundervisningen ger bättre resultat om den 

anknyts direkt till elevernas egna texter, istället för att hamra in grammatiska begrepp på 

klassiskt vis (Brodow 1996, s. 303). Man ska låta alla elever i samtliga stadier laborera med 

ord och satser i funktionella sammanhang (Ejeman & Larsson 1982, s. 441). För att förtydliga 

dessa tankegångar kan man citera Bergöö som menar att: ”[s]pråk lär man sig genom att delta 

i olika språkliga praktiker – inte genom att läsa om dem utan att handla i dem” (Bergöö 2005, 

s. 67).  

Inom grammatikundervisningen faller ofta talspråket bort till förmån för det traditionella 

skriftspråket (Kroksmark et al. 1993, s. 20). Det är, för att återigen citera Ulf Teleman, viktigt 

att ha ”...en grammatik som beskriver inte bara skriftspråkets utan även talspråkets 

uttrycksmöjligheter och som visar såväl skillnader som likheter mellan de båda” (Teleman et 

al. 2001, s.10). Bolander påpekar att trots att talspråket är det viktigaste medlet för 

kommunikation inom samtliga mänskliga kulturer så har det allmänt lägre status än 

skriftspråket (Bolander 2005, s. 24). 
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Den funktionella undervisningsmodellen kan knytas samman med den induktiva 

inlärningsmetoden. Det vill säga att man lär genom exempel. Dessa induktiva metodtankar är 

inte nya utan fanns redan på 1600-talet då didaktikern Johann Amos Comenius gav ut Den 

öppnande gyllene dörren till språket. För att nå ett allmänt regelsystem utgick han från satser 

formulerade med anknytning till elevernas erfarenheter (Kroksmark et al. 1993, s. 45). 

Induktiv inlärning tas även upp i Gösta Lundbergs bok ”Att undervisa i svensk språklära” 

(1962). Han menar att eleverna bör samla in ett språkligt material, göra iakttagelser och dra 

slutsatser och utifrån detta eventuellt formulera regler för de olika språkliga fenomenen (ibid. 

s. 19). För att ytterligare förstärka tankarna om en induktiv metodmodell kan vi vandra vidare 

fram till 1997 där Teleman i Metodboken kommenterar denna metod för inlärning, bland 

annat genom att lägga tonvikt på stimulansen som skapas då eleverna genom aktivitet kan 

komma till en slutsats/grammatisk regel (Teleman 1997, s. 175). 

Svenskämnet kan enligt P-O Svedner ses som olika ambitioner, bland annat färdighet, 

kreativitet och kunskapsambitioner (Svedner 1999, s. 16). Grammatiken har i dagens skola en 

given men inte dominerande plats i orienteringen om det svenska språket (Brodow et al. 2000, 

s. 27). Kroksmark menar att mycket av vikten ligger vid att inte isolera grammatiken ifrån 

resten av svenskämnet (Kroksmark et al. 1993, s. 28). Den bör föras in i ämnet som helhet för 

att på det sättet få in den funktionella/induktiva inlärningsmetoden. 

Brodow som tidigare nämnts diskuterar även i Retoriken kring grammatiken (2000) begreppet 

individualisering inom grammatikundervisningen. Ett begrepp som kom in som 

undervisningsmetod redan i Lgr -62 (Malmgren 1996, s. 95). Det Brodow nämner är olika 

former av enskilt arbete, eller arbete i mindre grupper, där läraren ges större möjlighet att 

hjälpa elever med svårigheter i ämnet. På detta sätt kan också starka elever hjälpa de lite 

svagare på ett konkretare sätt en vad läraren gör då eleverna har ett elevperspektiv som läraren 

kan sakna (Brodow 2000, s. 108). Han nämner även att lärare han intervjuat använder sig av 

individualisering i arbetet med grammatik på yrkesförberedande program på gymnasiet, fast 

dock bara för dem som vill nå de högre betygen (ibid. s. 109).  

Trots olika forskares teorier och tankar om hur en bra grammatikundervisning bör vara 

upplagd så kan man se att det är lättare sagt än gjort att ändra på den formaliseringstradition 

som trots allt har tvåtusen år på nacken (Malmgren 1996, s. 66). Vad blivande svensklärare 

har för tankar om denna bit sökte vi svar på i våra enkät- och intervjustudier. 
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3 Metod 

Vi valde att i vår undersökning använda oss av både en kvantitativ enkätstudie och en 

kvalitativ intervjustudie. Detta för att dels få en bred, övergripande bild av situationen samt 

kunna gå in mer på djupet i ämnet och då mer specifikt koncentrera oss på våra valda 

frågeställningar. Bryman menar att en flerfaldig forskningsstrategi kan ge en bättre förståelse 

av en företeelse jämfört med om man bara använder en metod (Bryman 2002, s. 421). 

Användningen av både kvantitativ och kvalitativ forskning kan illustreras genom att citera en 

metafor som Jan Trost tar upp i Enkätboken: 

Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen skall jag gå ut och räkna 
dem [kvantitativ studie, vår anmärkning]. Vill jag veta vilka sorter som förekommer och hur 
deras livsbetingelser ser ut skall jag inte räkna utan söka finna variation och försöka förstå deras 
situation [kvalitativ studie, vår anmärkning] (Trost 2007, s. 23).  

 

3.1 Enkäterna 
Vi började med att dela ut en enkät (se bilaga 1) till lärarstudenter som studerade eller hade 

studerat svenska på universitet. Urvalet blev ett bekvämlighetsurval med lärarstudenter från 

vårt eget universitet. Respondenterna hade som nämnts gemensamt att alla hade läst eller läste 

svenska som en av sina inriktningar på lärarprogrammet. Då vi senare skulle göra ett urval för 

vidare intervjustudier så tyckte vi att bekvämlighetsurvalet var ett bra första steg, detta då ett 

bekvämlighetsurval enligt Bryman är en bra språngbräda för vidare forskning men samtidigt 

inte tillräckligt generaliserbart för att vara det enda man lutar sina forskningsresultat mot 

(ibid. s. 115). 

Enkäterna gjordes för att få en bred överblick över hur lärarstuderande såg på 

grammatikundervisningen under sin egen skoltid, under universitetstiden samt i relation till 

deras framtida läraryrke. Och därefter kunna kartlägga de attityder som framkom. Då alltför 

omfattande enkäter sällan är funktionellt gångbara, eftersom många respondenter tröttnar så 

valde vi att hålla nere frågornas antal till nio stycken(ibid. s. 148). De sju första var helt slutna 

till sin karaktär medan de två avslutande var öppna frågor.  

De flesta enkäter lämnades ut i seminariesammanhang där studenterna var samlade i mindre 

grupper här spelade bekvämligetsurvalet en stor roll då det precis som Bryman skriver kan 
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leda till en hög svarsfrekvens, vilket det också gjorde (ibid. s. 114). En del enkäter mailades 

även ut då före detta svenskstudenter som för tillfället läste en annan inriktning var svåra att 

samla på en och samma gång. Vi var noga med att peka på vikten av respondenternas åsikter 

och deras medverkan i studien. Detta för att få respondenterna att anstränga sig och inte bara 

”slarva” sig igenom enkäten (Holme & Solvang 1997, s. 132). Då den största delen av 

enkäterna lämnades ut på plats direkt till studenterna så gav detta en hög svarsfrekvens till 

följd av att alla som var där svarade på enkäten. Dessa enkäter kunde även processas av oss 

direkt då vi erhöll dem direkt efter studenternas svar. Detta kan jämföras med den lite längre 

responstiden för mailsvaren, då vi inte hade tillgång till dessa förrän de mailades tillbaka, 

vilket i vissa fall kunde röra sig om ett par dagar. Sammanlagt fick in svar från 40 studenter. 

Enkäterna bearbetades härefter genom en snabbanalys av de korta frågorna för att som 

tidigare nämnts få en uppfattning om hur synen på grammatik var överlag. Därefter tittade vi 

mer ingående på de öppna svaren för att se om några svar stack ut och som kunde vara 

intressanta för kommande intervjustudie. Vi ville även undersöka skillnaden mellan studenter 

med språkinriktning och de med som undervisade något annat såsom idrott, 

samhällsvetenskap, slöjd etc. Detta för att, som nämnts, finna respondenter som skiljde sig åt 

samt se hur attityderna skiljde sig åt mellan studenter med olika ämneskombinationer. 

3.2 Intervjuerna  
Utifrån våra insamlade enkäter gjorde vi ett urval där vi kallade fem studenter till intervju. 

Urvalet av dessa studenter grundades i att försöka hitta en stor variation av attityder till 

grammatik, som Trost skriver: ”I de flesta fall vill man vid kvalitativa studier få en så stor 

variation som möjligt och inte ett antal likartade” (Trost 2007, s. 137). Eftersom budgeten för 

denna undersökning kan anses som tämligen begränsad kunde vi inte erbjuda respondenterna 

någon form av ersättning. Vi tolkade dock deras val att ändå medverka som att de verkligen 

ville göra sin röst hörd, vilket vi ansåg vara en viktig faktor för intervjuernas relevans. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) bygger på en semi-strukturerad intervjuform.  Denna intervjuform 

bygger på en del specifika teman som vi via våra enkäter tyckte skulle vara till nytta att gräva 

djupare i (Bryman 2002, s. 300 ff.). Vi har med andra ord byggt upp en intervjuguide med 

teman från enkäten som vi ville titta på mer djuplodande. Som Dalen påpekar är den 

kvalitativa intervjun bra för att få information om informantens erfarenheter, tankar och 

känslor (Dalen 2007, s. 9). Att använda sig av en semi-strukturerad intervjuform leder till att 
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olika följdfrågor blir nödvändiga för att följa upp respondenternas olika infallsvinklar vilket 

leder till att fokus på intervjuerna kan skilja sig något åt. Detta såg vi inte som ett problem då 

vi hade vår enkätstudie att lägga grunden på. 

När vi hade en färdig intervjuguide så genomförde vi först en pilotintervju för att kunna ändra 

på eventuella oklarheter. Då pilotintervjun fungerade smidigt valde vi att inte göra några 

ändringar när det var dags för de riktiga intervjuerna. Dock var det ett bra sätt att bli lite 

varma i kläderna samt få en möjlighet att testa den elektroniska utrustningen. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades sedan allt material. Detta i huvudsak för att kunna 

gå tillbaka och titta på intervjupersonernas svar och jämföra dem med varandra (Bryman 

2002, s. 310). De delar som vi ansåg som relevanta för uppsatsen citeras i resultatdelen.  

3.3 Etiska ställningstaganden 
Vi var i samband med intervjutillfällena, noggranna med att påpeka, enligt vetenskapsrådets 

riktlinjer (www.vr.se) att intervjupersonerna när som helst hade möjlighet att avbryta 

intervjun om de skulle finna sig obekväma i situationen. Detta ansåg vi vara viktigt att påpeka 

då vi använde oss av en diktafon för att dokumentera intervjuerna i ljudform. Intervjuerna 

genomfördes även i en miljö som inte skulle få informanten att känna något obehag, utan en 

miljö där ett samtal kunde genomföras på ett lugnt, avslappnat samt samtalsinbjudande sätt. 

Detta ställe valdes ut av informanten själv. 

Vidare förhöll vi oss efter de etiska principer Bryman framhåller som de principer 

samhällsforskningen bör hålla sig efter (2002, s. 443). Dessa innefattar, som i detta fall under 

vår intervju, att ingen av våra intervjupersoner skall komma till skada under intervjun, att 

intervjupersonerna ger samtycke till att bli intervjuade så att de till exempel inte blir förda 

bakom ljuset angående intervjuns syfte. De etiska principerna säger också att man inte bör 

inkräkta på personens privatliv eller utnyttjar intervjupersonerna för någon form av bedrägeri 

eller undanhåller viktig information för dem. 

När intervjuguiden skapades hade vi dessa principer i åtanke, för att kunna garantera oss om 

att vi inte kunde fara med osanningar eller på något sätt skada våra intervjupersoner. Utöver 

detta informerades intervjupersonerna även vid starten av intervjun att de, som nämnts ovan, 

hade rätt att avbryta intervjun när som helst om de upplevde att detta inte var något de vill 

delta i. De intervjuade informerades även att de fick ta del av slutresultatet, det vill säga det 
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färdiga arbetet, så att de kunde se hur deras svar användes i arbetet. Detta för att de skulle 

kunna se att deras svar inte använts i ett syfte som de inte kunde stå för, också detta i linje 

med de etiska principerna.  

 

4 Resultat  

I följande avsnitt kommer resultaten från enkäterna samt intervjuerna att redovisas. Hur 

resultaten redovisas beror på frågornas struktur vilket kommer att framgå av presentationerna 

nedan. Under rubrik 4.3 finns en kortare sammanfattning av de resultat som har framkommit i 

både enkäterna och i intervjuerna. 

 

4.1 Enkäterna 

Vi kommer här först redovisa våra enkätsvar (40 stycken) i form av diagram och löpande text 

som visar hur studenterna svarat på i de olika frågorna och även kommentera svarsfrekvensen 

i diagrammen under ett par rubriker. Ålder, kön och ämneskombination kommer att behandlas 

i den löpande texten i de fall som detta är relevant för frågan. Vissa frågor i enkäten har 

kombinationen grundskola/gymnasium i samma svarsspalt. För att underlätta det språkliga 

står det dock bara grundskola i den löpande texten både här i resultatdelen samt i den följande 

diskussionen. 

4.1.1 Grammatikens betydelse i svenskundervisningen 
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Figur 1. Vilken betydelse tycker du att grammtiken har i svenskundervisningen? 

Av de 40 svarande studenterna så tycker de flesta att grammatikundervisningen har en ganska 

stor betydelse för svenskundervisningen. Fyra anser att grammatiken har en ganska liten 

betydelse, åtta lägger sig i mitten. Majoriteten av studenterna, tjugofyra, tycker att 

grammatikundervisningen är av ganska stor betydelse medans fyra tycker betydelsen är stor.  

Det man kan utläsa av enkätsvaren som inte visas i ovanstående diagram är att studenter som 

utbildar sig till att undervisa i svenska samt ytterligare ett språk överlag anser 

grammatikundervisningen vara viktigare jämfört med de studenter som istället har ett 

samhällsorienterat/estetiskt ämne i kombination med svenskan. Ingen av de tillfrågade 

respondenterna hade svenska kombinerat med ett naturvetenskapligt ämne. 

4.1.2 Studenternas samt deras lärares inställning till grammatik under 
studenternas egen skolgång. 

Vi kommer under denna rubrik att redogöra för hur studenternas inställning till grammatiken 
och grammatikundervisningen under deras egen skolgång förändrats. Detta sätts även i 
samband med hur de uppfattade inställningen till grammatikundervisningen hos deras tidigare 
grundskole- och gymnasielärare. Under rubrik 4.1.4 kommer detta även beskrivas mer i detalj 
genom studenternas egna beskrivningar på förändrad inställning till grammatik. 

 

 

Figur 2. Hur upplevde du grammatikundervisningen under din egen skolgång? 

Här går det tydligt att urskilja en attitydförändring från grundskole- till universitetsnivå. Ingen 

student upplever grammatikundervisningen intressantare på grundskolenivå jämfört med 



16 

 

universitetsnivå. Fyra av de tillfrågade studenterna har dock ännu inte läst 

universitetsgrammatiken och svarar därför ”Vet ej”. Av de tre studenter som tycker att 

grammatiken var ganska ointressant även på universitetet så är det en som har ytterligare ett 

språk som sitt andra ämne (engelska). De studenter som ökat sitt intresse mest för 

grammatikundervisningen är överlag språkstudenter, men som vi tidigare skrivit så ändras 

attityden gentemot grammatikundervisningen åt det positiva hållet oavsett ämneskombination. 

 

 

Figur 3. Hur upplevde du dina lärares inställning till grammatikundervisningen? 

I figur tre kan vi se tecken på att lärarna har gett intryck av att ha ett ganska svagt intresse för 

grammatikundervisningen under studenternas egen grundskoletid. Femton studenter anser 

lärarna som neutrala i sin inställning. Hela sjutton studenter upplevde sina lärare som mer 

eller mindre oengagerade. Bara sju studenter såg sina lärare som delvis eller mycket 

engagerade. Detta resultat bör dock tas med en nypa salt och knytas ihop med studenternas 

egna attityder. Ofta kan man uppleva lärarens attityd som dålig om man inte själv hyser något 

intresse för undervisningen. Dock kan vi se att två av de studenter med mest positiv 

inställning till grammatikundervisningen också upplevde sina lärare som mycket engagerade 

under grundskoletiden. En student har svarat ”Vet ej” då denne inte kommer ihåg att någon 

grammatikundervisning genomfördes överhuvudtaget. Vi kan se att det upplevda 

engagemanget bland lärarna samt studenternas egen inställning till grammatik under 

grundskolan ganska väl överensstämmer med varandra. De studenter som ansåg det vara helt 

ointressant hade oftast oengagerade lärare och vice versa.  
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Figur 4. Hur har du upplevt nivån på grammatikundervisningen? 

Trots att studenterna ansåg grammatikundervisningen vara ointressant under grundskolan 

jämfört med universitetsstudierna så kan vi i figur 4 se att de flesta studenterna har upplevt 

grundskolegrammatiken som ganska enkel jämfört med universitetet. Exempelvis tyckte arton 

studenter att grammatikundervisningen under grundskolan var lätt eller ganska lätt. Bara tre 

studenter tyckte den var ganska svår eller svår. Detta att jämföra med universitetsstudierna där 

hälften av de tillfrågade studenterna ansåg grammatikundervisningen vara ganska svår eller 

svår. De samband man kan se är att då grammatiken blir svårare blir den också intressantare. 

Att svårighetsgraden minskar intresse går alltså inte att utläsa av enkätundersökningarna. Det 

bör dock påpekas att studenterna har blivit äldre och att grammatikundervisningen på 

universitetet utgör ett moment av utbildningen till lärare som är grundläggande för att man 

ska få fortsätta sina studier. 

4.1.3 Synen på framtida grammatikundervisning och värdet av en grammatisk 
utbildning 

Trots att många har en negativ grundsyn till grammatikundervisningen så kommer vi av 
följande två diagram se att studenterna dels kommer lägga viss vikt vid 
grammatikundervisningen samt att de själva i stor utsräckning anser att den utbildning de fått 
i grammatik har varit användbar. 
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Figur 5. Vilken vikt kommer du lägga vid grammatikundervisnigen som framtida lärare? 

De flesta lägger sig på en nivå någonstans i mitten. Av de sju studenter som säger sig vilja 

lägga lite mindre vikt vid grammatiken har sex religion eller historia som sitt andra ämne 

medan den sjunde är samma engelskstuderande som tyckte grammatiken på universitetet var 

ganska tråkig. Av de fyra studenter som tänker lägga stor vikt vid sin grammatikundervisning 

är tre studenter med en språkkombination. 

 

 

Figur 6. Hur användbar har den utbildning du fått i grammatik varit för dig? 
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Majoriteten anser att grammatikutbildningen har varit användbar (23) och tio anser att den till 

och med varit mycket användbar. Utifrån svaren på dessa frågor kan det tyckas att grammatik 

ska ha en klar plats i svenskundervisningen då den uppenbart fyller en funktion för de 

studerande. Då denna fråga inte hade någon följdfråga i enkäten behandlades den djupare vid 

intervjuerna. 

4.1.4 Förändring i inställningen till grammatik under lärarutbildningen 

 

 

Figur 7. Har din inställning till grammatik förändrats sedan du påbörjade din lärarutbildning? 

En majoritet av lärarstudenterna (22) tycker att inställningen har förändrats. De studenter som 

har svarat ”Ja” på frågan har ombetts att beskriva vad de tycker har förändrats mest i deras 

inställning och utifrån deras svar har vi försökt att kategorisera svaren i undergrupper, detta 

gör att det emellanåt sker upprepningar då kategorierna och många fall överlappar varandra: 

Ökade språkliga kunskaper: En del av studenterna påpekar att grammatikundervisningen 

under lärarutbildningen har vigdat deras synsätt på grammatiken ställd i förhållande till deras 

eget språkbruk. Dessa studenter menar att de numera förstår att grammatiken kan verka som 

ett användbart stöd i både deras egen samt i deras elevers språkliga utveckling. Svaren som 

framkommer är inte identiska men har samma grundmönster: deras eget språk har förbättrats. 

De har tillgodogjort sig större kunskaper som de menar har vidgat förståelsen för hur det 

svenska språket är uppbyggt. Några påtalar enbart en utveckling inom skriftspråket medan 

andra även pekar på en förbättring i sitt talade språk.  



20 

 

Bland studenterna med ytterligare ett språk som sitt andra ämne poängterades det att en god 

förståelse av grammatiken i modersmålet utgjorde ett bra stöd vid studier i det andra språket. 

Dessa studenter påpekade även att de hade börjat se grammatiken som främjande vid 

inlärningen av främmande språk.  

Grammatik i en kontext: Förutom att studenterna sa sig ha förbättrat sitt eget språk, så 

visade enkätsvaren att en stor grupp ansåg att de numera tyckte sig ha en bättre och större 

förståelse för hur grammatiken kan användas i deras egen undervisning, då i förhållande till 

traditionell grammatikundervisning.  

En majoritet av studenterna har svarat att de numera säger sig förstå att grammatiken inte är 

en isolerad företeelse, utan att de insett sambandet mellan grammatiken och sitt eget 

språkbruk. Det framkom att en del studenter hade förändrat sitt sätt att tänka om grammatik 

genom att uttrycka: ”Det viktiga är kunskap i, inte om grammatik”. Några ville även visa på 

att grammatikundervisningen bör involveras inom hela svenskämnet, detta då det är viktigt 

med grammatik för att få kunskaper både i och om det svenska språket.  

Förståelse att grammatiken både är viktig och rolig: Som vi kan se i svaret ovan påpekar 

en liten andel av studenterna att den insikt de numera säger sig ha är att de tycker att deras 

ökade kunskaper i grammatik påverkar intresset positivt. De påpekar också vikten av en stor 

kunskapsbas för att kunna undervisa grammatik på ett intressant sätt. Några menar att även 

om de överlag är emot traditionell grammatikundervisning så kan ta det vara bra att nöta in en 

bred kunskapsbas som framtida svensklärare. Det som dock talar för att dessa kunskaper inte 

bara kan nötas in är att nästan en lika stor andel som gav svaret innan också anser att det är 

mer spännande med grammatiken när man förstår. Många säger sig också, efter avslutad 

grammatikkurs på universitetet, numera ha lärt sig uppskatta det roliga med grammatiken. 

Detta påpekas specifikt av en student som menar att grammatikundervisningen har stora 

möjligheter att göras rolig. Hur detta bör gå till framkommer dock ej av enkäterna.  

Undervisningssyfte: Av svaren ovan kan vi utläsa att studenterna tycker sig veta att 

grammatikundervisningen kan göras rolig och många av dem säger sig komma bedriva sin 

grammatikundervisning på ett annat sätt än den gamla traditionella grammatikundervisningen 

som de själva blivit undervisade i. När de resonerar om nytänkande pekar de på syftet att 

bygga upp ett intresse och ett större engagemang än vad de anser att den traditionellt strikt 

formellt lagda grammatikundervisningen gjorde under deras egen grundskolegång.  
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En överhängande andel av studenterna anser att grammatiken ger möjligheter att definiera 

återkommande fel som eleverna begår i sina texter. Att ta till vara på dessa på bästa 

grammatiska sätt skulle leda till en bättre undervisning samt att elevernas skrivutveckling 

skulle främjas positivt.  

Att studenterna inte har några djupare åsikter om hur det bör gå till synliggörs av det faktum 

att de gärna skulle se mer didaktisk grammatik förekomma på universitetsnivå. Detta har vi 

också tittat närmre på under intervjuerna. 

Engagerade lärare: Av de flesta studenterna kan man utläsa att utöver deras ovanstående 

tankar om varför deras syn på grammatik har förändrats så pekar väldigt många på faktorn om 

universitetets bra och engagerade föreläsare. Även om de personligen haft en ganska negativ 

attityd gentemot grammatiken så har föreläsarnas engagemang och brinnande intresse i sig 

skapat en miljö där grammatiken automatiskt blir kul. Detta kan även ses som att studenter 

själva förstår vikten av engagemang i undervisningen för att göra den attraktiv för sina elever.  

4.1.5 Alternativa undervisningsformer istället för grammatikundervisning 

Här publiceras svaren till fråga åtta i enkäten som besvarades av de studenter som inte ansåg 

att grammatiken hade en fast roll inom svenskundervisningen. Oavsett om studenterna har 

stort eller litet grammatikintresse så anser de flesta att en viss grammatikundervisning ändå 

bör bedrivas, därför förekom det inte alls många svar på frågan hur de skulle lägga upp en 

undervisning utan grammatik.  

Endast två studenter har svarat på denna fråga om en icke-existerande 

grammatikundervisning. Dessa skriver bland annat:  

Jag kommer inte lägga fokus på några direkta grammatiklektioner i den bemärkelsen med 
adjektiv, substantiv osv. Utan kommer istället fokusera på att lära ut hur man skriver olika saker, 
visserligen behöver de grammatiken till det. Men det är viktigare att de lär sig hur man använder 
sig av olika ord och anpassar texter efter läsaren. Och då har jag dagens förkortningar och andra 
saker som elever/barn lär sig på Internet och hur de ska använda sig utav dessa för att kunna 
skriva ordentligt. 

Självklart tycker jag att det är viktigt att förstå hur språket är uppbyggt men jag vill inte ägna 
undervisningstid åt klassisk grammatikundervisning. Det tycker jag är slöseri med 
undervisningstid. 

Det som går att utläsa är att även dessa studenter menar att grammatiken är en viktig del av 

svenskan och att de snarare har tänkt på den traditionella grammatikundervisningen då de har 

besvarat frågan.  
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4.1.6 Studenternas tankar om hur en bra grammatikundervisning bör bedrivas 

Även här har vi valt att övergripande dela in studenternas svar i kategorier som svarar mot de 

synsätt som de hade på en bra grammatikundervisning. Precis som tidigare överlappar 

kategorierna och svaren varandra. 

Funktionalisering: En stor andel av studenterna anser att elevtexter bör användas för att 

främja elevernas grammatikinlärning. Detta genom att eleverna bland annat använder sig av 

sina egna texter för att finna mönster i språket, samt att deras egen inlärning stimuleras av att 

arbeta och utveckla sin egen text, från skiss till slutgiltig produkt.  

Många av studenterna trycker på vikten av att lära eleverna jobba med levande exempel. 

Dessa exempel kan vara saker som relaterar till deras eget nutida liv eller exempelvis en 

framtida arbetsintervju. En student använder uttrycket ”task-based approach” som strävar mot 

att undervisningen skall behandla vardagsnära exempel med autentiskt språk i så stor 

utsträckning som möjligt. Detta för att komma bort ifrån läroboksexempel som i vissa fall kan 

vara bortom sitt bäst före-datum eller som en student uttrycker sig: ”De klassiska 

skolexemplen är alldeles för enkla, språket ser inte ut så”. 

Integrerad med övrig svenskundervisning: Många av studenterna påpekar i sina svar att de 

vill integrera grammatikundervisningen med övriga moment i undervisningen istället för att 

ha grammatiken som ett enskilt block avskiljt från resten av undervisningen. Detta kan 

kopplas till svaren från ovanstående fråga där en del av studenterna nämner vikten av att 

använda sig av vardagsnära exempel. De anger här allt ifrån att integrera den med andra 

ämnen till att väva in i den övriga svenskundervisningen. En stor andel säger sig alltså vilja 

bedriva en kontinuerlig undervisning i grammatik, där integreringen med andra delar av 

ämnet vävs in för att påvisa grammatikens betydelse som kunskapsområde inom det svenska 

språket. Dock är det en intressant notering att trots att den stora majoriteten vill anknyta till 

andra delar av ämnet så är det sparsmakat med exempel på hur detta specifikt kan gå till. 

Bland annat är det bara en väldigt liten del som pekar på integreringen med läs- och 

skrivundervisningen.  

Varför-faktorn: Även om det från förra frågan framkommer att det finns en viss osäkerhet 

om hur integreringen skall beskrivas, påpekar många av studenterna vikten av att läraren bör 
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inleda med att berätta för eleverna om vikten av goda grammatikkunskaper och hur den 

interagerar med språket som helhet. Studenterna påpekar också att läraren genom tydlighet 

och engagemang lättare kan förmedla grammatikundervisningen till eleverna då detta kan leda 

till en ny och spännande infallsvinkel. Elever behöver få reda på varför ett visst moment 

utförs för att det ska kännas relevant för dem.   

Elevfaktorn: Studenterna är överlag eniga om att det som väcker elevernas intresse för 

grammatik är att göra undervisningen rolig men samtidigt utmanande. Den bör också ligga på 

en nivå som passar den stora massan, samt att undervisningen bör vara väl balanserad och 

fokusera på vad som är väsentligt för just den aktuella gruppen som undervisas. Endast ett 

fåtal av studenterna tar upp individperspektivet. De flesta lägger fokus på undervisningen av 

gruppen som helhet. 

Metaspråk: Majoriteten av de tillfrågade nämner att något av det viktigaste inom 

grammatiken är att kunna förstå, samt sätta ord på sambandet mellan innehållet och formen i 

en text. Detta kan också beskrivas som metaspråk. Tanken om grammatiken som metaspråk 

genomsyrar de flesta studenternas tankar även om deras sätt att uttrycka det på skiljer sig åt. 

Vi ser prov på att många av de tillfrågade studenterna har tankar och idéer om hur en god 

grammatikundervisning bör bedrivas. Detta är exempelvis att förankra grammatiken med 

hjälp av elevernas egna texter, populärlitteratur etc. Många studenter pekar även på vikten av 

ett tydligt syfte. Förklara för eleverna varför man gör på ett visst sätt istället för att ta det för 

givet att grammatiken har en fast plats i undervisningen. En del av studenterna har också 

pekat på vikten av att inte isolera grammatiken utan lyckas väva in den i övrig undervisning. 

 

4.2 Intervjuerna 

Vi genomförde fem intervjuer med lärarstudenter som hade olika tankar om sin 

grammatikundervisning. De fem studenterna var: 1). En gymnasielärare med svenska som 

huvudämne och musik som andraämne. Han uttryckte i sin enkät att grammatiken var av stor 

vikt vid den språkliga inlärningen 2.) En högstadielärare med religion som andra ämne. Hon 

ansåg att universitetsstudierna i grammatik hade förändrat synen på grammatik till det mer 

positiva 3.) En högstadielärare med svenska och spanska som tyckte grammatiken var viktig 

vid inlärningen av andra språk 4.) En högstadielärare med svenska som andraspråk. Han såg 
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framförallt de stora fördelarna med grammatik för att lära elever som nyss kommit till Sverige 

hur språket var uppbyggt 5). En gymnasielärare med historia som huvudämne och svenska 

som andraämne. Hon hade i sina enkätsvar en starkt negativ attityd mot 

grammatikundervisningen. 

Studenterna kommer i följande text att benämnas efter de nummer de fått i presentationen. 

Det vill säga Student 1, Student 2, Student 3, Student 4 och Student 5. 

Vi inledde våra intervjuer med frågan om vad det första studenten i fråga tänkte på när 

han/hon hörde begreppet grammatik.  I nästan samtliga fall svarade här studenterna i ganska 

negativa ordalag. Vanliga ord som dök upp var tungt, enformigt och tråkigt. Detta gällde 

oavsett om studenterna i grunden ansåg grammatikämnet som roligt och viktig eller tråkigt 

och oviktigt. Dock fortsatte några av studenterna med att påpeka att grammatiken hade blivit 

väldigt mycket intressantare på universitetet då man för första gången fick en mer 

djuplodande bild av vad grammatik var. Innan vi gick vidare med frågor som rörde 

universitetsstudier vill vi få studenternas syn på sin grundskolegång. 

Samtliga studenter som intervjuades var i viss mån kritiska mot den grammatikundervisning 

de själva fått i grundskolan och bland annat sades det att det mestandels talades om ordklasser 

som följdes av genomgång och prov samt att lärarnas inställning visade på ett ointresse för 

grammatikundervisningen. 

Ytterligare tankegångar som följde bland de intervjuade studenterna var:  

då vet jag att min lärare, hon tyckte det var jävligt tråkigt så hon sa bara det så att, ÄH, det här är 
inget roligt, vi gör något annat, vi läser lite mer istället. […]Sen på gymnasiet så resonerade 
lärarna mer som att, det här kan ni redan, det här har ni redan lärt er så vi tar bara ett enkelt prov 
i det här (Student 5, 29/11 2010). 

På högstadiet fick vi ett häfte att titta i på lektionerna om vi körde fast, annars var det inte så 
mycket grammatikundervisning vad jag kommer ihåg (Student 2, 18/11 2010). 

När vi frågade varför de trodde att det förhöll sig på detta sätt så svarade studenterna att de 

trodde det fanns förutfattade meningar inte bara bland eleverna utan även inom lärarkåren om 

att grammatiken var ett tråkigt ämne. Detta trodde några kunde ha en historiskt 

bakomliggande faktor. En svarade att dels var motivationen i klassen ganska låg och i 

samband med att läraren själv jobbade efter ett ganska inrutat mönster så blev det tråkigt. 

Vidare sade en student att den trodde att det kunde bero på att eleverna skulle tycka det var 

tråkigt och därför kortade läraren ner avsnittet (Student 5, 29/11 2010). Alltså låg det 
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huvudsakliga problemet inte i att grammatikundervisningen var särskilt svår utan snarare att 

den var enformigt uppbyggd och att den hade i princip samma grundstruktur både i högstadiet 

till gymnasiet. Speciellt gällde detta för två studenter som hade gått yrkesförberedande linjer 

under sin gymnasietid. De tyckte dock inte att det var speciellt konstigt. 

Jag tror grammatikundervisningen har högre relevans i en språkklass än i en estetklass (Student 

3, 26/11 2010) 

Ytterligare en faktor som studenterna trodde vara av vikt var att lätta lite på den 

arbetsbelastning lärarna hade i övrig svenskundervisning. 

Det underlättar för läraren att bara ge ut begreppen och sedan prov på dessa. Det blir nästan lite 
som en klassisk mattediagnos. Bara att bocka av för läraren, jag har viss förståelse för att man 
gör så här. I vanliga fall har man jättemycket att läsa som svensklärare så att det kan nog vara 
skönt att lägga upp det så här emellanåt (Student 2, 26/11 2010) 

Att grammatiken blev roligare på universitetet trodde de flesta inte bara berodde på mognad 

och att man hade valt det frivilligt utan snarare att man fick en djupare bild av hur 

grammatiken var uppbyggd och detta tillsammans med ett stort lärarengagemang gjorde att 

intresset för grammatikundervisningen steg väsentligt.  

Man fick ett metaperspektiv när man började på universitetet och lärde sig grammatiken där för 
då när man verkligen, när grunderna verkligen satte sig i grammatiken på universitetet så kunde 
man också se på sitt eget skrivande på ett annat sätt och utveckla (Student 1, 18/11 2010) 

Grammatikundervisningen på universitetet har gett mig en större insikt och förståelse om hur 
grammatiken har betydelse dels för språkuppbyggnad samt språkinlärning (Student 4, 28/11 
2010) 

Nu vet jag att det är ett verktyg till språket och att det inte bara är som att räkna matte. Det har 
fått mig att inse att grammatiken ligger bakom det mesta man gör. Att det finns när man läser 
och skriver (Student 2, 26/11 2010) 

Två av de tillfrågade kände dock att de personligen började från noll när de startade 

grammatikstudierna på universitetet och ytterligare två tyckte att de hade väldigt bristfällig 

kunskap när de påbörjade universitetets grammatikstudier.  

Det blev slående att det var något nytt för mig eftersom jag inte hade koll på ordklasser eller 
satsdelar (Student 4, 28/11 2010). 

Ja, det är väl nån kombination och att man nu inser att ska man lära ut det här så måste jag ju 
kunna det, å, från grunden. Men då har jag ju fått slita lite hårdare känns det som för att 
verkligen fatta allting (Student 5, 29/11 2010). 

Dock tyckte de att den undervisningsnivån som studierna på universitet legat på skulle 

underlätta för deras framtida lärarroll. Den ganska höga nivån sågs snarare som utmanande än 

jobbig och bland annat uttryckte sig en informant sig 
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Lättare att undervisa och förklara språket om begreppen sitter (Student 2, 26/11 2010) 

När vi kom in på hur de själva, som framtida svensklärare, tänkte lägga upp sin undervisning 

blev spridningen på svaren en aning större men ingen av de intervjuade hade för avsikt att 

bedriva en klassisk, formell grammatikundervisning. 

Det är viktigt att få omsätta sina kunskaper i praktiken genom till exempel textanalys (Student 4, 

28/11 2010) 

Jag tänkte nog inte köra den klassiska grammatiken men om jag ser att ett grammatiskt fel är 
återkommande då eleverna skriver så kanske jag tar upp just det specifika problemet i 
fortsättningen för att de inte ska göra om samma misstag flera gånger (Student 1, 18/11 2010) 

Dock menar de flesta att grundbegreppen måste läras ut och att de inte har några större 

didaktiska verktyg för att göra detta utan att dras mot den traditionella grammatiken. Det 

påpekas även att begreppen inte behöver nötas in utan att det snarare handlar om att ge 

eleverna en översikt och grundförståelse inom grammatiken. 

Jag ser min roll som lärare är att ge eleverna verktyg för att de ska förstå språket (Student 2, 

26/11 2010) 

Synen på grammatikens vikt bland främmandespråkinlärning tas också upp i hög 

utsträckning. Bland annat nämner en student: 

Jag har som exempel en vän som också är svensklärare i svenska 2, fast hon är 
färdigexaminerad, hon möter elever som precis kommer till Sverige och inte har nån kunskap i 
det svenska språket över huvudtaget. Hon har sagt att hon använder sig väldigt mycket av 
grammatik för att förstå hur, hur de här eleverna som hon har, hur deras språk ser ut och hur hon 
måste tänka för att vända om deras tankesätt i språket för att dom ska kunna lära sig svenska, så 
på det sättet är det ju väldigt användbart (Student 1, 18/11 2010). 

Det går inte att alltid att applicera läroböckerna på undervisningen då eleverna har så olika 
bakgrunder. Det är samma sak som att man inte kan förklara grammatiken på samma sätt för 
alla, det funkar helt enkelt inte. Jag har tillgång till en lärobok, men den går inte riktigt att 
applicera, utan elevtexterna får stå i fokus (Student 4, 28/11 2010). 

En annan student nämner det i samband med sin egen främmandespråksundervisning i 

högstadiet: 

För att jag kommer ihåg, i högstadiet läste jag tyska också och jag visste ju inte vissa saker som 
dom pratade om där. Vad är ackusativobjekt och dativobjekt? Och det hade ju jag ingen aning 
om vad det var över huvud taget och hade jag haft dem begreppen vad det liksom är. Då hade 
det ju varit mycket lättare med tyskan (Student 3, 26/11 2010). 

Alla är överens om att grammatikundervisningen kan och bör förbättras, att den ska slopas 

helt verkar inte någon informant hålla med om. Problemet som de själva ser det är att det är 
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svårt att omsätta sina tankar i praktiken. De talar även om att kunna få stöd och tips från sina 

kollegor och utifrån dessas tips forma sin grammatikundervisning: 

Om jag själv fick välja så skulle jag inte ha något eget grammatikavsnitt men ofta så rådfrågar 
man sina kollegor och då jag tror att många fortfarande kör med den traditionella undervisningen 
så kan det bli lätt att fastna i det tänket som ny lärare (Student 2, 26/11 2010) 

Vi har tidigare sett att studenterna överlag var väldigt positiva till grammatikundervisningen 

på universitet men vissa påpekar dock avsaknaden av ett didaktiskt moment som underlättar 

när de själva kommer ut i arbetslivet:  

Kanske skulle vi behövt lite mer didaktiska hjälpmedel för att ha någon hjälp på traven (Student 

3, 26/11 2010) 

Jag själv skulle veta lite mer hur jag ska bemöta elever, hur jag ska ta upp det i undervisningen 
eftersom jag aldrig har fått se prov på det under min egen utbildning, alltså grundskolan och 
gymnasiet så skulle det vara jättebra att få tips på det (Student 5, 29/11 2010) 

 

4.3 Sammanfattning av resultat 

Vi har nu fått ta del av vad lärarstudenter på universitetet har för åsikter om 

grammatikundervisningen, både under deras egen grundskole-, gymnasie- och universitetstid. 

En snabb slutsats som kan dras från enkäterna och intervjuerna är att attityden till den 

traditionella grammatikundervisningen till stora delar är negativ, men att nästan samtliga 

studenter ändå förstår vikten av att kunna grammatik och därför säger sig vilja ägna en del av 

undervisningen åt just grammatik. Även de studenter som är mest negativa till 

grammatikundervisningen betonar ändå någon typ av explicit grammatikundervisning för att 

stärka elevernas språkliga grunder. 

Det stora tvivlet mot grammatikundervisningen kan sägas ligga i den traditionella, formella 

undervisningsbasen vilken anses som tråkig, tung och enformig.  Det är också den formella 

grammatikundervisningen som lärarstudenterna först och främst tänker på när de hör 

begreppet grammatik. Den negativa attityden mot grammatikundervisningen bland 

studenterna grundar sig framförallt i minnen från grundskoletiden och hör i viss mån samman 

med att studenterna upplevde att lärarna hade ett ganska svagt engagemang gentemot 

grammatikundervisningen och att de ofta jobbade efter invanda mönster. Undervisningen 

uppfattades som statiskt och långtråkig. Även läroböcker i svenska får en del kritik då de 

innehöll stela exempel som saknade relevans för eleverna. Att undervisningen kändes tråkig 

kan dels ha berott på lärarnas attityd men även på lärares bristfälliga grammatikkunskaper. 
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Det kan också ha orsakats av förutfattade meningar både inom lärarkåren samt bland elever 

som sade att grammatik skulle vara något tråkigt. 

Trots att även grammatikundervisningen på universitetet bedrivs ganska formellt så har 

motivationen bland studenterna ändå höjts avsevärt och i princip samtliga tillfrågade i studien 

har fått ett ökat grammatikintresse under universitetstiden. En stark faktor till detta tycks vara 

det stora engagemanget som universitetets grammatiklärare bidragit med gentemot sitt ämne. 

Även den höga nivån på undervisningen bidrog till stora grammatiska kunskaper vilket höjde 

intresset för grammatik då studenterna fick en bredare bild över hur det svenska språket var 

uppbyggt och kunde sätta ord på detta. Man tillägnade sig ett språk för att tala om och 

beskriva språket: ett metaspråk. Det som går att utläsa är att trots att 

grammatikundervisningen blivit svårare på universitetet så har den också blivit roligare. 

Metaspråksargumentet för grammatikundervisningen återkommer på flera ställen, dock i olika 

former. Men en sak som tycks vara gällande för större delen av studenterna är att ett 

metaspråk behövs både för lärare och för elever. Man vill kunna använda sina 

grammatikkunskaper och omsätta dessa till praktiska verktyg i undervisningen. 

Många av de tillfrågade studenterna har pekat på att deras eget språkbruk har förbättrats av 

den grammatikundervisning man har fått på universitetet och ser det som ett bra stöd både för 

sin egen och för sina elevers språkliga utveckling. 

Det har, trots studenternas överlag positiva inställning till grammatikundervisningen på 

universitetet också gått att skönja en del klagomål. Dessa klagomål gäller bristen på ett 

didaktiskt perspektiv som studenterna anser skulle ha varit av stor vikt när de själva ska ut och 

undervisa. Det framkommer att man trots goda kunskaper om grammatik lätt kan glida åt den 

traditionella grammatikundervisningen om kollegor på arbetsplatsen använder sig av denna 

undervisningsform. I intervjuerna framkom också att grundbegreppen inom grammatik måste 

läras ut oavsett undervisningsform. Detta för att skapa en hållbar grund för elevernas fortsatta 

språkutveckling. 

Trots studenternas egna åsikter om bristfälliga didaktiska kunskaper så har väldigt många 

ändå tankar om hur en bra grammatikundervisning bör bedrivas. Kopplingen till läs- och 

skrivinlärning kan göras från många enkäter och intervjuer. Vanligast är tanken om att väva in 

grammatiken som en del av arbetet med elevernas egna texter. Då får eleverna lära sig just de 
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specifika saker som behöver rättas till. Andra studenter tar upp grammatiken som en del av en 

integrerad svenskundervisning. Inte bara i samband med elevernas egna texter utan invävd i 

all övrig svenskundervisning där grammatik kan tas upp kontinuerligt då det behövs. Det tas 

även upp ”task-based approach” vilket handlar om att använda vardagsnära exempel och 

autentiskt språk i undervisningen. Som vi skrivit tidigare är det en del studenter som inte 

reflekterar över att den explicita grammatikundervisningen också är en didaktisk 

utgångspunkt utan ser grammatikundervisningen som något formellt utformat. Några 

studenter har även påpekat att de har förstått att grammatikundervisningen kan göras rolig. 

Det framgår också från resultaten att man som lärare tydligt ska visa varför de olika 

momenten genomförs. Detta för att höja statusen och relevansen för grammatikstudierna.  

En annan aspekt som går att utläsa från både enkäterna och intervjuerna är skillnaden i attityd 

till grammatikundervisningen mellan studenter med två språk i sin ämneskombination och de 

som istället har ett samhällsvetenskapligt/estetiskt ämne tillsammans med svenskämnet. 

Överlag är det studenterna med en språkkombination som ser grammatikundervisningen som 

mest viktig. Även studenter som undervisade i SVA (svenska som andraspråk) hade en 

positivare tankegång om grammatikundervisningen. De menade att den var av stor relevans 

då det var lättare att anpassa undervisningen till varje enskild elev då alla elever hade olika 

bakgrund och olika bred kunskapsbas i det svenska språket. 

Vi kan avslutningsvis säga att enligt resultaten att grammatikundervisningen kan och bör 

förbättras. Dock bör den absolut inte slopas helt då den utgör en viktig stöttepelare inom hela 

svenskämnet. Svårigheterna som studenterna ser är framförallt att omsätta sina tankar i 

praktiken. 

 

5 Diskussion 

Som vi kunde se i den historiska bakgrunden (kap. 2.2) så är kritiken mot 

grammatikundervisningen inget nytt utan redan i slutet av 1940-talet så menade vissa att 

språkläran saknade ett praktiskt värde för eleverna. Kritiken har hela tiden funnits kvar och vi 

kan se tecken på detta även i vår studie. Dock tycker vi oss även hittat många positiva 

infallsvinklar att ta med sig i anslutning till vår studie. 
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Till att börja med vill vi ta upp en motsättning i kritiken mot traditionell grammatik som vi 

tycker oss ha kunnat urskilja under arbetet. Som vi har sett har den traditionella 

grammatikundervisningen fått ta emot kraftig kritik av såväl de tillfrågade lärarstudenterna 

samt forskare som tidigare intresserat sig för området däribland Teleman och Brodow kan 

nämnas. Redan Lgr 62 pekade på risken att död form- och namnkunskap kan uppstå. Senare 

kritik handlar om att elever ser grammatiken som stel och normativ samt att kraven på 

språkriktighet tar död på skrivarglädjen (Kroksmark 1993; Bergöö 2005). Med detta i 

bakhuvudet ska vi betänka att grammatikundervisningen på universitet till mångt och mycket 

bedrivs på ett traditionellt sätt men ändå får mycket positiv respons från lärarstudenterna. 

Detta tror vi kan förklaras på några olika sätt. Dels har studenterna mognat som människor 

och måste trots allt kunna grammatikens grunder i sitt framtida yrkesliv. Dels har lärarna på 

universitetet uppfattats som väldigt positiva och engagerade vilket har skapat en positiv miljö 

runt hela grammatikundervisningen. Det är alltså inte i grund och botten den formella 

grammatikundervisningen som är det största problemet utan snarare att oengagerade lärare 

löper stor risk att få oengagerade elever (detta oavsett vilket typ av ämne eller undervisning). 

Vi ser även från studenternas resonemang att en viss formell grammatikundervisning bör 

bedrivas då det är viktigt att ha en del grundläggande termer inom grammatiken för att sedan 

kunna tillgodose sig en djupare förståelse i ämnet. Att detta sker i större skala på universitetet 

hör ihop med vad Boström & Josefsson (2006) skriver, nämligen att läraren måste ha höga 

grammatikkunskaper för att kunna förenkla och förklara för sina elever. Vi bör alltså i 

kritiken beakta skillnaden mellan universitetsstuderande och grundskoleelever. Yngre elever 

kan ha svårare att tillgodogöra sig den formella undervisningen där mycket handlar om att 

nöta in ord och regler och att även i detta fall studenternas mognad har spelat in som en viktig 

faktor. Elever i grundskolan kan ha svårare att relatera till denna typ av undervisning. 

Som vi nämnt är studenterna överlag väldigt positiva till den grammatikundervisningen de fått 

under sin utbildning på universitetet men till viss del har negativa ordalag hörts gentemot 

avsaknaden av didaktiska moment. Det har även medfört att vi i vår studie inte har fått klara 

svar gällande hur en bra undervisning bör bedrivas, men vi har ändå sett att många frön har 

såtts vilket vi ska gå in på senare. Att universitetet inte ägnar någon större tid åt ett didaktiskt 

grammatikmoment ser vi inte enbart som en negativ faktor. Visserligen kan ett didaktiskt 

moment vara till stor hjälp för många studenter när det gäller att få tankar och idéer om hur de 

kan bedriva sin undervisning. Dock ska många moment avhandlas inom svenskämnet och 
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detta inom en relativt kort tidsperiod. Risken med att lägga in ett didaktiskt moment under 

grammatikundervisningen är att studenternas egna grammatikkunskaper blir lidande. Då 

många har pekat just på den faktorn att de känner att de började från noll med sina 

grammatikkunskaper vid påbörjade universitetsstudier så behövs varenda timme 

grammatikundervisning för att studenterna ska få ett ordenligt djup i sina kunskaper. Som vi 

tidigare nämnde har vi sett både bland forskare och vid våra intervjuer att djupgående 

kunskaper krävs för att man på ett bra sätt ska kunna förklara och föra över grammatiska 

kunskaper till sina egna elever (Boström & Josefsson 2006). Kunskap inom ett ämne ger 

också det så viktiga engagemanget som krävs vid undervisning.  

I tidigare forskning samt bland studenternas åsikter märks också en tydlig tendens till att vilja 

väva in grammatiken med övriga moment i svenskundervisningen för att motverka att 

grammatiken blir en isolerad företeelse (Kroksmark 1993). Det tror vi är en viktig källa till 

positiv grammatikundervisning. Precis som vi har sett innan behöver eleverna tydligt få veta 

syftet med olika undervisningsmoment för att det ska kännas relevant och greppbart (Delgård 

2007). Genom att använda grammatiken för att visa på meningsbyggnadsfel, konstiga 

ändelser o.s.v. så tror vi att eleverna får en förståelse för varför det kan vara av stor vikt att 

kunna en del grammatiska termer. Dock bör man här som lärare var noga med att inte 

kommentera på allt eleverna gör fel utan välja ut specifika problem som kan vara ihållande, 

eller svårigheter som finns gemensamt i hela undervisningsgruppen. Man ska lära eleverna 

grammatiska regler utan att för den sakens skull ta bort inspirationen till skrivande och 

talande, utan istället väcka deras lust och iver till textskapande genom att påpeka de 

möjligheter en god grammatikkunskap för med sig. 

Att väva in grammatikundervisningen i läs- och skrivundervisningen kan även kopplas till vad 

som av bland annat Teleman (2007) och Malmgren (1996) benämner som funktionell 

grammatikundervisning. Detta är också något som många av de tillfrågade lärarstudenterna 

har tagit fasta på. Ska man visa grammatiska regler med hjälp av exempel bör dessa tas från 

elevernas värld, deras tankar och texter. Klassiska läroboksexempel där man tar ut satsdelar 

och ordklasser är ofta stela och intetsägande för eleverna vilket leder till att undervisningen i 

stort blir lidande. Kopplingen här går att referera tillbaka till vikten av stora 

grammatikkunskaper hos lärarna. Förhoppningsvis leder en stor grammatisk kunskap till att 

läraren slipper känna sig bunden till läroboken i varje moment av grammatiken. Dock vill vi 
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vara noga med att påpeka att detta ej är en läromedelsstudie utan att våra tankar grundar sig i 

vad studenterna har uttryckt i sina enkäter och intervjuer samt vad tidigare forskning visat.  

En aspekt som vi tyckte var extra intressant och som framkom under arbetets gång var den 

tydliga skillnaden i attityd till grammatikundervisningen mellan studenter med två språk i sin 

ämneskombination och de som istället har ett samhällsvetenskapligt/estetiskt ämne. Överlag 

är det studenterna med en språkkombination som ser grammatikundervisningen som mest 

viktig och intressant. Det gör det påtagligt att argumentet för grammatikundervisning i syfte 

till att underlätta för inlärning av ett andraspråk kan ses vara av stor relevans (Nilsson & 

Ullström 1997; Teleman 2006). Då vi dessutom lever i ett globaliserat samhälle där 

språkkunskaper ofta är av stor vikt kan detta argument kanske hjälpa till att stärka 

grammatikens roll inom skolan. Detta argument passar även ihop med de studenter som har 

SVA (svenska som andraspråk) som ett ämne. Dessa studenter är noga med att påpeka att de 

måste ha goda grammatikkunskaper för att kunna lära ut svenska på ett bra och relevant sätt. 

Vi bör återigen påpeka att vår undersökning bygger på ett relativt litet underlag och bör göras 

i större skala för att få en tydlig bild över hur en större grupp lärarstudenter ser på 

andraspråksinlärning i förhållande till grammatikundervisningen. 

Alla ovanstående exempel kan vi sedan koppla till den delen av grammatik som vi har känt 

varit mest betydande och väsentlig, nämligen metaspråksargumentet. Vi lär oss grammatik för 

att kunna sätta ord på vårt språk (Teleman 2006). Oavsett hur man väljer att undervisa om 

språket i svenska eller vilken ämneskombination man har så behövs det ett metaspråk för både 

lärare och elever. Det är detta som universitetets grammatiklärare har lärt ut och som 

förhoppningsvis gör att framtida svensklärare har ett så pass brett grammatiskt spektrum att 

de kan byta mellan de ovan nämnda metoderna för grammatikundervisning för att ge varje 

elevgrupp bästa möjliga förutsättningar för att själva kunna skapa sig ett metaspråk. 

För att fått en ännu bättre bild om hur grammatikens ställning i dagens skola samt om hur den 

undervisas hade vår studie kunnat utökas med att intervjua färdigutbildade svensklärare i 

olika åldrar och sedan jämföra deras svar med de framtida svensklärarnas. Hade de samma 

positiva bild efter grammatikutbildningen på universitetet eller är de flesta stöpta i en formellt 

grammatisk tradition? På grund av tidbrist och underlag så fick vår studie undvara denna 

grupp men vi ser att det hade kunnat vara en intressant studie att genomföra i framtiden. 
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För att återkoppla våra resultat till valet av metod för undersökningen, kan vi summera det 

hela med att vi tycker att valet av metod föll ganska väl ut för denna studie. Då vi först 

genomförde en enkätundersökning så fick vi en bild av studenternas attityder gentemot 

grammatikundervisning samt grammatik i allmänhet (se ovan). Detta gav oss sedan en 

översiktsbild över vilka studenter vi senare var intresserade av att intervjua. Dock kunde inte 

alla tillfrågade vara med på en intervju vilket ledde till att vissa intressanta tankar från 

enkäterna aldrig kunde studeras närmare. Vi försökte ha ett stort spann med studenter som såg 

hade olika syn på grammatikundervisningen vid intervjuerna. Detta för att ge undersökningen 

den bredd vi var ute efter, samt att det gav oss ett rättvisare utfall på hur framtida svensklärare 

verkligen ser på grammatikundervisning. Överlag tyckte vi dock att metodvalet föll väl ut. 

Flertalet av studenterna i vår undersökning har, som vi sett exempel på, många tankar om hur 

en bra grammatikundervisning bör bedrivas, osäkerheten om hur detta exakt ska gå till är 

ganska stor mycket beroende på de själva inte har fått testa på att undervisa i ämnet än.  Den 

traditionella grammatikundervisningen kommer nog inte, och kanske heller inte bör försvinna 

helt. Dock har vi sett starka tendenser till att grammatikundervisningen, enligt både forskare 

och framtida svensklärare, bör förändras och sättas i samband till övrig svenskundervisning. 

Även om man kan grammatiken rent skriftligt och muntligt är det viktigt att ha en förståelse 

om varför det ser ut som det gör. Kursplanen för svenska öppnar för en explicit 

grammatikundervisning (Svedner 1999) där eleverna kan få ett bra möte med grammatiken 

utan att undervisningen blir alltför läroboksstyrd. 

Att någon form av grammatikundervisning bör bedrivas är det inget tvivel om när man tittar 

på vad framtida svensklärare säger. Dock måste varje lärare kanske tänka till extra mycket om 

hur just grammatikdelen bör undervisas för att de elever som sedan kommer ut inte ska ha 

samma negativa attityd till grammatikundervisningen som studenterna i vår undersökning 

hade efter avslutad grundskoletid. 
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Bilaga 1  
Enkätundersökning om grammatikattityder 

Kön:   (   )  Man (   )  Kvinna 

Ålder:   

Vilket år är du på i din utbildning?   

Vad har du för ämneskombination? Ringa in ditt huvudämne  

       

Åt vilken åldersgrupp inriktar sig dina studier?   

  

Vilket område inom svenskämnet tycker du är mest intressant?  

       

 

1. Vilken betydelse tycker du att grammatiken har i svenskundervisningen? 

Liten       (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Stor                (   )   Vet ej 

 

2. Hur upplevde du grammatikundervisningen under din egen skolgång 

a) I grundskolan/gymnasiet 

Ointressant      (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Mycket intressant                (   )   Vet ej 

b) På universitetet 

Ointressant      (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Mycket intressant                (   )   Vet ej 

 

3. Hur upplevde du dina lärares inställning till grammatikundervisningen under 

grundskolan/gymnasiet? 
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Oengagerade      (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Mycket engagerade          (   )   Vet ej 

4. Hur har du upplevt nivån på grammatikundervisningen under 

a) Grundskolan/gymnasiet 

Lätt      (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Svår                (   )   Vet ej 

b) På universitetet 

Lätt      (   )         (   )         (   )         (   )         (   )       Svår                (   )   Vet ej 

 

5. Vilken vikt kommer du lägga vid grammatikundervisningen som framtida lärare? 

Liten vikt       (   )         (   )        (   )         (   )         (   )       Stor vikt         (   )   Vet ej 

 

6. Hur användbar har den utbildning du fått i grammatik varit för dig? 

Lite användbar  (   )       (   )       (   )       (   )       (   )  Mycket användbar        (   )  Vet ej 

  

7. Har din inställning till grammatik förändrats sedan du påbörjade din lärarutbildning? 

Ja  (   )         Nej  (   )         Vet ej  (   ) 

Om Ja, på vilket sätt?     

      

       

 

8. Fråga till dig som inte anser att den grammatikutbildning du har är till någon nytta och/eller 

inte tänker lägga vikt vid grammatikundervisning i din framtida yrkesutövning: 

a) Vad kunde man ha använt undervisningstiden i skolan och på universitetet till i stället? 
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b) Vad föreställer du dig att du kommer att lägga undervisningstid på, för dina framtida elever, i 

stället?     

      

      

       

 

9. Har du tankar om hur en bra grammatikundervisning bör bedrivas? 

      

      

      

       

 

Tack för att du har ställt upp och gjort den här enkäten. Vi skulle vara tacksamma om du 

skrev din e-postadress längst ner på sidan då vi slumpmässigt kommer att välja ut vissa 

enkäter för intervjuer. Dessa är självklart frivilliga att ställa upp på. Alla enkäter kommer att 

avidentifieras innan urvalet görs. 

 

Med vänliga hälsningar 

Linus Eriksson Tenman, liner596@student.liu.se 

Eric Andersson, erian645@student.liu.se 

 

 

E-postadress:      
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

1. Vad tänker du på när du hör ordet grammatik? 
2. Vad tyckte du om grammatikundervisningen i grundskolan/gymnasiet? 
3. Vad tyckte du om grammatikundervisningen på universitetet? 
4. Vill roll tror du att grammatiken kommer spela i ditt framtida läraryrke? 
5. Hur kan grammatikundervisningen läggas upp på ett sätt som utvecklar eleverna? 
6. Hur känner du att den didaktiska biten varit på universitetet? 

 


