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Sammanfattning 
 
Examensarbetets syfte är att öka förståelsen för elevers uppfattningar om undervisning i 
svenska språkets grammatik. De övergripande frågeställningarna är: Vad säger elever i år 9 
om undervisningen i svenska språkets grammatik? Hur definierar eleverna grammatik? Hur 
vill eleverna att undervisningen i svenska språkets grammatik utformas? 
Den teoretiska utgångspunkten i examensarbetet är det sociokulturella perspektivet, vilket 
innebär att det huvudsakliga lärandet sker i en social miljö och att språket är en central del.  
Som metod användes gruppintervjuer med sju grupper om tre elever i varje grupp. Eleverna 
kommer från två olika skolor i en mellansvensk kommun.  
 
Resultatet av examensarbetet är att elevers uppfattningar om grammatik är övervägande 
negativ. Trots detta ansåg de flesta grammatiken som både viktig och nödvändig. Eleverna är 
överens om att grammatikundervisningens utrymme är litet och de flesta av eleverna påpekar 
även att grammatikmomentet hade störst plats under år 4-6. Några av eleverna eftersökte 
repetition medan andra framhävde att den därmed skulle bli överflödig. Om de flesta av 
eleverna fick bestämma skulle undervisningen baseras på exempel från verkligheten. Den 
skulle även delas upp i mindre delar för att underlätta inlärning då eleverna påpekade att 
grammatikmomentet är omfattande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: elev, grammatik, inlärning, samspel, undervisning, uppfattning 
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1. Inledning 
 
Det här examensarbetet handlar om elevers uppfattningar och erfarenheter av svenska 
språkets grammatik. Då en del av vår undersökning bygger på hur eleverna definierar 
grammatikbegreppet inom svenska språkets grammatik, vill vi klargöra vad vår definition är. 
Enligt oss definieras grammatikbegreppet genom språkets uppbyggnad, grammatikens 
terminologi och dess innebörd. Vår strävan med undersökningen är att bidra till ökad 
förståelse för hur eleverna vill att grammatikundervisningen ska utformas. Därmed bereds 
möjlighet till ökad medvetenhet i vår kommande yrkesroll, som lärare. När begreppet 
grammatik nämns i ett klassrum uppstår ofta både positiva och negativa reaktioner, vilket vi 
många gånger har upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Enligt våra erfarenheter, 
från den verksamhetsförlagda utbildningen, förstår inte eleverna att grammatiken behövs för 
att de ska ha möjlighet att utveckla sina språkliga kunskaper. ”Man kan inte lära sig 
främmande språk utan att kunna grammatik.” (Teleman, 1991, s.122). Linell delar Telemans 
åsikt och skriver i sin artikel När behöver vi grammatiken? om de olika argument som förs i 
denna diskussion. Ett av argumenten betonar vikten av att behärska grammatiken inom 
svenska språket för att sedan kunna lära sig ett främmande språk. Eleven ska kunna samtala 
och göra sig förstådd i ett främmande språk beskriver läroplanen som ett mål att sträva mot. 
Den visar även på att eleven ska kunna ”utveckla ett rikt och nyanserat språk samt förstår 
betydelsen av att vårda sitt språk” (Lpo 94, s.9). 
 
Vid diskussion angående inlärning spelar didaktikbegreppet en betydande roll. 
Didaktikbegreppet kan ses ha två sidor, samhällssidan och klassrumssidan. Samhällssidan 
koncentreras på att granska läroplaner och läromedel samtidigt som klassrumssidan ser till hur 
lärarens arbete och material bearbetas och hur eleverna mottar det (Brodow, 1996). Vår 
koncentration i detta examensarbete finns på klassrumssidan då vi vill undersöka hur eleverna 
mottar grammatikundervisningen och hur de uppfattar olika lärometoder. 
 

1.2 Bakgrund och tidigare forskning 
 
Efter att ha inventerat tidigare examensarbeten mellan år 2000 till 2007 fann vi en brist av 
elevperspektiv då fokus främst var på ett lärarperspektiv. Dock hos Liljestaf (2006) och 
Alvarsson (2004) påträffade vi elevperspektivet. Däremot lägger Alvarsson (2004) även stort 
fokus på lärar- och föräldraperspektivet. Hos Liljestaf (2006) får vi ta del av en 
enkätundersökning gällande gymnasieelevers attityder till grammatik. Författaren redovisar 
sitt resultat utifrån ett könsperspektiv som tyder på att grammatiken förknippas med dess 
terminologi och negativa känslor. Den visar även på att pojkar i större utsträckning ger 
känslosvar än vad flickorna gör (Liljestaf, 2006). Könsaspekten är intressant, dock inte för vår 
undersökning. Alvarsson (2004) har genomfört en intervjuundersökning gällande 
uppfattningar av grammatik där författaren har talat med lärare, elever och föräldrar. 
Resultatet visar inte någon skillnad mellan dessa fokusgruppers uppfattningar (Alvarsson, 
2004). 
 
Brodow (2000) genomförde 1996 en undersökning gällande lärares syn på 
grammatikundervisning. I undersökningen intervjuades 32 lärare från grundskolans senare år 
och gymnasieskolan. Två tredjedelar av undersökningen genomfördes på gymnasiet och en 
tredjedel på grundskolans senare år. Undersökningen visar att stor del av lärarna tycker gott 
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om grammatikkunskaper. Det är endast ett fåtal som påpekar att förbättring av språket även 
kan ske utan att lägga stor vikt vid grammatikkunskaperna. De flesta av lärarna behandlar 
betydelsen av grammatikkunskaper när det gäller inlärning av ett främmande språk. 
Främmandespråksargumentet berörs i en diskussion kring hur lärarna oftast motiverar 
eleverna. Lärarna påpekar att det oftast är ett argument som eleverna godtar. Även 
allmänbildningsargumentet omnämns av Brodow, där var dock svaren inte många. Några av 
lärarna nämner det dock i den meningen att kunskapen är nyttig för världen vi lever i. 
”grammatik måste man kunna för att kunna lösa Melodikrysset i radion”  
(Brodow, Nilsson & Ullström, 2000, s.99). 
 
Angående elevers attityder, är lärarna relativt samstämda. De poängterar att eleverna har en 
attityd baserad på tidigare upplevelser och en annan under lektionerna. När det gäller 
förhandsattityderna påpekar lärarna att de elever som finner svår, finner den även tråkig. 
Viktigt är att hålla det till praktiska uppgifter, det är när uppgifterna blir för abstrakta som 
eleverna tröttnar. Vidare hävdar alla lärare att eleverna uppfattar grammatiken som 
svårhanterlig. Utifrån svaren under intervjuerna delar Brodow in problemet i tre kategorier: 
”abstraktionsgraden, termrikedomen och blockeringar mot inlärning.”(s.105) Enligt både 
grundskolelärarna och gymnasielärarna är inte eleverna redo för ett abstrakt tänkande. De 
behandlar även en ide om att tidigare introducera eleverna till grammatikens benämningar. 
Viktigt är då att benämningarna behärskas av eleverna innan nya introduceras  
(Brodow, Nilsson &Ullström, 2000, s.99). 
 
I februari 2006 publicerades en artikel i British Educational Research Journal, gällande 
huruvida grammatikundervisning förbättrar 5-16-åriga elevers skrivande i sitt modersmål 
engelska. Resultatet av undersökningen visade att grammatikundervisning inte ökar elevers 
skrivkunnighet, däremot visar den att undervisning i meningsbyggnad har en viktig betydelse 
för deras skrivutveckling (Andrews, Torgerson, Beverton, Freeman, Locke, Low, Robinson & 
Zhu, 2006). 
 
I mars 2006 publicerade en artikel i Cambridge Journal of Education, gällande 
grammatikundervisningens inverkan på elevers ordval. Det är en undersökning där forskarna 
tillbringat tid ute på skolorna och fört samtal med eleverna under pågående skrivövningar. 
Forskarna fann då att det finns faktorer som påverkar eleverna i deras skrivande, såsom samtal 
med kamrater, tidigare kunskap om ämnet, textens formella nivå, genrer och vad de tror att 
läsaren förväntar sig. Undersökningen visar att elevers ordval inte förbättras av traditionell 
grammatikundervisning utan att mer individualiserad undervisning är ett måste. Forskarna 
poängterade att läraren måste sätta sig ner med eleverna och diskutera de olika ordval som 
görs och utifrån det utveckla deras val (Wyse, 2006). 
 
Sammanfattningsvis finner vi en avsaknad av elevperspektiv inom detta område vilket har lett 
till följande syfte och frågeställningar. 
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att öka förståelsen för elevers uppfattningar om undervisning i svenska språkets 
grammatik.  
 

• Vad säger elever i år 9 om undervisningen i svenska språkets grammatik? 
• Hur definierar eleverna grammatik? 
• Hur vill eleverna att undervisningen i svenska språkets grammatik utformas? 

 

1.4 Arbetets disposition 
 
Kapitel två består av en litteraturgenomgång. Där redogörs för ett begränsat urval av relevant 
litteratur. I kapitel tre redovisas metodval och hur undersökningen har genomförts. I kapitel 
fyra rapporteras resultaten vi funnit i vår undersökning och i kapitel fem, en diskussion.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel redogör vi för det sociokulturella perspektivet och dess innebörd. Därefter 
redogörs för en historisk tillbakablick innehållande de historiska argumenten som förts 
gällande grammatikundervisning och grammatikbegreppet ur ett produkt- och 
processperspektiv. Vidare behandlar vi de moderna argument som förts kring 
grammatikundervisning och det som skrivits kring attityder gällande grammatik, både ur elev- 
och lärarperspektiv. Litteratursökningen genomfördes i både nationella och internationella 
databaser. Vi använde oss då av: Higgins, Libris, ERIC via CSA och Psyc INFO. 
 
 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
I lärandet spelar skolan en viktig roll men är samtidigt inte den enda avgörande faktorn för att 
införskaffa kunskap. Säljö (2000) framhäver att det sociokulturella perspektivet är utarbetat 
från den ryska psykologen Vygotskijs tankar. Det huvudsakliga lärandet sker i social miljö 
som bland vänner och familjemedlemmar. Det är viktigt att förstå att lärande sker överallt och 
under alla olika aktiviteter (Säljö, 2000). ”Kunskapen är först social innan den blir 
individuell.” (Tornberg, 2000, s.156). I och med detta lägger det sociokulturella perspektivet 
en stor vikt vid språket och att det binder samman personen med det sociala (Løkensgard 
Hoel, 2001). ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv 
tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.”(Säljö, 2000, s.13). Denna 
grundläggande mening hos det sociokulturella perspektivet innebär att lärandets möjligheter 
formas och förs vidare med hjälp av kommunikation (Säljö, 2000). Interaktionen mellan 
framsteg och det sociala stöttar varandra (Løkensgard Hoel, 2001). 
 

…om man skall studera […] lärande i ett sociokulturellt perspektiv, måste man 
uppmärksamma tre olika, men samverkande, företeelser:  
 
1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 

redskap 
2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

sammarbete i olika kollektiva verksamheter 
(Säljö, 2000, s.22-23). 

 
För att utveckla sitt lärande framhåller företrädare för det sociokulturella perspektivet att en 
person inte aktivt behöver intressera sig för de olika lärandeövningarna. Även den mest 
oengagerade eleven lär sig. ”…människor kan inte undvika att lära.” (Säljö, 2000, s.28). 
Enligt Løkensgard Hoel (2001) är det viktigt att betrakta lärandet på två olika nivåer. Den 
första visar på vad eleven redan kan och den andra på vad eleven kan åstadkomma med hjälp 
från andra. När en elev får möjlighet att arbeta tillsammans med en person över den egna 
kunskapsnivån finns möjligheten att den eleven kan bemästra uppgifter som annars ansetts för 
avancerade. Vid skapande av uppgifter är det viktigt att betrakta svårighetsgraden i relation 
till eleven då de behöver vara tillräckligt avancerade för att eleven ska utvecklas. Däremot kan 
för avancerade uppgifter ge motsatt effekt. En utgångspunkt för det sociokulturella 
perspektivet är de två olika förhållanden för lärande, det asymmetriska och det jämlika. Det 
asymmetriska förhållandet är då kunskapsnivån mellan de inblandade skiljer sig märkbart, 
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exempelvis mellan en lärare och elev. Det andra är det jämlika förhållandet vilket innebär 
exempelvis två elever som delar samma kunskapsnivå (Løkensgard Hoel, 2001). 

2.1.1 Den närmaste utvecklingszonen 
 
Centralt inom det sociokulturella perspektivet finns den närmaste utvecklingszonen. Enligt 
Säljö (2000) beskriver Vygotskij det som rummet mellan vad en elev lär sig på egen hand och 
vad eleven lär sig med hjälp från någon med större kunskap (Säljö, 2000). Målet med den 
närmaste utvecklingszonen är att eleven ska gå från att behöva hjälp från andra, till att klara 
uppgiften själv. Vår omgivning påverkar våra tankar vilket gör att vi även måste se dem som 
sociala företeelser och detta benämns genom föreställningen situerad kognition  
(Løkensgard Hoel, 2001).  
 
Den närmaste utvecklingszonen är uppbyggd genom två delar som samverkar med varandra. 
Den första delen är det sociala stödet och den andra delen är vad en elev själv frambringar. 
Det sociala stödet är i sin tur indelat i två delar där den ena innebär en aktiv hjälp från någon, 
exempelvis när en lärare handleder en elev till att skapa ny kunskap. Den andra däremot, 
kräver ingen aktiv medverkan från en andra part. ”Barn som lever i en miljö omgivna av 
böcker kan exempelvis lära sig läsa utan någon direkt undervisning.” (Løkensgard Hoel, 
2001, s.88). Det är också viktigt att dela in och göra skillnad mellan högt och lågt stöd. Då en 
elev arbetar tillsammans med en annan elev på samma kunskapsnivå, finns möjligheten till 
utveckling. Emellertid är det inte säkert att eleven får möjlighet att nå sin fulla kapacitet eller 
utvecklas ytterligare. Denna definition är vad som benämns som lågt stöd. Däremot definieras 
högt stöd med att eleven får hjälp från, till exempel en lärare, till att utvecklas utöver den egna 
kunskapsnivån. 
 
Kulturella och tekniska redskap är betydelsefulla element i samspelet mellan en person och 
dess omgivning. Med kulturella redskap avses språket och dess olika mönster som exempelvis 
symboler, gester och genrer. Underordnade de kulturella redskapen finns de tekniska 
redskapen vilket innebär, till exempel penna och papper (Løkensgard Hoel, 2001). Elever 
tillämpar ständigt kunskap genom interaktion med andra vilket det sociokulturella 
perspektivet benämner som appropriera. Detta innebär att människan inte bara besitter 
kunskaper utan att de hela tiden strävar mot att tillämpa nya redskap (Säljö, 2000). Samarbete 
mellan elever är ett sätt att tillägna nya kunskaper. Eleven kan även införskaffa kunskaper 
genom ett samarbete med de kulturella redskapen. Inlärning är inte något som endast kräver 
ett samarbete människor emellan utan det kan även ske under individuella inlärningsmetoder 
där eleven använder sig av de kulturella redskapen (Dysthe, 2003).  
 
Enligt Dysthe (2003) är konsten att kommunicera detsamma som att vara sociokulturell. 
Fördelen med att kunna interagera i flera olika miljöer och situationer är att det ger en 
möjlighet till ett utvecklat språk och att eleverna även får möjlighet till att stödja varandra i 
den utvecklingen. ”Språk och kommunikation är inte bara ett medel för lärande utan själva 
grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske.” (Dysthe, 2003, s.48). Språket har 
en stor betydelse vid interaktion med andra människor och kommunikation gynnas genom 
språkanvändning. Nivån vi har på språket hör ihop med utvecklingen av vårt abstrakta 
tänkande.  
 

Språk är därför också ett tankemässigt och känslomässigt verktyg som gör att man 
kan kommunicera med sig själv och klargöra värderingar och känslor. Detta gäller 
både skriftlig och muntlig kommunikation 

(Bråten, 1998, s.83). 
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En väsentlig del inom Vygotskijs språksyn är att språk och tanke hör ihop. Till en början är 
människan på en kunskapsnivå där språket inte är utvecklat vilket sedan leder till en 
samhörighet mellan språk och tanke (Bråten, 1998).  
 
För att eleven ska ha en möjlighet till inlärning krävs det att den har uppnått den utveckling 
som behövs för den aktuella kunskapen. Enligt Dysthe (2003) visar Vygotskijs tankar på att 
undervisning bör anpassas efter elevernas utveckling, då undervisning gällande kunskaper 
som ligger över elevernas utvecklingsnivå är omöjlig. Däremot är utveckling och lärande 
beroende av varandra och för att eleverna ska kunna utvecklas till fullo krävs lärande och 
eleverna behöver utmanas för att nå sin fulla kompetens. Det är viktigt att eleverna inte får 
undervisning som koncentreras på kunskap de redan besitter. Lärandet måste anpassas utifrån 
elevens aktuella kunskapsnivå. Avgörande för att eleverna ska kunna nå sin fulla 
kunskapsnivå är samarbete med andra som kan berika och föra kunskapen till en högre nivå. 
Detta lägger även en stor vikt vid lärarnas roll då det krävs av lärarna att de skapar en miljö 
där samarbete mellan eleverna är möjlig. En annan viktig komponent i elevers utveckling är 
att undervisningen anpassas efter elevernas intressen. Skolan måste beakta elevernas liv 
utanför verksamheten och utifrån det skapa en undervisning som främjar lärandet (Dysthe, 
2003). 
 

2.2 Historisk tillbakablick 
 
Grammatiken kan betraktas ur olika perspektiv och två av dem är produkt- och 
processperspektivet. Grammatiken som produkt, innebär att se till språkets form och att 
koncentrera sig på hur delarna i språket är uppbyggda. Meningen är att få en översikt av 
helheten och i och med detta inte lägga vikt vid språkanvändning. När grammatiken däremot 
betraktas som en process är språkanvändningen i fokus.  
 

Från språkundervisningssynpunkt är produkt-processdistinktionen fruktbar eftersom 
den hjälper oss att dels isolera grammatiken som form, dels integrera den i 
språkanvändningen, d.v.s. att närma oss grammatiken på olika sätt  

(Tornberg, 2000, s.102). 
 
Processperspektivet ser närmare på hur grammatiken kan stötta oss i det språk vi brukar varje 
dag. Det innebär att mängden grammatik måste avläsas beroende på situation och vad som är 
nödvändigt. Ett exempel på detta då det översiktliga kunnandet mellan de inblandade är stort, 
finns då möjligheten att förenkla grammatiken eftersom det omgivande inte kräver förklaring. 
Både produkt- och processperspektiven är nödvändiga för att språket ska kunna förkovras. 
 
Grammatik- och översättningsmetoden var populär under 1800-talet och innebar att 
kunskaper om språket införskaffades utan att lägga större vikt vid språkanvändning. 
Tonvikten koncentrerades på undersökningen av grammatik och detta är då ett exempel på att 
grammatiken uppfattades som en produkt. Som invändning mot grammatik- och 
översättningsmetoden, skapades direktmetoden, vilken innebar att koncentrationen fokuserade 
på språkbruket. Tornberg (2000) framhäver att direktmetoden lade grunden för ett 
processperspektiv på grammatik.  
 
Därefter kom audiolingvala metoden som gick ut på att genom grammatisk kunskap skaffa sig 
en god kunskap i tal. Denna metod är svår att placera hos både produkt- och  
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processperspektivet då strävan var att nå ett mål som kan placeras under processen medan 
vägen dit placeras under produktperspektivet (Tornberg, 2000). 
 
Brodow (2000) framhäver tre argument gällande grammatikundervisning: formalbildnings-, 
främmandespråks- och språkriktighetsargumentet. Formalbildningsargumentet förespråkar, 
till en början, att fokuseringen enbart bör vara på språkets form. Den skulle präntas in innan 
eleven fick fortsätta vidare med andra övningar, som till exempel läsning. 
Främmandespråksargumentet innebär först och främst att grammatiken skulle behärskas i sitt 
modersmål för att sedan lättare kunna tillämpa ett främmande språk. Alla språk ansågs i grund 
och botten var uppbyggda på samma vis. Det sista, språkriktighetsargumentet, förespråkade 
att alla skulle tala ett standardspråk och att det då behövdes regler som tydliggjorde vad detta 
innebar (Brodow, Nilsson &Ullström, 2000). Grammatiken var normen för vad som ansågs 
rätt och fel. Kunde det inte förklaras grammatiskt, ansågs det vara fel (Teleman,1991). 
 
Enligt Tornberg (2000) ger Stephen Krashens teori en klar bild av processperspektivet. 
Krashen påpekade att grammatikundervisningen inte hade någon inverkan på elevers 
språkinlärning utan att kommunikativa övningar istället skulle användas. Grammatiken skulle 
på så vis ”… kunna komma in bakvägen.” (Tornberg, 2000, s.105) Utifrån detta dras en 
parallell till direktmetoden. Varaktigheten i Krashens teori blev dock inte långvarig och 
därefter var fokus att kunskap kring språkliga former kunde göra det lättare vid 
språkanvändning. I dagens skola har vi en blandning mellan produkt- och processperspektiv, 
vilket innebär att grammatiken fått en roll igen (Tornberg, 2000). 

 

2.3 Moderna argument 
 
De moderna argumenten stämmer bra överens med de historiska även om de inte alltid har 
samma benämningar. Främmandespråksargumentet är idag lika aktuellt och har samma 
betydelse som det historiska vid samma namn. Språkriktighets- och 
formalbildningsargumenten har däremot fått nya benämningar och utvecklade betydelser. 
(Brodow, Nilsson & Ullström, 2000). 
 

… även om grammatikens innehåll givetvis har förändrats i takt med att nya 
kunskaper, målsättningar och pedagogiska principer anammats, så bygger också 
dagens grammatik i hög grad på klassiska förebilder  

(Linell, u. å. s.28). 
 
Teleman behandlar de diskussioner som är aktuella för grammatikundervisning idag. 
Författaren påpekar att grammatiken inte är avgörande för att eleverna ska lära sig skriva 
korrekt, men den kan dock vara till hjälp. Grammatiken kan även hjälpa eleverna att få större 
förståelse för bland annat sitt uttryckssätt och att de därigenom får en möjlighet att utveckla 
det (Teleman, 1991). För mycket grammatikundervisning kan däremot hämma elevers 
skrivutveckling snarare än att utveckla den. Endast en liten del av undervisningen bör bestå av 
grammatikstudier, då större utrymme bör lämnas till elevernas utveckling inom tal och skrift.  
 

…givetvis kan vissa grammatiska begrepp vara nödvändiga för förståelsen av den 
övriga språkläran och som ett stöd i skrivundervisningen, t ex när eleverna skall lära 
sig redigera och interpunktera sina texter (t ex begrepp som mening, bisats). Vidare 
är naturligtvis vissa kunskaper (t ex ordklasser) nödvändiga för att eleverna skall 
kunna utnyttja ordlistor och lexikon 

(Linell, u. å. s.33).  



 11

Bolander (2005) behandlar samma ämne, då det framhävs att språket oftast används spontant 
utan att grammatikkunskaper nödvändigtvis behövs. Däremot påpekar författaren att 
grammatiska färdigheter kan hjälpa till att få ett mer utvecklat språk (Bolander, 2005). Dessa 
tankar kan kopplas ihop med det tidigare nämnda språkriktighetsargumentet (Brodow, Nilsson 
& Ullström, 2000). 
 
Teleman(1991) belyser att ”Grammatisk kunskap är en del av kulturarvet” (s.121) skulle 
tillhöra de moderna argumenten. Detta är dock något som författaren inte anser positivt och 
hävdar att grammatikkunskap då blir något som visar att man är högutbildad (Teleman, 1991). 
Hertzberg (1990) kallar detta allmänbildningsargumentet och nämner likheter med det 
tidigare formalbildningsargumentet. Författaren menar att språket är en central del i varje 
människas liv och att det då är viktigt att ha kunskap om det. Det som däremot skiljer dem åt, 
är att det idag inte talas om att språkkunskaper ska göra ”… en til et mer moralsk og 
høyverdig menneske” (Hertzberg, 1990, s.297). 
 
Ett annat argument är att grammatikundervisningen i skolan hjälper till att upprätthålla 
variationen i språket. Försvararna för argumentet konstaterar att de vill behålla det finare 
språket, vilket bland annat innehåller äldre influenser. För att hålla denna variation vid liv, 
krävs en grammatisk grund. Teleman (1991) betonar det negativa i att försvararna anser deras 
variation som norm och poängterar att språket ska vara till för alla (Teleman, 1991). 
 
Det fjärde argumentet är främmandespråksargumentet, vilket även har en befästning i 
historien. Grammatisk kunskap framhävs vara nödvändigt i modersmålet för att senare ha 
möjlighet att tillämpa ett främmande språk ur dess naturliga miljö (Teleman, 1991). Linell 
behandlar också detta som en nödvändighet. Även Bolander (2005) samtycker och påpekar att 
”Målet för grammatik- och modersmålsstudier bör vara att nå ett mer medvetet förhållande till 
det egna språket.”(Bolander, 2005, s.28). 
 
Det femte argumentet framhäver att språket är en kärna i varje människas liv. Teleman (1991) 
påpekar att grammatiken spelar en stor roll i människors liv, men kan vara svår att tillämpa. 
Han poängterar även att grammatiken bara är ett fragment av vårt språk och att allting inte 
kan läras ut (Teleman, 1991).  
 

2.4 Attityder kring grammatik 
 
Uppfattningar kring grammatik är många och varierande. Boström (2004) påpekar hur 
eleverna borde känna inför grammatiken då den bidrar till varje persons bestämmande över 
sig själv.  
 

Med grammatik kan man mena något som finns i våra hjärnor eller något som i 
bokform eller tryckt form systematiserar med vårt språk. Den egentliga grammatiken 
finns i våra hjärnor, inte utanför oss. Grammatiken i huvudet är regler, normer eller 
konventioner som säger hur man kan kombinera ord för att skapa betydelser som vi 
behöver när vi tänker. Grammatik borde därför inte kännas tvingande utan hellre 
frammana frihetskänslor därför att vi med dess hjälp noggrant kan bestämma 
innebörder för oss själva och andra  

(Boström, 2004, s.67). 
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Det finns många attityder till grammatiken, de flesta har en negativ ton. Teleman (1991) 
beskriver detta närmare och nämner då att grammatiken lever kvar på grund av sin betydelse i 
svenska språkets historia.  
 

Som det nu är lever grammatiken på nåder inom svenskämnet som en pliktskyldig 
inskolning i ett slags kulturarv, som ska förmedlas. Men portionerna blir allt mindre, 
budskapet allt obegripligare och eleverna allt håglösare. Resultatet har blivit ett 
meningslöst tvång, det värsta av alla tvång  

(1991, s.123). 
 
Teleman (1991) resonerar om orsaker till varför grammatik i skolan kan anses vara ett tungt 
ok. En av anledningarna, tror författaren kan vara att många svensklärare inte själva behärskar 
grammatik. Deras otydliga uppfattningar om dess nytta är också en bidragande faktor 
(Teleman, 1991). Linell påpekar dock det betydelsefulla i att läraren själv har goda kunskaper 
inom grammatiken (Linell, u. å.).  
 

Förr eller senare ställer en elev en fråga som det krävs mycket goda kunskaper för att 
besvara och en ännu större pedagogisk förmåga för att begripliggöra 

(Brodow, 1996, s.309). 
 
Teleman (1991) fortsätter med att svensklärarna anser att den tar för mycket tid vid 
tillämpning, då språket kan läras utan fördjupade grammatikkunskaper. Författaren behandlar 
återigen främmandespråksargumentet och framhäver att grammatiken bör förstås och 
upptäckas inom modersmålsundervisningen. Det är lättare att kunna språket innan man lär sig  
dess grammatik. Grammatikkunskaperna i modersmålet lärs oftast in automatiskt och därför 
kan de vara svåra att upptäcka. Om man då har ett främmande språk att se mönstren i, blir det 
lättare att upptäcka de grammatiska reglerna. Teleman (1991) ger förslag till hur den negativa 
inställningen gentemot grammatikundervisningen skulle kunna förändras.  
 

Det som måste göras är att ge grammatikstudiet en anständig motivering, så att det 
får en mening för lärare och elever. Först då kommer grammatiken att fungera inte 
som ett disciplinärt tvång utan som befriande insikt och nyttig kunskap. 
     Skolan och vi alla måste erkänna grammatikens två huvudfunktioner: att vara 
vetskapen om en central aspekt av det mänskliga och att vara ett oumbärligt 
instrument vid erövrandet av andra språk Först då bleknar tvånget som så många 
förknippar med grammatiken  

(Teleman, 1991, s.123). 
 

Också Brodow (1996) poängterar problemen med grammatiken och menar att ”grammatiken 
är till sin natur abstrakt.” (Brodow, 1996, s.305). Svårigheterna att förstå grammatik kan bero 
på att eleverna inte hunnit utveckla förmågan till abstrakt tänkande. Det är därför svårt att 
beskriva för elever och ge en motivation om vad grammatik är och varför den behövs. Vidare 
skriver författaren att det är besvärligt att göra en lätt beskrivning av någonting som är 
krångligt och svårt. Eftersom grammatiken är så varierande och levande, är det svårt att göra 
en fast beskrivning av den. Författaren poängterar att desto mer utförlig och mer exakt 
beskrivningen är, än svårare blir den att förstå. Därför bör läraren upplysa eleverna om att de 
får en relativt enkel beskrivning som inte stämmer på alla plan. Brodow (1996) fortsätter 
vidare med att det är mer betydelsefullt att eleverna skapar förståelse för språkets ordföljd och 
ordval, än att ha kunskap om grammatikens terminologi. Författaren framhäver att det är 
fördelaktigt för både lärare och elever att experimentera med språket tillsammans med 
hjälpmedel som exempelvis poesi, böcker, tidningsartiklar, eller annat skrivet underlag. Detta 
för att se exempel från verkligheten och komma ifrån de redan utformade meningarna som 
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kan förekomma i skolans källor. Det är då man inser hur liten hjälp reglerna, som skulle vara 
så lätta att förstå, verkligen är (Brodow, 1996).  
  
  

2.5 Sammanfattning 
 
Lärande sker huvudsakligen i en social miljö, enligt det sociokulturella perspektivet. Språket 
spelar en viktig roll, även att lärande sker överallt, är en betydelsefull handling att tillämpa. 
En grundläggande mening är att möjligheter till lärande formas och överförs via 
kommunikation. Aktiv medverkan är inte nödvändigt, eftersom lärande sker överallt. Det 
sociokulturella perspektivet understryker det betydelsefulla i att samarbeta oavsett 
kunskapsnivå. Ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 
utvecklingszonen vars mål är att en elev ska utvecklas från att behöva stöd till att klara den 
tänkta uppgiften på egen hand. Vi anser att det är viktigt att se till hur eleverna, tillsammans 
med sina klasskamrater, kan tillämpa grammatikmomentet och att individbaserade uppgifter 
inte är den mest fördelaktiga inlärningsmetoden. Grammatikmomentet bör betraktas som en 
gruppaktivitet istället för enbart ett individuellt moment.   
 
I en historisk tillbakablick beskrevs grammatiken ur ett produkt- och processperspektiv. Att 
betrakta grammatiken som produkt innebär att bara lägga vikt vid de grammatiska formerna 
och att utesluta språkanvändning. Processperspektivet innebär att fokus istället läggs på 
språkanvändning. Vi finner att grammatikundervisning inte enbart kan betraktas ur antingen 
produkt- eller processperspektiv, utan de två perspektiven bör samverka med varandra för att 
tillämpningen av grammatikkunskaperna skall bli framgångsrika. Historiska argument för 
grammatikundervisningen var formalbildnings-, främmandespråks- och 
språkriktighetsargumenten. Formalbildningsargumentet belyser språkets form, 
främmandespråksargumentet grammatikens nytta vid inlärning av ett främmande språk och 
språkriktighetsargumentet ett standardspråk där grammatiken anses vara norm. Dagens 
argument stämmer överens med de historiska, dock inte alltid med samma benämning. Att 
grammatiken inte är avgörande för elevers språk hänvisas under språkriktighetsargumentet. 
Allmänbildningsargumentet relaterar till formalbildningsargumentet och påpekar att språket 
är en central del i varje människas liv och att det därför bör vara betydelsefull kunskap. 
Främmandespråksargumentet har dock samma benämning och betydelse som tidigare. Vi 
uppfattar främmandespråksargumentet som det mest användbara för att ge eleverna en 
anledning till varför grammatikundervisning bedrivs. Vi tror att detta är något eleverna kan 
förstå då de flesta av dem studerar ett främmande språk i år 9. Om vi däremot skulle använda 
oss av språkriktighets- eller allmänbildningsargumentet tror vi att eleverna inte kan ta det till 
sig då dessa argument inte är något som ingår i deras verklighet.  
 
Enligt Teleman (1991) är attityder till grammatik är övervägande negativa (Teleman, 1991). 
Svensklärare anser momentet tidskrävande då språket kan läras utan grammatikkunskaper. 
Negativa inställningar kan dock ändras genom att ge elever och lärare en beskrivning till 
varför grammatiken är betydelsefull. Elevers svårigheter att förstå grammatikmomentet 
grundas i grammatikens abstraktionsnivå och att elever ännu inte utvecklat förmågan att förstå 
det.  
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3. Metod 
 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av hur vi gick tillväga med vår undersökning. Vi 
inleder med val av undersökningsmetod och bakgrunden till detta. Därefter fortsätter vi med 
att beskriva urvalsprocessen och resultaten av denna. Genomförandet av intervjuerna 
redovisas därefter och då även den senare bearbetningen av dem. Slutligen redogörs för 
undersökningens trovärdighet och en metodreflektion. 
 

3.1 Val av undersökningsmetod 
 
Efter litteraturgenomgången fann vi att intervjuer skulle passa vår undersökning bäst, då vi 
tror att det leder till mer nyanserade svar än om vi skulle använda oss av exempelvis enkäter. 
Vid användande av enkäter bör frågorna formuleras utifrån målgruppen då det inte finns 
möjlighet att ändra dem under undersökningens gång. Vid intervju finns större frihet att ändra 
formuleringar och lägga till följdfrågor för att den intervjuade lättare ska förstå frågans 
innebörd. Gruppintervjuer med tre elever per grupp blev nästa beslut, då de då har möjlighet 
att hjälpa varandra till att ge mer utvecklande svar. Faran med detta var att vi överlag inte 
skulle få individuella svar då gruppsvaren troligtvis skulle dominera, vilket vi var medvetna 
om. Detta är dock något som kan vara önskvärt. Hade vi valt enskilda intervjuer, fanns risken 
att eleven skulle känna sig utpekad. Faran hade då varit att svaren skulle ha påverkats negativt 
på grund av att eleven känt sig obekväm. I och med detta stärktes vårt beslut ytterligare. Med 
stöd i Stukát (2005) föll valet på att vi skulle utföra intervjuerna tillsammans. Detta på grund 
av att de skulle genomföras på likartat sätt och ”… att få ut mer av varje intervju.” (Stukát, 
2005, s.41). Det finns dock en fara, att eleven även här kan känna sig utsatt och att svaret då 
nyanseras efter situationen (a.a.). Utifrån detta stärktes vårt beslut om gruppintervju. Vi hade 
förhoppning om att eleverna skulle känna sig tryggare då de har en möjlighet att stötta 
varandra. Bryman (2002) skriver dock att flera intervjuare är ovanligt och att det vanligtvis 
inte påverkar intervjun till vare sig fördel eller nackdel (Bryman, 2002). 
 
Vi valde semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi använde oss av samma 
grundfrågor till alla men att följdfrågorna kunde anpassas efter situationen. ”Här utnyttjas 
samspelet mellan den som frågar och den som tillfrågas till att få så fyllig information som 
möjligt.” (Stukát, 2005, s.39). Vid sammanställning av intervjufrågorna valde vi flera ja- och 
nej-frågor eftersom vi då med hjälp av följdfrågor skulle få möjlighet till mer utvecklande 
svar. Grundfrågorna utarbetade vi efter våra grundläggande frågeställningar. De behandlar 
elevernas definitioner och känslor kring grammatikbegreppet, om de anser grammatik vara 
viktig och om den behövs i svenska språkets undervisning. Även grammatikundervisningens 
utrymme och om huruvida läraren brukar ge en motivering till varför momentet ingår i 
undervisningen. Slutligen behandlas elevernas tidigare erfarenheter och deras önskemål till 
hur grammatikundervisningen bör utformas.  
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3.2 Urval 
 
Vår undersökning är utförd i två elevgrupper i år 9 i en mellanstor svensk kommun. Vi 
började med att ta kontakt med några skolor men responsen blev inte som vi väntat. 
Bemötandet från skolornas rektorer var svalt. En av dem ansåg att det inte fanns något 
intresse för en sådan undersökning medan de övriga aldrig gav något svar trots upprepade 
kontakter. Efter ytterligare försök fann vi till slut två skolor att genomföra undersökningen på. 
Vi konstruerade därefter ett informationsbrev (bilaga 1), att lämna ut till eleverna, utefter 
forskningsetiska principer. Vi skrev tydligt i brevet att medverkan var frivillig och hur 
intervjuerna skulle genomföras. Även anonymitet för eleverna påpekades. Längst ner på 
informationsbrevet fick eleverna en möjlighet att själva bestämma om de ville delta och även 
få förälders/vårdnadshavares underskift för att uppfylla Vetenskapsrådets samtyckeskrav 
(Vetenskapsrådet, 2004). 
 
Vi började med att lämna ut informationsbrevet till två klasser i år 9 på två skolor. Under 
insamlingen vid första skolan uppstod ett problem, då vi endast fick svar från en elev. Även 
på den andra skolan blev resultatet likartat. Därefter fick vi börja om och vi valde då att prova 
igen på första skolan genom att lämna ut informationsbrevet till fem klasser i år 9 med kravet 
att de skulle lämnas in redan dagen efter. Detta för att undvika att eleverna av olika 
anledningar skulle glömma bort lappen. Nu blev resultatet bättre i och med att vi fick in fler 
svar. Däremot var många av eleverna inte intresserade av att delta, då endast sex elever var 
villiga att medverka. På skola två fick vi hjälp av en lärare som valde ut 15 elever som fick ta 
hem informationsbrevet för underskrift. Alla informationsbrev kom in och eleverna var alla 
intresserade av att delta. Från början var tanken att 15 elever per skola skulle delta. Nu nöjde 
vi oss dock med att det blev sammanlagt 21 elever istället för 30. Tidsbrist för examensarbetet 
spelade en stor roll i det beslutet eftersom utskrifter och bearbetning av intervjuer tar väldigt 
lång tid (Stukát, 2005). 
 

3.3 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes i olika grupprum på respektive skolor. Lärarna hjälpte oss välja ut 
elever i grupper om tre. Varje intervju dokumenterades med hjälp av bandspelare, vilket vi 
samtalade med eleverna om en stund innan, för att avdramatisera situationen. Till en början 
fick varje elev presentera sig för att vi sedan skulle ha en möjlighet att skilja rösterna åt vid 
transkriberingen. Dock var vi noga med att påpeka att namnen skulle fingeras vid resultaten 
för att säkerhetsställa anonymiteten enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2004). Vi fortsatte sedan med att eleverna fick associera fritt kring 
begreppet grammatik och deras känslor gällande den. Vi följde sedan intervjufrågorna (bilaga 
2) dock inte alltid i samma ordningsföljd. Svaren inkluderade ibland flera frågor och 
följdfrågorna resulterade även i att vi ofta hoppade mellan den valda frågeordningen. 
Gällande intervjusituationen hade vi vissa svårigheter med att få eleverna att ge utförliga svar 
vilket vi var förberedda på innan. Vi vill även poängtera att det är elever vi har intervjuat och 
att svaren inte alltid är långa och välutvecklade. Alla elever ger inte heller svar på alla frågor.  
 

Utvecklingen av abstraktionsförmågan på det teoretiska och det praktiska planet 
hänger samman med hur väl utvecklat språk vi har. Detta blir ännu viktigare när vi 
tvingas tänka och komma med ett resonemang snabbt 

(Bråten, 1998, s.83). 
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3.4 Bearbetning av intervjuerna 
 
Vi inledde med att lyssna igenom banden flera gånger. Därefter skrev vi ut intervjuerna 
ordagrant. Även en extra genomlyssning, efter utskrivningen, gjordes för att jämföra 
utskrifterna med det som sades. Vidare delade vi in svaren i kategorier baserade på våra 
frågeställningar. Kategorierna är: definitioner och känslor kring grammatikbegreppet, 
grammatikens nytta, tidigare erfarenheter och önskemål gällande grammatikundervisning, för 
att underlätta vid en senare resultatredovisning. Citaten har vi valt att redovisa i talspråk, 
däremot har vi redigerat vissa ord till skriftspråk.  
 

Om det är relevant för tolkningen ska naturligtvis talspråket återges i citaten men 
under andra förhållanden är det oftast lämpligare att ge en uppsnyggad version 
 

(Stukát, 2005, s135). 
 
Resultatredovisningen har vi delat in i fyra avsnitt, negativa känslor, nyttan av grammatik, 
grammatikundervisningens utrymme och individcentrerad undervisning. 
 

3.5 Undersökningens trovärdighet 
 
I efterhand hade vi valt att använda oss av filmkamera istället för bandspelare, då reliabiliteten 
blivit större då även ljudlösa svar, såsom exempelvis nickningar, blivit dokumenterade. Då 
undersökningsgruppen inte är tillräckligt omfattande, kommer resultatet inte att bli 
generaliserbart. Under intervjuerna använde vi oss av följdfrågor för att ge eleverna en 
möjlighet till att utveckla svaren. En svårighet var dock att få eleverna att ge oss utvecklande 
svar vilket stundvis resulterade i att vi genom följdfrågorna gav dem exempel som endast 
behövdes besvaras med ja eller nej. Vi är medvetna om att vi stundvis kan ha lagt ord i 
munnen på dem. Vid utskrivning av intervjuerna hade vi problem med att skilja rösterna åt, 
därför kan citaten möjligtvis vara felaktigt namngivna. 
 

3.6 Metodreflektion 
Vi har valt att undersöka elever i år 9 och deras uppfattningar av undervisningen i svenska 
språkets grammatik. Datainsamling i form av intervjuer, var enligt oss, mest relevant för våra 
frågeställningar. Gruppintervjuer var en framgångsrik metod då vi fick en möjlighet till ett 
större omfång respondenter. Däremot skulle videokamera kunnat vara ett värdefullt 
komplement då elevernas svar inte alltid var hörbara. I efterhand hade vi valt att använda oss 
av fler och stundvis andra följdfrågor då elevernas svar inte alltid var välutvecklade. Vi vill 
poängtera att resultaten inte är generaliserande då undersökningen innefattar 21 elever i år 9.  
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4. Resultat 
 

4.1 Redovisning av resultat 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultaten som framkommit genom de utförda 
intervjuerna. Namnen är fingerade utefter kön men ingen vikt kommer att läggas vid 
könsperspektivet. De grupper som intervjuades redovisas enligt följande.  
 
Grupp 1: Anna, Pia och Malin  
Grupp 2: Sanna, Ulrika och Pelle  
Grupp 3: Amanda, Kalle och Niklas  
Grupp 4: Olle, Marcus och Martin  
Grupp 5: Daniel, Robert och Klas  
Grupp 6: Anders, Mikael och Jonas  
Grupp 7: Jimmy, Peter och Stefan 
 
I = Intervjuare 
 
Vi väljer att redovisa resultaten i berättande form med inslag av citat. Resultaten redovisas i 
fyra avsnitt: negativa känslor, nyttan av grammatik, grammatikundervisningens utrymme och 
individcentrerad undervisning.  
 
 

4.2 Negativa känslor 
 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vad eleverna uttryckte under intervjuerna om deras 
uppfattningar och känslor då grammatikbegreppet diskuterades. Resultatet visade att eleverna 
i undersökningsgrupperna hade olika definitioner av grammatikbegreppet, däremot var 
eleverna överens om att negativa känslor förknippas med grammatikmomentet.  
 
Grupp 1 
Anna, Pia och Malin relaterade inte ordet grammatik till svenska språket utan framhöll i första 
hand engelska språkets grammatik. Anna nämnde även fonetiken som en beskrivning av 
begreppet. Grammatik är också ett moment som behöver aktiv medverkan för att läras, enligt 
Pia.  
 

Pia: Och så tänker jag på mycket ord som man måste typ plugga in i huvudet. Inget 
såhär som man kan typ komma ihåg lätt utan det gäller att bara plugga i det. Annars 
går det inte att lära sig. 

 
Grammatikmomentet är omfattande och därmed svårt att tillämpa, uttalade eleverna i 
gruppen. Malin påpekade också svårigheterna med att hålla isär de grammatiska begreppen. 
 

Malin: Nej, det är ju inte så här jätte jättesvårt så att man inte förstår någonting, men 
det är så himla mycket av allting. 
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Anna: Det är lite jobbigt med grammatik, det är så himla stort, eller mycket som 
innehåller grammatik. 

 
Grupp 2 
Här skiljde sig svaren åt inom gruppen. Sanna relaterade tidsformer till grammatikbegreppet 
medan Ulrika och Pelle uttryckte stavning och ordklasser. Grammatikens omfattning 
framhävdes som besvärlig, enligt Sanna, Ulrika och Pelle.  
 

Ulrika: Om det är prov är det oro för det där sitter inte bra alls i mig. […] Det är lite 
krångligt att hålla reda på alla ord och vad allt heter, vilka ordklasser och så. 

 
Grammatik är ett ämne som väckte negativa känslor i gruppen. Eleverna i gruppen var 
överens om grammatiken inte upplevs som ett uppskattat moment.   
 
 
Grupp 3 
Rättstavning, numerus och ordklasser tillhör grammatikbegreppet, enligt Amanda, Kalle och 
Niklas.  
 

Kalle: Jag tänker på så här, stava rätt och sådant. 
 
Amanda: Ett och en och sådant där. 
 
Niklas: Substantiv och sådant […] adjektiv.  
 

Även eleverna i denna grupp kopplade negativa känslor till grammatikbegreppet. Anledningen 
till de negativa känslorna var svårigheter med inlärning av grammatikens terminologi och dess 
användning. Att skriva och tala korrekt är däremot inte något problem, enligt Amanda, Kalle 
och Niklas.  
 

Kalle: Det kommer av sig själv. 
  
Grupp 4 
Olle, Markus och Martin uttryckte spontant negativa känslor vid definiering av 
grammatikbegreppet. Vidare gav Olle och Martin konkreta exempel på vad de anser infattas av 
begreppet. 
  

Olle: Ja en massa ordklasser. […] Det är mycket, jag tänker mycket stavning, 
ordböjningar och olika sätt och sådant där.  
 
Martin: En massa drygt […] ja det är en massa ord […] mycket regler. 
 

Eleverna tyckte trots sina negativa känslor att grammatikkunskaper är nödvändiga. 
Grammatikens terminologi är inte betydelsefull vid användning av språket, enligt Martin. 

 
Olle: Oerhört tråkigt men väldigt viktigt.  
 
Markus: Ja, jag tycker det är riktigt tråkigt men man måste ju kunna det också. […] 
Det är väl inte svårt, men det är, man måste liksom älta in det, plugga in det hela 
tiden.  
 
Martin: Ja, det är allmänt tråkigt att sitta och skriva de där orden och ordklasserna 
efter 300:e gången och fortfarande inte kan dem. […] Det är ganska drygt. […] Det 
är ingenting naturligt som kommer. […] Men det, alltså, jag tycker inte att det är så 
viktigt att veta vad allting heter huvudsaken att man kan, liksom skriva och så här. 
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Grupp 5  
Negativa känslor nämndes även då Daniel, Robert och Klas diskuterade grammatikbegreppet. 
Robert och Klas framhävde att grammatiken innefattas av mödosamma lektioner.  
 

Klas: Mycket att hålla rätt på. 
Daniel: Svårt. 
Robert: Ja. 
I: Vad är det som är svårt? 
Daniel: Komma ihåg var allt ska vara. 
I: Är det svårt att kanske komma ihåg att det där är ett superlativ och sådana saker, är 
det det som kan vara svårt? 
Daniel: Ja! 
Robert: Ja! 
 
Daniel: Ja, sen vill man kanske inte kunna det så bra heller, eller man vill men alltså 
man tänker inte så mycket. 
 

Grupp fem påpekade att de inte tänker på grammatiken när de skriver förutom var de ska 
sätta stor bokstav och punkt. Enda gången de gör någon förändring under skrivandet är då det 
inte låter korrekt. 
 

Daniel: Låter det fel ändrar jag på det.  
 
Grupp 6 
Anders, Mikael och Jonas gav inga spontana svar, de satt tysta en kortare stund efter att 
frågan ställts. Anders var den enda i gruppen som gav en definition av grammatikbegreppet.  
 

Anders: Vad ska man säga, att det är svårt att förklara. […] Bilda meningar och 
grejor.  
 

Eleverna i gruppen konstaterade att grammatikmomentet är tråkigt. Jonas framhävde dock att 
svensk grammatik är mindre ansträngande än engelsk. Anledningen är att det är lättare att 
tillämpa modersmålet, poängterade Jonas. 

 
Mikael: Kanske inte är det roligaste. 
 
Jonas: Om vi säger engelska är det lite svårare och drygare än vad svenska är.  

 
Grupp 7 
Långtråkigt var en värdering Jimmy, Peter och Stefan förknippade med grammatikbegreppet. 
Stefan utvecklade dock sitt svar ytterligare.  
 

Stefan: Ja, det är väl stavning och sådant, ordklasser och grejor.  
 

Jimmy, Peter och Stefan konstaterade att grammatiken inte är svår men ändock tråkig. 
Anledningen till den negativa inställningen var att de ansåg grammatiken onödig då de 
uttryckte att de redan kan skriva.   

 
Jimmy: Helt, totalt tråkigt. 
 
Stefan: Det är så långdrygt när man sitter där och de ska förklara en massa.  
 
Peter: Vi pratar ju inte bättre för att vi lär oss ordklasserna.  
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4.3 Nyttan av grammatik 
 
I detta avsnitt redogörs för huruvida grammatik anses betydelsefull av eleverna och om 
behovet av den är nödvändig. Resultatet visade att de flesta av eleverna i 
undersökningsgrupperna framhävde grammatiken som betydelsefull. 
 
Grupp 1 
Gemensamt för eleverna i denna grupp var att alla fann grammatiken betydelsefull. Pia 
relaterade även till främmandespråksargumentet.  
 

Pia: Ja annars blir det jättesvårt att översätta meningar och sådant där.   
 
Grupp 2 
Åsikterna bland Sanna, Ulrika och Pelle skiljde sig åt. Sanna uttryckte nyttan med grammatik 
och poängterade dess betydelse för läs- och skrivutveckling. 
 

Sanna: Ja, jag tycker att det är jätteviktigt, annars kan man inte läsa och skriva 
texterna. 
 

Ulrika och Pelle var däremot mer tveksamma till grammatikens nytta, men betonade den ändå 
som oumbärlig.  
 

Pelle: Nej, men det är bra att veta hur man ska skriva. 
 
Ulrika: Ja det beror på lite när man sitter och pluggar så känns det lite, behöver man 
veta det här? […] Men det är ju säkert ganska bra att kunna. 

 
Grupp 3 
Amanda, Kalle och Niklas var till en början överens om att grammatikkunskaper var 
överflödiga i svenskundervisningen. Icke desto mindre betonades fördelarna med grammatik 
för att utveckla skrivkunskaperna. Amanda framhävde också risken med att utesluta 
grammatik från undervisningen.  
 

Amanda: Man kanske inte skulle vara lika bra på att skriva.  
 
Grupp 4 
Gruppen är överens om att grammatikmomentet är oumbärligt. Grammatikundervisningen i 
modersmålet är ett viktigt redskap vid inlärning av ett främmande språk, enligt Olle, Markus 
och Martin. 
 

Martin: Ja man måste kunna det svenska språket. […] Det är ju bra grund att kunna 
svenska om man ska lära sig andra språk också, tror jag.  
 
Olle: Man behöver mycket grammatik för att lära sig andra språk. […] Den här 
formen är någonting och den här formen är någonting annat. Man måste ju veta vad 
det egentligen heter, annars går det inte. 
 

Martin poängterade grammatikens betydelse för skrivutvecklingen. 
 
Martin: Det skulle vara konstigt någon som skriver inte kan skriva eller sådär. […] 
Det är typ, ja, författare som inte kan, eller ja vad som helst. 
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Grupp 5 
Grammatikens större ordklasser, såsom substantiv, adjektiv och verb, är allt som behövs, enligt 
Daniel och Klas. Robert däremot konstaterade att all grammatik är överflödig.  

 
Klas: Ja, verben och substantiven men inte de där superlativen. 
 
Robert: Man kan klara sig utan den, kan jag tro. 

 
Grupp 6 
Anders, Mikael och Jonas var överens om sina inställningar till grammatikens värde. Gruppen 
hade dock svårigheter med att precisera varför men underströk ändå att den kan komma till 
nytta i framtiden.    
 

Mikael: Ja det är väl bra i framtiden. 
 

Jonas: Man har väl behov av den i framtiden? 
 

 
Grupp 7 
När eleverna redan besitter skrivkunskaper är grammatiken överflödig, enligt Jimmy, Peter 
och Stefan. Eleverna i gruppen betonade att grammatikundervisningen inte behövs för att 
bruka det svenska språket. I och med detta konstaterade eleverna att de inte är medvetna om 
varför grammatikundervisning bedrivs.  
 

Jimmy: Det är så onödigt att lära sig alla ordklasser och klasser och sådant.  
 
Peter: Man vet inte vad man ska använda det till. 
 
Stefan: Kanske substantiv, verb och adjektiv, men inte alla små som superlativ och 
sådant. […] Skriva har vi ju lärt oss redan.  

 

4.4 Grammatikundervisningens utrymme 
 
I detta avsnitt redogörs för hur eleverna ser på grammatikens utrymme i dagens 
svenskundervisning och vilket utrymme den har haft tidigare. Resultatet visade att eleverna 
var överens om att utrymmet för grammatikundervisning är litet i år 9 och de flesta av 
eleverna påpekade att grammatikundervisningens största utrymme var i år 4-6. Resultatet 
visade även att lärarna oftast inte ger någon motivering i förväg till varför undervisning i 
grammatik sker.  
 
Grupp 1 
Grammatikundervisningen är begränsad vilket Anna, Pia och Malin framhävde som 
tillräckligt. Anna och Malin betonade även att anledningen till detta var den omfångsrika 
grammatikundervisningen de fick under år 4-6.  Eleverna konstaterade även att den bedrivs i 
omfattande delar ett par gånger per år. 
 

Malin: Jag tycker att det är ganska lagom. 
 
Anna: Inte för mycket i alla fall.  
Pia: Nej absolut inte. Nästan inget alls.  
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Elevernas lärare brukar inte i förväg ge en motivering till grammatikundervisningens syfte. 
Intresset för lärandet skulle stärkas om läraren gav en förklaring innan grammatikmomentet 
utfördes, enlig Anna, Pia och Malin. Enligt eleverna bedrivs individuell undervisning. 

 
Anna: De säger bara, nu ska ni göra det här och det här och berättar liksom inte att 
det här är bra att kunna för att tänk om ni i framtiden kommer att göra det här, skriva 
en uppsats och då är det bra att ni kan det här.  
 
Pia: Jag tror de aldrig har gjort det. […] Ja annars känns det meningslöst att sitta och 
göra ett papper och jaha, ja då kan jag lika gärna gå och slänga det här sen. […] Och 
glömma bort det för jag vet inte när jag ska använda det sedan.  

 
Grupp 2 
Eleverna i denna grupp var inte överens då Ulrika berättade att grammatikundervisningens 
utrymme varit för stort. Däremot uttryckte Sanna och Pelle att deras erfarenheter angående 
grammatikens utrymme inte alls kunde liknas vid Ulrikas.  
 

Ulrika: Ja lite väl mycket tycker jag. 
 
Pelle: Vi har inte haft någonting. Alltså vi har ju haft men inte så jättemycket.  
 
Sanna: Inte så där jättemycket, men ganska. 

 
I likhet med grupp 1 var Sanna, Ulrika och Pelle överens om att de inte fått någon förklaring 
till varför de studerar grammatik. Lusten att lära skulle öka om en förklaring till momentet 
gavs innan det genomfördes, vilket eleverna i gruppen var överens om. 
 

Ulrika: Det känns mer som man orkar med det då. 
 
Grupp 3 
Grammatikundervisningens nuvarande utrymme är begränsat, enligt Amanda, Kalle och 
Niklas. Eleverna betonade även att grammatiken hade störst utrymme år 4-6. Det har bidragit 
till att deras kunskaper ökat vilket i sin tur lett till att de är nöjda med grammatiken nuvarande 
omfång. Dock betonade Amanda, Kalle och Niklas att den inte bör uteslutas helt då repetition 
är nödvändig för att den inte ska glömmas.  
 

Niklas: Vi har nästan ingenting, vi har haft det en gång […] i åttan. 
 

Läraren brukar inte förklara syftet bakom grammatikundervisningen, enligt eleverna i 
gruppen. De framhöll dock att det inte skulle göra någon skillnad i deras lust att lära.  
 
Grupp 4 
Olle, Markus och Martin var överens om att grammatikundervisningens utrymme är litet. 
Eleverna påpekade också att grammatikens utrymme var större år 4-6.  
 

Markus: Det är ungefär en kurs om året.  
 
Martin: Ja, jag har för mig att det var mer förr när man gick på, i femman, då tror jag. 
 
Olle: I fyran, femman och sexan var alla svensktimmar grammatik. 

 
Eleverna berättade att grammatikkunskaperna de besitter idag införskaffades mestadels under 
år 4-6. På grund av detta behöver inte grammatikundervisningens utrymme vara större idag,  
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enligt Olle, Markus och Martin. Markus underströk även lärandesituationer i vardagliga 
aktiviteter, såsom att se på film. 
 

Markus: Om man kollar på en film, då ser man hur det stavas och sådana där saker 
också. […] Och man får in det också. Det sitter ju i bakhuvudet. 
 

Markus och Martin berättade att läraren brukar ge en motivering innan grammatikmomentet 
påbörjas men det påverkar ändå inte deras intresse för den. De framhöll vidare att den 
fortfarande måste läras in. Däremot uttryckte Olle att det är lättare att lära sig grammatiken 
då förklaring ges i förväg.  

 
Olle: Ja, för att det är alltid någon som säger: det här behöver vi inte. […] Ja det är 
lättare om man måste. 
 
Martin: Det är fortfarande tråkigt, men man måste ju göra det.  
 

Grupp 5 
Eleverna i gruppen var eniga gällande utrymmet grammatikundervisningen har idag. De 
berättade att större delen av grammatikundervisningen de haft var i år 6 och 7. Detta var de 
tillfreds med då de påpekade att de fortfarande besitter kunskaperna.   
 

Robert: Ja, när man väl börjar med det så kommer man ju ihåg det rätt mycket. 
 

Gällande lärarens förklaring till grammatikmomentets syfte finner Daniel, Robert och Klas att 
det inte har någon betydelse gentemot deras intresse för momentet.  
 
Grupp 6 
Den största delen av grammatikundervisningen hittills har, enligt Anders, Mikael och Jonas 
ägt rum år 8. Det nuvarande utrymmet är betydligt mindre, vilket de är tillfreds med. Eleverna 
påpekade också att det skulle räcka med en mindre omfattande repetition emellanåt.  
 

Jonas: Det var väl i åttan man hade mest. 
 
Anders: Kanske bara ett häfte man ska gå igenom och bara repetera. […] Men inget 
stort.  

 
Erfarenheterna gällande lärarens förklaring till grammatikmomentet skiljer sig åt i gruppen. 
Mikael berättade att han aldrig upplevt att läraren gett en motivering till varför de ska studera 
grammatik. Däremot har Anders erfarenheter av att läraren berättat i förväg varför 
grammatikmomentet ska tillämpas. Eleverna är dock ense om att det skulle vara sporrande att 
få ett klargörande till varför grammatikundervisning bedrivs.  

 
Mikael: Är det så här viktigt så tror jag att man liksom bara tänker, ja nu måste man 
kunna det liksom. 

 
Grupp 7 
Grammatikundervisningens utrymme är litet, enligt Jimmy, Peter och Stefan. De är nöjda med 
den situationen eftersom de tycker att momentet är tidskrävande och mödosamt 
.  

Peter: Det tar sådan lång tid. Om man väl har, så har man det länge.  
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Förklaring till varför undervisning i grammatikmomentet sker har Jimmy och Stefan aldrig fått. 
Peter har däremot fått förklaring innan grammatikundervisningen påbörjats. Dessutom har de 
egna spekulationer angående detta.   

 
Peter: Men det är ju för att man alltid har gjort det, för att vi ska kunna det. […] För 
att vi ska klara målen. […] Ibland säger de att det underlättar om vi ska bli 
svensklärare till exempel.  
 
Jimmy: Eller om man ska bli svensklärare och undervisa i det. Jag kan 
inte tänka mig något annat.  
 

4.5 Individcentrerad undervisning 
 
Avsnittet kommer att handla om hur elevernas tidigare grammatikundervisning varit utformad 
och deras upplevelser angående detta. En redogörelse görs angående elevernas önskemål 
gällande grammatikundervisningens utformning. Exempel från verkligheten kommer att 
nämnas, vilket innebär till exempel tidningsartiklar och elevers egna texter behandlas utifrån  
grammatikrelaterade uppgifter. Med ifyllnadsövningar menar vi exempel som meningar där 
ord saknas och där eleverna ska fylla i det korrekta ordet. Resultatet visade att de flesta av 
eleverna i undersökningsgrupperna hade erfarenhet av individuella lärandeövningar.  
 
Grupp 1 
Under grammatikmomentet saknades genomgångar av grammatik med lärare och samspel 
mellan elever, enligt Anna, Pia och Malin. Individuella uppgifter, såsom fyll-i-övningar på 
stenciler, har istället varit övervägande, vilket eleverna uttryckte sitt missnöje över.   

 
Anna: Det är bättre om man förklarar först och sedan gör övningarna. 
 
Malin: Förstår man inte så måste man fråga efter hjälp som resten av klassen som 
inte heller förstår och måste också ha hjälp och så får man sitta där. 
 

Grammatikundervisning baserad på exempel från verkligheten skulle vara mer givande och 
intressant än ifyllnadsövningar i böcker och på stenciler, uttryckte eleverna i gruppen. De var 
även överens om att upplägget av grammatikmomentet behöver omstruktureras. Att dela upp 
momentet i fler och mindre delar över en längre tidsperiod var ett enhälligt förslag.  
 
Grupp 2 
Eleverna hade olika erfarenheter av grammatikundervisningen. Ulrika betonade det 
individcentrerade arbetssättet hon haft som negativt eftersom hon därmed hade svårt att 
tillämpa sig kunskapen. Sanna berättade om hur läraren tillsammans med eleverna hade 
genomgångar inom grammatikmomentet vilket enligt henne var ett uppskattat arbetssätt. 
 

Ulrika: Ordklasser som vi hade, då hade vi i boken, svenska boken, där det står 
betydelser och sådant. Och så fick vi att vi skulle läsa på de sidorna. […] Och gick 
igenom lite, inte så himla mycket ändå, tycker jag. För det var ungefär 14, nej, säkert 
7 sidor med ordklasser på. […] Och jag tycker att det är lite svårt att bara få in det 
genom att bara läsa.  
 
Sanna: Fast det är ordklasser och så. Det hade vi ganska bra. Då skrev hon på tavlan 
och så fick vi skriva det själva också. Både ordklasser och satsdelar och sådant där.  

 



 25

Läroboken har varit det enda läromedlet de arbetat efter, enligt Sanna, Ulrika och Pelle. Ulrika 
poängterar svårigheterna med att införskaffa kunskap genom endast läsning. Det vore enklare 
och mer intressant att arbeta med egna texter i grammatiksammanhang framhöll eleverna i 
gruppen.  
 

Ulrika: Och jag tycker att det är lite svårt att bara få in det genom att bara läsa.  
 

Sanna uttryckte att grammatiken som moment är stort och svårhanterligt och att det skulle 
förenklas märkbart genom att redovisa det i mindre delar.  

 
Sanna: Om man delar upp det och har små förhör på det istället för att ett stort prov 
på allt samtidigt.   

 
Grupp 3 
Individuella ifyllnadsövningar har varit övervägande, enligt Amanda, Kalle och Niklas. De 
påpekade vidare att dessa inte gett dem positiva upplevelser av grammatikundervisningen. 
 

Kalle: Vi fick ju mest så här hålla på kolla på sådana här tråkiga […] Stenciler. […] 
Och massa sådana.  
 
Amanda: Det var långtråkigt.     
 

Eleverna i gruppen var överens om att de inte var nöjda med grammatikundervisningens 
utformning. Det var dock osäkert om övningar, såsom exempel tagna från verkligheten, skulle 
göra någon skillnad gällande elevernas intresse.  
 
Grupp 4 
Lärarledda genomgångar av grammatikmomentet ger ingen lust att lära eftersom det är för 
många upprepningar inom samma moment, enligt Olle och Martin. De påpekade att de hellre 
gör ifyllnadsövningar eftersom det inte är tidskrävande. Individuell inlärning anses lättare 
enligt dem. Däremot framhävde Markus att det är lättare att lära med exempel från 
verkligheten. 
 

Martin: Man ältar ju samma saker hela tiden. I vintras hade vi samma sak som vi 
hade i femman. Man kan ju det.  
 
Olle: Nej, det skulle liksom, alla kan ju sådant där. Sådana grejor och liksom, det tar 
bara tid att ha massa praktiska övningar i grammatik. Det funkar inte. […] Vilken tid 
det skulle ta.  

 
Grupp 5 
Eleverna i gruppen var överens om att grammatikundervisning bör varieras vilket de även 
upplevt i tidigare undervisning. Både exempel från verkligheten och ifyllnadsövningar är bra 
exempel på undervisningsmaterial, enligt Daniel, Robert och Klas. Det ena behöver inte 
utesluta det andra. I båda metoderna bör gemensamma genomgångar med läraren användas, 
konstaterade eleverna i gruppen.  
 

Daniel: Man kan väl blanda lite.  
 
Klas: Det är väl inte så kul att göra samma sak hela tiden. 
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Grupp 6 
Lärarledda genomgångar av grammatikmomentet har varit genomgående under Anders, 
Mikaels och Jonas skolgång. Eleverna har varit nöjda med metoden, dock framhävde Mikael 
och Jonas att exempel från verkligheten skulle bidra till ökad lust att lära.  
 

Anders: Vi har nog skrivit av tavlan vi, och så har man fått suttit och läst in det där.  
 
Mikael: Det skulle vara lite roligare med övningar. 
Jonas: Så kan det ju vara så att vissa lär sig mer när man gör så. 

 
Grupp 7 
Att arbeta med hela grammatikmomentet under en kortare tidsperiod var för omfattande och 
svårt att hantera, enligt Jimmy, Peter och Stefan. Indelning till mindre bitar skulle underlätta 
vid inlärning påpekade eleverna.  
 

Jimmy: Så brukar det vara med grammatik, att man har kanske grammatik i tre 
veckor och då har man all grammatik då. […] Det är bättre att ha lite utspritt och 
man tar det lite då och då. Då skulle det fastna mer.  

 
Peter: Och så om man tar allting samtidigt då är det ju omöjligt att få in. […] och så 
kommer man ihåg hälften, och så lägger man ihop hälften från något och hälften från 
något annat. […] Då har man helt plötsligt skapat en egen ordklass. 

 
Stefan: Nej, inte bara grammatik för då kan det bli tråkigt och då typ fokuserar man 
inte och så får man inte in någonting. […] Det fastnar ju inte om man tar allting på 
rad. […] Då glömmer man bort det 

 
Eleverna i gruppen är ense om att ifyllnadsövningar är den mest effektiva metoden vid 
grammatikinlärning. Peter framhävde att upprepning, i form av ifyllnadsövningar, ger resultat 
vid inlärning. Däremot konstaterade Jimmy, Peter och Stefan att bara sitta och lyssna och 
skriva av vad läraren säger, inte är en framgångsrik inlärningsstrategi.  
 

Peter: Gör du det 120 gånger och så kan du ju 
Jimmy: Då sitter det sedan.  
 

4.6 Sammanfattning 
 
Resultaten visar på att eleverna har negativa uppfattningar om grammatik. Svaren från 
eleverna är inte alltid individuella utan kan gälla för hela gruppen. Alla elever var delaktiga 
under intervjuerna, dock inte alltid genom muntliga svar, utan ibland med nickningar. 
Uppfattningarna gällande grammatikbegreppet, visade ingen märkbar skillnad mellan 
eleverna, då ordklasser och svåra ord var genomgående svar. Trots att deras uppfattningar om 
grammatik var negativa, ansåg de flesta att den är både viktig och nödvändig. 
Grammatikundervisningens nuvarande utrymme visade sig inte vara stort och majoriteten av 
eleverna poängterade att den hade större plats under år 4-6. Därefter skiljde sig åsikterna åt då 
några av eleverna underströk vikten av repetition medan andra framhävde den som överflödig. 
Om de flesta av eleverna fick bestämma skulle undervisningen baseras på exempel från 
verkligheten. Den skulle även delas upp i mindre delar för att underlätta inlärningen då 
eleverna påpekade att grammatikmomentet är för omfattande.   
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5. Diskussion 
 
I detta avslutande kapitel redogör vi för de framkomna resultaten i relation till tidigare 
presenterad litteratur. Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för elevers 
uppfattningar om undervisning i svenska språkets grammatik. De övergripande 
frågeställningarna är vad elever i år 9 säger om undervisningen i svenska språkets grammatik, 
hur de definierar den och hur de vill att grammatikundervisningen i svenska språket utformas. 
Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  
 

5.1 Hög abstraktionsnivå 
 
Resultatet av intervjuerna visar att eleverna uppfattar grammatik som tråkigt och mödosamt, 
vilket överensstämmer med resonemanget Teleman (1991) för gällande attityder om 
grammatiken. Författaren diskuterar bakgrunden till negativa attityder och påpekar att lärarna 
anser grammatikmomentet som tidsödande då språket kan tillämpas utan djupare kunskaper 
av svenska språkets grammatik (Teleman, 1991). Enligt eleverna som ingår i den här 
undersökningen är grammatik tråkigt på grund av att det är för omfattande, har mycket regler 
och besvärlig terminologi. Det tyder på att det komplicerade i tillämpningen beror på den 
höga abstraktionsnivån. Eleverna poängterade att trots upprepade inläsningar av grammatiska 
begrepp, har de fortfarande inte tillämpat kunskaperna, vilket tyder på att de har svårigheter 
med att förstå abstrakta begrepp. Brodow (1996) poängterar att eleverna ännu inte har 
utvecklat förmågan att tänka abstrakt och att grammatiken då blir invecklad på grund av sitt 
abstrakta perspektiv. Författaren framhäver även att grammatikens terminologi inte är lika 
betydelsefull som kunskap om språkets ordföljd och ordval (Brodow, 1996). Våra resultat 
stämmer överens med författarens resonemang om att terminologin anses svår att tillämpa. 
Undersökningen tyder på att eleverna har svårigheter med att skilja grammatiska begrepp åt, 
och vad som ska placeras under varje kategori. Diskussionen kan föras vidare om huruvida 
elevernas uppfattningar av grammatik skulle bli mer positiva om terminologin skulle 
uteslutas.   
 

5.2 Språkets funktion 
 
Resultatet visade att eleverna ser när de skriver korrekt, vilket kan tyda på att de redan besitter 
omedvetna grammatikkunskaper. Sambandet kan även kopplas till utgångspunkter inom det 
sociokulturella perspektivet som visar på att elever inte aktivt behöver intressera sig för olika 
lärandeövningar i skolan men att de ändå utvecklar sitt lärande. Även elever som är 
oengagerade lär sig, eftersom kunskapsinlärning sker hela tiden och överallt (Säljö, 2000). 
Dessa tankar kan knytas vidare till Telemans (1991) resonemang gällande modersmålets 
grammatik och dess automatiska inlärning. Språket i tal och skrift kommer naturligt i 
modersmålet, vilket även framgick i intervjuerna.  Detta kan även relateras till att den 
engelska grammatiken anses, enligt eleverna, som svårare vid inlärning. 
Främmandespråksargumentet stämmer överens med resonemanget kring modersmålet då det 
anses som en nödvändig kunskap för att senare kunna tillämpa ett främmande språk ur dess 
naturliga miljö. I resultatet framgår det att det är betydelsefullt med grammatik för att senare  
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kunna tillämpa ett annat språk. Grammatikundervisningen kan därmed vara till hjälp vid 
främmandespråksinlärning (Teleman, 1991).   
 
Språket har en betydande roll vid interaktion med andra människor och kommunikation 
gynnas genom språkanvändning. Språkets nivå kan sättas i samband med utvecklingen av 
abstrakt tänkande. Till en början befinner sig människan på en nivå där språket inte är 
utvecklat, vilket leder till en samhörighet mellan språk och tanke. Elevernas 
abstraktionsförmåga är än mer betydelsefull i diskussioner, då de behöver ge snabba svar 
(Bråten, 1998). Detta förklarar elevernas övervägande kortfattade svar under intervjuerna. 
Även vid följdfrågor blev svaren ofta fåordiga.  

5.3 Brist i motivering 
 
Det förefaller som att elevernas lärare inte ger en tydlig motivering till vad grammatik är och 
vad den innebär. Om en förklaring väl ges, tyder resultatet på att motiveringen är otydlig. 
Resultatet visar på att om en tydlig motivering gavs, skulle eleverna lättare förstå betydelsen 
av grammatisk tillämpning, vilket i sin tur skulle bidra till ökad lust att lära. Dessvärre kan det 
vara svårigheter för lärare att ge en lätt beskrivning av någonting som är svårt. Brodow (1996) 
för resonemanget vidare och poängterar att det kan vara besvärligt att göra en lätt beskrivning 
av någonting som är besvärligt. Grammatiken är varierande och levande, vilket gör det svårt 
att ge den en fast beskrivning. Författaren ger som förslag att läraren bör upplysa eleverna om 
att de får en relativt enkel beskrivning som inte stämmer på alla plan (Brodow, 1996).  
 

5.4 Individcentrerad undervisning 
 
Elevernas tidigare erfarenheter visar att lärandet har varit individcentrerat, då de blivit 
tilldelade uppgifter att lösa på egen hand. Det tyder sig vara en brist i samspel mellan lärare 
och elever, vilket resulterade i individcentrerad undervisning. Detta motverkar lärande enligt 
det sociokulturella perspektivet, vilket förespråkar ett socialt samspel i lärandesituationer. 
Undersökningen visar att genomgångar av grammatik med läraren som ledare, är en bra 
inlärningsstrategi. En del av eleverna uttryckte en saknad av lärarledda 
grammatikgenomgångar vilket de framhävde som betydelsefullt vid inlärning av grammatik. 
Detta stämmer överens med det asymmetriska förhållandet, där läraren representerar den 
högre kunskapsnivån och eleverna den lägre. (Løkensgard Hoel, 2001, Säljö, 2000). 
Løkensgard Hoel (2001) för resonemanget vidare och konstaterar att genom att arbeta 
tillsammans med någon som ligger över den egna kunskapsnivån, finns möjligheten att klara 
av uppgifter som annars varit för avancerade. Författaren understryker att det är viktigt att 
uppgifterna är tillräckligt avancerade för att eleven ska kunna utvecklas men samtidigt bör de 
inte vara för svåra, eftersom det då kan ge motsatt effekt (Løkensgard Hoel, 2001). Även 
Dysthe (2003) framhåller vikten av att samarbeta. Författaren poängterar att elevernas 
inlärning främjas av samarbete med andra och då inräknas även tekniska redskap, såsom 
penna och papper (Dysthe, 2003). Samarbete behöver alltså inte alltid vara med en annan elev 
eller lärare, det kan även vara individcentrerade övningar och då kan samarbetet gälla en elev 
tillsammans med ett kulturellt redskap.  
 
Det framkommer att grammatikundervisningen bör omformas, enligt eleverna. Från att ha haft 
omfångsrika och massiva moment inom grammatikundervisningen, skulle det vara mer 
lustfyllt att lära om grammatikmomentet delades upp i mindre delar. Även exempel från 
verkligheten skulle vara mer intressanta och roligare vid inlärning, visar resultaten av  
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undersökningen. Dysthe (2003) framhåller vikten med att anpassa undervisningen utifrån 
elevernas intressen. Skolan bör beakta elevernas liv utanför verksamheten för att på detta vis 
främja eleverna vilja att lära (Dysthe, 2003). Brodow (1996) framhäver att exempel från 
verkligheten, såsom tidningsartiklar, böcker, poesi, et cetera, är fördelaktiga hjälpmedel inom 
tillämpning av språkundervisningen, både för lärare och för elever. Detta för att se andra och 
verkliga exempel för att komma ifrån de redan utformade meningarna som kan förekomma i 
skolans pedagogiska hjälpmedel (Brodow, 1996). Resultaten visar att eleverna inte haft någon 
undervisning som kan relateras till verkligheten. Somliga av eleverna tycker inte att exempel 
från verkligheten, som undervisningsmetod, skulle ge ökad lust att lära. Detta tyder på att 
dessa elever tillägnar sig kunskap bättre med individuella arbetssätt, såsom ifyllnadsövningar. 
Dessa elevers resonemang kan ifrågasättas, då det kan vara svårigheter med att förstå hur ett 
arbetssätt fungerar innan det har upplevts.  
 

5.5 Didaktiska implikationer 
 
Syftet med undersökningen är att få en större förståelse för hur eleverna uppfattar svenska 
språkets grammatik. Undersökningen har resulterat i hur eleverna uppfattar 
grammatikundervisning och hur de vill att den utformas. Brodow (1996) framhäver 
betydelsen av didaktikbegreppets klassrumssida, vilket betyder att fokus ligger på hur 
eleverna mottar undervisningsmaterialet de tilldelas (Brodow, 1996). Eleverna i 
undersökningen framhävde att stenciler var det undervisningsmaterial de till största del använt 
hittills. Resultaten visar att de flesta av eleverna i undersökningsgrupperna inte upplevt 
stenciler som ett effektivt läromedel. Det framkom även att eleverna hellre skulle föredra 
undervisningsmaterial baserat på verkligheten. Detta kan ge lärare en förståelse för hur 
eleverna kan uppfatta grammatikundervisning och det ges då en möjlighet till att reflektera 
över vilka undervisningsmaterial vi kommer att använda i vår kommande yrkesroll, som 
lärare. Grammatikundervisningen är, enligt oss, ett betydelsefullt moment som behöver en 
fortsatt diskussion.  
 

5.6 Vidare forskning 
Som vidare forskning skulle vi vilja undersöka hur lärare uppfattar, planerar och strukturerar 
grammatikmomentet i svenska språket och därefter jämföra det med elevernas synpunkter. 
Finns det skillnader och likheter? Även observationer av lektioner i svenska språkets 
grammatik skulle vara intressant i syfte att undersöka huruvida lärarnas uppfattningar 
stämmer överens med deras praktiska arbete. 
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Bilaga 1: Informationsbrev och fullmakt 
Gävle 2007-10-10 

Till föräldrar/vårdnadshavare och elever. 
 
Vill du delta i ett examensarbete gällande elevers åsikter om undervisning i svenska språkets 
grammatik? 
 
Syftet är att undersöka elevers uppfattning av grammatik och hur de skulle vilja att 
undervisningen såg ut.  
 
Undersökningen genomförs med gruppintervjuer om 3 elever/grupp. Deltagande sker 
anonymt och frivilligt. Svar kommer inte att kunna kopplas till enskild individ och 
datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Intervjuerna kommer att utföras under v. 42 och genomförs med hjälp av ljudband.  
 
Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom lärarutbildningen. 
 
Vänligen återlämna svarstalongen nedan till X senast imorgon.  
 
Vid frågor eller funderingar kring studien, kontakta oss gärna.  
Tack på förhand för Er medverkan! 
 
Sara Pierrou  Victoria Thyr 
Tel: xxx-xxxxxxx Tel: xxx-xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx E-mail: xxxxxxxxxx 
 
Handledare: 
Annika Elm 
Instutionen för pedagogik, didaktik och psykologi. 
Högskolan i Gävle 
Tel: xxx-xxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxx 
 
 
För eleven: 
 
Elevens namn:…………………………………………………………………………………...  
 
Vill du medverka i undersökningen?       JA       NEJ 
 
 
För förälder/vårdnadshavare: 
 
Godkänner Ni att ert barn medverkar i undersökningen?       JA       NEJ 
 
Förälders/vårdnadshavares underskrift:  
........................................................................      ……………………………………………..  
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Bilaga2: Intervjufrågor 
Intervjufrågor: 

• Vad är grammatik för er? 

• Vad tänker ni på när ni hör begreppet grammatik? 

• Vilka känslor väcks när ni arbetar med grammatik? 

• Tycker ni att det är viktigt med grammatik? Motivera! 

• Behövs grammatik? Motivera! 

• Vad anser ni om det utrymme grammatikundervisningen har i skolan idag? 

• Brukar läraren i förväg berättar varför grammatikundervisningen behövs? Hur 

upplever ni det? 

• Hur skulle ni vilja att undervisningen ser ut? 

                         – exempel från verkligheten, tidningsartiklar osv.  

• Har ni haft abstrakt eller konkret grammatikundervisning? Hur uppfattade ni det? 

           (beskriva för dem vad abstrakt och konkret undervisning är) 


