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Sammanfattning 
Bakgrund: Kursplanen i Svenska A anger mål och kriterier som är gemensamma för alla 

elever oavsett gymnasieprogram. Vi tycker oss ha sett, under våra VFU-perioder, att 

tolkningen av mål och kriterier ser olika ut på olika program. Vad är det för en syn på 

grammatik vi kommer att möta i vår framtida lärargärning? 

Syfte: Att undersöka om det finns en samsyn kring grammatikundervisning i svenskämnets 

kurs A i jämförelse mellan yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram, samt vilka skäl 

lärare anger för grammatikundervisning. Våra frågeställningar är följande: Har lärare inom 

yrkes- och studieförberedande program samma motiv till grammatikundervisning? Genomför 

lärare inom yrkes- och studieförberedande program grammatikundervisning på likartat sätt? 

Definierar lärare inom yrkes- och studieförberedande program grammatik på samma sätt? 

Förekommer diskussioner om grammatik i undervisningen mellan lärare? 

Metod: Vi har genomfört åtta kvalitativa intervjuer med gymnasielärare som undervisar i 

svenska inom yrkes- respektive studieförberedande program. De analysmetoder vi använt oss 

av är meningskategorisering, meningskoncentrering och därefter har vi valt att presentera 

detta material i tabellform med underkategorier till den första meningskategoriseringen. 

Resultat: Vår studie visar att det finns en samsyn inom och mellan yrkes- respektive 

studieförberedande program om att grammatikundervisning behövs för att studera främmande 

språk. Inom yrkesförberedande program bedrivs en funktionaliserad undervisning, där man 

 



använder kunskaperna på individnivå och detta undervisningssätt finns ingen samsyn om 

mellan yrkesförberedande och studieförberedande program.  

 



Vi vill tacka vår handledare, Håkan Jansson, som med kompetens och positiv inställning 

väglett oss under en utvecklande resa. 

 

Vi vill även framföra ett tack till de lärare som med kort varsel låtit sig intervjuas. 

 

Ragnar Höggren och Emma Sundh 
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Inledning 
 

Vi har valt att undersöka hur lärare behandlar fenomenet grammatik i gymnasieskolans A-

kurs i svenska. Under våra VFU-perioder har vi sett att olika lärare behandlar grammatik på 

olika sätt. Även om denna bild bygger på kortare tids iakttagelser tycker vi oss ändå fått en 

uppfattning om att den grammatikundervisning som förekommer ser mycket olika ut beroende 

på respektive lärares syn på grammatikundervisningen.  

 

Vårt syfte med den här studien är att undersöka om det finns en samsyn om grammatik i en 

jämförelse mellan studieförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram. Genom att 

intervjua lärare som undervisar på studieförberedande program respektive lärare som under-

visar på yrkesförberedande program, vill vi få klarhet i om det förekommer skillnader och i så 

fall vad dessa består i.    

 

Under vår utbildning har vi själva tagit del av grammatiken i form av det Svedner (1999) 

benämner formaliserad och funktionaliserad undervisning. Det vi menar med formaliserad 

undervisning i grammatik är att grammatiken behandlas som ett separat moment där färdig-  

heten övas. Med funktionaliserad undervisning i grammatik avser vi en undervisning där 

grammatiken inte bara övas in utan även används på elevtexter. För att förtydliga vill vi här 

poängtera att det är den funktionaliserade grammatiken som vi tagit del av i didaktisk be-

märkelse. Däremot har vår teoretiska grund för den funktionaliserade grammatiken utgjorts av 

formaliserad undervisning. För oss är det viktigt att undersöka om och i så fall hur dessa två 

aspekter representeras i grammatikundervisningen, eftersom det kommer att ge oss en bild av 

en eventuell samsyn om grammatik.  

 

Kursplanen i svenska A anger gemensamma mål, oavsett gymnasieprogram, vilket gör det 

viktigt att undersöka hur olika lärare, sett ur de tidigare nämnda aspekterna, tolkar kursplanen. 

Ytterligare ett skäl till varför detta är viktigt att undersöka är att vi själva kommer att behöva 

tolka kursplanen. Skolverket genomförde senast år 2000 en nationell kvalitetsgranskning där 

det framkom att det finns skillnader mellan studie- och yrkesförberedande gymnasieprogram, 

när det gäller undervisningen i grammatik. Även om undersökningen inte visade konkret vad 

skillnaderna bestod i, så framgår det att ämnet är aktuellt. I samma rapport anger Skolverket 

att elever skall bedömas likvärdigt utifrån kursens betygskriterier, oavsett program. Även 
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detta gör det intressant och viktigt att undersöka grammatikundervisningen eftersom den 

eventuellt förekommer som en del i svenskundervisningen och därmed kommer att betyg- 

sättas, en uppgift som vi själva kommer att ställas inför.  

 

Utifrån vårt syfte och med grund i de teorier vi valt att använda oss av hoppas vi kunna få en 

bild av huruvida det förekommer skillnader, eller inte, mellan yrkesförberedande och studie-

förberedande program, sett ur perspektivet grammatik i svenskämnets A-kurs. Vi har även 

förväntningen att vi skall kunna fånga lärares tankar om vad fenomenet grammatik i under-

visningen är, samt om det är en enskild eller kollektiv angelägenhet. Vi är däremot medvetna 

om att det resultat vi eventuellt får fram inte är generaliserbart utan enbart gäller vår studie.  

 

Syfte och frågeställningar                                         
 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en samsyn kring grammatik i svensk-

ämnets kurs A i jämförelse mellan teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram, samt 

vilka skäl lärare anger för grammatikundervisning. Vi har valt följande frågeställningar i av-

sikt att avgränsa vårt syfte: 

 

• Har lärare inom yrkes- och studieförberedande program samma motiv för grammatik-

undervisning? 

• Genomför lärare inom yrkes- och studieförberedande program grammatikundervisning på 

likartat sätt? 

• Definierar lärare inom yrkes- och studieförberedande program begreppet grammatik på 

samma sätt?  

• Förekommer diskussioner om grammatik i undervisningen mellan lärare? 

 

Vi har valt att inte fokusera på lärarnas kön, ålder eller hur länge de varit yrkesverksamma,  

eftersom detta inte skall påverka hur innehållet i kurs- och läroplanen tolkas och omsätts i 

praktiken. Vidare har vi valt att utgå från kurs A, eftersom det endast är i kursplanen för 

denna kurs som grammatikområdet berörs. Detta utesluter av naturliga skäl kurs B och C, 

eftersom det i dessa kursplaner inte nämns något om språkets struktur och byggnad. 
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Forskningsbakgrund, teoretiska utgångspunkter 
 

Historik 
 

Vi anser att begreppet grammatik även innefattar en historisk aspekt som är viktig att ha med 

som bakgrund, eftersom det påverkar tolkningen av begreppet grammatik. Enligt Nilsson 

(2000) var ett syfte med grammatik att den kunde förenkla läsning av bl.a. Homeros. Kun- 

skaper i grammatik var nödvändiga eftersom språket i Homeros texter hade en form som inte 

stämde överens med senare tids grekiska. Språket hade, sedan Homeros tid, utvecklats och 

grammatiken användes för att brygga över de språkliga skillnaderna.    

 

Omkring år 100 f. Kr. skrev Dionysios Thrax ett grammatiskt verk som kom att ha en av-

görande betydelse för innehållet i den grammatikundervisning som sedan kom att bedrivas i 

skolorna. Huvuddraget för detta verk är att ord separeras och definieras som enskilda delar. 

Detta innebär att sambanden mellan ord inte klargörs.   

 

Några årtionden in på 1600-talet skrevs Den gyllene dörren till språket, vilket är ett verk där 

författaren Johann Amos Comenius skapar regler utifrån satser med grund i elevens begrepps-

värld. Detta påminner om ett nutida synsätt där elevtexten kan utgöra grunden för arbetet med 

grammatik. Comenius metod trängdes senare bort under 1700-talet. 

 

I latinskolan hade man tre huvudsakliga argument för grammatikundervisning: 

• Formalbildningstanken innebär att man isolerat tränar formen och att fokusering på 

innehållet sker efter denna träning.  

• Utifrån främmandespråksargumentet motiverades grammatiken med att kunskaper om 

grammatiken i modersmålet skulle underlätta tillägnandet av ett nytt språk. Detta senare 

argument är identiskt med ett av de argument Teleman (1987) anger som skäl för 

grammatikundervisning.  

• Det tredje argumentet var att man genom grammatikundervisning skulle tillägna sig 

språkets rätta och riktiga form. 
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Forskningsbakgrund 
 

När vi påbörjade våra litteraturstudier upptäckte vi att Skolverket genomfört en undersökning, 

Nationella kvalitetsgranskningar (Skolverket 2000), av bl.a. gymnasieskolor med syftet att 

granska kvalitet och måluppfyllelse. Undersökningen visar att det finns skillnader i under-

visningen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program, men inte i detalj vad 

dessa består i.  

 

Skolverket påvisar även i sin rapport Skolverkets lägesbedömning 2005 (Skolverket 2005a) att 

skillnader förekommer mellan studieförberedande program och yrkesförberedande program. I 

rapporten framkommer det att de krav som ställs i kärnämnesundervisningen ser olika ut be-

roende på om programmet är studie- eller yrkesförberedande, men det framgår inte om detta 

gäller svenska kurs A, eller grammatik.  

 

Brodow (2000) redovisar ett liknande resultat som ovan, där det framgår att man i grammatik-

undervisningen ställer olika krav på elever på studieförberedande respektive yrkesförbered-

ande program. Brodow anger att ”inte ens för de studieinriktade eleverna verkar det vara 

vanligt med mera avancerade krav” (Brodow, 2000 s. 80). Kravet preciseras genom en inter-

vjuutskrift där det framgår att elever på studieinriktade program ska ”kunna ordklasserna 

[samt] subjekt, och predikat och bägge objekten plus predikatsfyllnad och agent.” (Brodow, 

2000 s. 80). När det gäller innehållet i grammatikundervisningen på yrkesförberedande pro-

gram framgår det att en lärare tar ”upp grammatik i samband med deras skrivande.” (Brodow, 

2000 s. 82), vilket tyder på att kravnivån är lägre inom yrkes- förberedande program än vad 

den är inom studieförberedande program. Skillnaden styrks i och med att Brodow nämner att 

”krav på grammatiska kunskaper /… / ofta inte är mer omfattande än grundskolans krav för 

årskurs 9, i synnerhet inte på yrkesförberedande program.” (Brodow, 2000 s. 82).  

 

Vi har även tagit del av ett antal uppsatser på c-nivå som berör ämnet grammatik. Liljeström 

& Waara (2006) bekräftar, i sin uppsats Nationell obegriplighet i praktiken. Exempel på hur 

kursplanen för gymnasiekursen Svenska A genomförs i klassrummen., de skillnader mellan 

studieförberedande respektive yrkesförberedandeprogram som redovisas av Skolverket 

(Skolverket 2000) i publikationen Nationella kvalitetsgranskningar. Alvinsson & Åberg 
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(2005) fokuserar i sin uppsats på lärares och elevers attityder till och kunskaper om 

grammatik, vilket innebär att de inte berör eventuella skillnader mellan program.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

De tre huvudargumenten formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och språk-

riktighetsargumentet som vi redovisat under rubriken ”Historik” utgör även de argument som 

den norska forskaren Hertzberg (1990) redogör för. Hon diskuterar dessa argument utifrån 

empirisk forskning genomförd främst i England och USA. Även om det förekommer hänvis-

ningar till undersökningar genomförda i Sverige, så grundar sig det mesta av Hertzbergs slut-

satser på material från forskare i England och USA. Detta innebär även att språk såväl som 

undervisningsformer skiljer sig från svenska förhållanden. Resultaten Hertzberg presenterar 

baseras på forskning genomförd före 1990, vilket även är året då hennes eget verk publicera-

des. Vi anser det viktigt att belysa dessa årtal eftersom förhållandena, i samtliga länder, kan 

ha ändrats sedan dess. Ytterligare något som kan avvika gällande vår undersökning är åldern 

på dem som grammatikundervisningen riktar sig till. Det framgår inte om samtliga av under-

sökningarna Hertzberg baserar sina resultat på gäller elever på gymnasienivå.  

 

Hertzberg avfärdar formalbildningsargumentet, men påpekar samtidigt att man idag skiljer på 

användandet av kunskap och uppövning av förmåga. Den pedagogiska inriktningen gällande 

grammatik har övergått till fältet inlärningspsykologi och formalbildningsargumentet kopplas, 

enligt Hertzberg, därmed inte längre till grammatikundervisning. Nilsson (2000) anger följ-

ande definition av formalbildning: ”Formen ska tränas för sig isolerat innan man ger sig i kast 

med ett innehåll”. (s.13). Nilsson anger vidare att formen bland annat är ”ordklasserna /… / 

genus, kasus, singularis och pluralis” (s.12). Enligt formalbildningsargumentet ska läsning 

och skrivning föregås av inlärning av det tidigare nämnda. När träningen sker utifrån läro-

böcker anger Molloy (1996) att det finns en risk med att göra detta, eftersom läroböckernas 

texter ”ofta [ligger] långt ifrån elevernas eget [språk]” (s. 116). Enligt Molloy kan detta inne-

bära att eleverna inte kan använda sina grammatiska kunskaper utanför läroboken. Elevernas 

grammatiska kunskaper blir då bundna till lärobokens övningar och eleverna kan inte använda 

sina grammatiska kunskaper i det egna språket. Även om denna kunskap inte kan sägas ha 

någon nyttoaspekt, förutom i samverkan med läroboken, så har den, enligt Nilsson & 

Ullström (2000), en funktion i att ge oss ”ökad kunskap om oss själva som språkvarelser” 
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(s.136). Grammatiken har ur denna aspekt ett humanistiskt värde som inte inordnas under 

någon nyttoaspekt. Detta sammanfaller med Telemans andra argument här nedan. 

 

När det gäller främmandespråksargumentet redovisar Hertzberg följande:  

 
”fremmedespråksargumentet har vært uhyre levedyktig. Til tross for at det hviler på en                        

undervisningspraksis som moderne språkpedagogikk har satt et stort spØrsmål ved, og på et 

lingvistisk grunnsyn som ble forlatt i forrige århundre, har det dukket opp igjen og igjen”                                    

                                                                                              (Hertzberg 1990, s. 244)  

 

Detta kan tyda på att det råder en osäkerhet kring eventuell koppling mellan grammatiken i 

modersmålet och huruvida denna är till gagn vid främmandespråksinlärning.  

 

När det gäller språkriktighetsargumentet redovisar Hertzberg att slutsatserna från undersök-

ningarna bygger på grupp och inte individnivå. Den huvudsakliga slutsatsen är att den elev 

som blir hjälpt av en grammatisk förklaring bör få den, även om resten av klassen inte blir 

hjälpt av samma förklaring. Enligt detta synsätt används grammatiken utifrån individuella 

behov. Detta kan även förankras i de inlärningsteorier som presenteras av Boström & 

Wallenberg (1997), där det framkommer att inlärningen bör ske utifrån varje elevs förutsätt-

ningar och villkor. Detta är även tydligt uttryckt i Lpf -94 där det står: ”Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Teleman har ett liknande sätt att se på 

grammatiken som en individuell företeelse när han anger att denna sorts kunskap kan vara 

något användbart vid skrivning.  

 

Teleman (1987) anger två huvudsakliga skäl till att grammatikundervisning skall bedrivas. 

Hans första argument för grammatikundervisning är att grammatiken används som verktyg 

när man lär sig ett nytt språk. Det andra av Telemans argument, för grammatikundervisning, 

är att grammatiken ger oss kännedom om oss själva som språkliga individer. Han menar att 
 

 ”svenskämnet /…/ [har] en humanistisk sida” som innebär att ”om nu människan ska nå kunskap 

om sig själv, så måste kunskap om språket vara grundläggande eftersom det är språket som gör 

människa till människa, och eftersom de mänskliga samhällena har språket till förutsättning”. 

”Detta kunskapssökande vill jag acceptera som något i sig gott, något som vi inte egentligen 

behöver motivera med nyttoskäl eller vad det nu kan vara”  

                                                                                                                          (Teleman 1982, s. 30).  
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Detta borde även till viss del sammanfalla med det som står i Lpf -94, nämligen att ”skolans 

uppgift är att låta varje enskild elev fina sin unika egenart…” Även Chomsky (1978) anser att 

ett skäl att studera språket är att människan därigenom får insikt om inte bara de begrepp vi 

använder, utan även en insikt om sina tankemönster, sitt sunda förnuft samt människans sär-

skiljande, intellektuella drag.  

 

När det gäller den samsyn som eventuellt förekommer, har detta redan till viss del undersökts 

av Skolverket, vilket framkommer i rapporten Hur används kursplanerna i skolan? Några 

resultat från en enkätundersökning. (Skolverket 2005c). Enligt det resultat som redovisas an-

ger en mycket stor del av svensklärarna att de under de tre senaste åren diskuterat nationella 

mål och kriterier med ämneskollegor. Däremot gör inte Skolverket någon skillnad mellan 

svenskämnets olika kurser, samt om informanterna undervisar på yrkesförberedande och/eller 

studieförberedande program. Vi har tolkat det som att avsikten med diskussionerna ämnes-

kollegor emellan bland annat varit att uppnå en samsyn, men det framgår inte om diskussion-

erna gäller det mål i kursplanen för Svenska A som anger att eleven efter avslutad kurs skall 

”kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad” (kursplan för Svenska 

A). 
                                                                 

Svedner (1999) gör en indelning gällande svenskundervisning i de två begreppen formal-

isering och funktionalisering. Begreppet formalisering innebär att man ”övar /…/ färdig-

heterna” (s.19). Svedners definition av begreppet funktionalisering innebär att man använder 

kunskaperna. 

 

Definition av begrepp 
 

Grammatik har enligt Nationalencyklopediens ordbok (2004, hädanefter NEO) bland annat 

betydelsen ”(formell) beskrivning av hur korrekta ord (former), fraser och meningar bildas i 

ett språk” (s.560). Enligt Svenska Akademiens Ordbok (1929-, hädanefter SAOB) är betydel-

sen ”ngt visst språks byggnad” (s.800), vilket sammanfaller med den formulering som står i 

läroplanen för Svenska A. Vi vill klargöra att vi inte tagit med den definition som gäller den 

historiska aspekten av begreppet grammatik eftersom detta inte är av intresse för vår studie. 

Däremot finns det en direkt koppling mellan SAOB:s förklaring av begreppet ”språks bygg-
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nad” och kursplanen i Svenska A där samma begrepp återkommer i formuleringen av det mål 

som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs. Begreppet grammatik har många betydelser, 

men vi har valt att ansluta oss till den definition som används av Svedner (1999) och om-

nämns av Strömqvist i Kroksmark m.fl. (1993). De anger båda följande sätt att se begreppet:  

 
a. grammatik är de regler och principer som styr hur man konstruerar ordformer och hur man 

kombinerar dessa till fraser och satser samt de motsvarande reglerna och principerna för hur man 

konstruerar betydelse. 

b. Grammatik är beskrivning och eventuellt förklaring av (delar av) (a). 

c. Grammatik är råd, föreskrifter, förbud o. dyl. rörande hur man bör konstruera ordformer, fraser och 

satser, samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda. 

                                                             

                                                                                       (Svedner 1999, s.79) (Kroksmark red., 1993, s. 24) 

 
Begreppet deskriptiv grammatik innebär enligt NEO den grammatik som beskriver ett språk 

sådant det faktiskt talas och skrivs. Enligt Svedners förklaring av ovanstående definitioner är 

deskriptiv grammatik lika med punkt b. 

 

Svedner (1999) beskriver punkt c som ”den normativa grammatiken, d.v.s. den som ger reg-

lerna för ett korrekt språkbruk” (s.80). 

 

Vi använder begreppen studieförberedande och yrkesförberedande program i vår uppsats. 

Dock vill vi poängtera att denna indelning officiellt sett inte existerar, eftersom gymnasie-

program i dag är studieförberedande. Trots detta har Skolverket i sin rapport Skolverket: 

Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov – en enkätstudie (2005b) generellt 

gjort en indelning där alla program med APU räknas som yrkesförberedande. Med APU avser 

vi arbetsplatsförlagd utbildning inom ett gymnasieprogram. 

 

Med formaliserad undervisning avser Svedner (1999) att förmågan övas utan att därefter 

användas. I den funktionaliserade undervisningen används däremot färdigheterna. I vår an-

vändning av dessa definitioner gäller de grammatiken. 

 

Begreppet samsyn definieras på följande sätt i SAOB: ”om förhållandet att två l. flera 

(grupper av) personer ha en i ett l. annat avseende gemensam syn på ngt l. en gemensam upp-
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fattning av ngt” (SAOB 1965, s.882). Vi har använt uttrycket ”samsyn” med betydelsen en 

gemensam upp- fattning om grammatik.  

 

Termen främmandespråk definieras av NEO som ett språk som lärs in där det inte före-

kommer naturligt. Vår användning av definitionen gäller de kurser i främmandespråk som 

gymnasieskolan erbjuder. 

 

Metod 
 

Vi har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk tolkning vilket innebär att vi försöker ”se hel-

heten i forskningsproblemet” (Patel & Davidson 1994, s. 26). Detta innebär även att vi 

kommer att använda oss av vår förförståelse vid tolkningen av vårt insamlade datamaterial. 

Vid tolkningen kommer vi även att arbeta i enlighet med det Kvale (1997) benämner ”den 

hermeneutiska cirkeln”. Denna innebär, enligt Kvale, att helhet och del, vid tolkning, påverkar 

varandra och att detta är en process som inte avslutas förrän delarna är samstämmiga. 

 

Vi har valt att använda oss av intervju som kvalitativ metod eftersom ”vi vill ha svar på frågor 

som rör ”Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren?” /…/ [och då] bör vi använda 

verbala analysmetoder.” (Patel & Davidson 1994, s. 13).    

 

De informanter vi använder oss av är svensklärare på gymnasienivå inom olika program, där 

skillnaden består i om APU ingår eller ej. Detta ger därmed de två kategorierna yrkes-

förberedande och studieförberedande program. Motivet är i enlighet med syftet att undersöka 

lärares motiv för, genomförande av och innehåll i grammatikundervisning i A-kursen i sven-

ska och huruvida detta skiljer sig åt i jämförelse mellan de två tidigare nämnda kategorierna. 

Eftersom ålder, kön eller hur länge de varit yrkesverksamma inte återspeglas i vårt syfte har vi 

valt att inte ta hänsyn till detta vid vårt urval av informanter. Vi har inte gjort något aktivt val 

av informanter, utan enbart sett till att lika antal informanter från yrkesförberedande 

respektive studieförberedande program representerats samt att informanterna undervisar i 

svenska A.  

 

Vi har arbetat med halvstrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi haft ”en uppställning av 

frågeområden som vi [hållit] oss till.” (Patel & Davidson, s. 65) De frågor vi haft har vi be-
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handlat i sådan ordning att vi uppnått det som Patel & Davidson benämner tratt-teknik, vilket 

innebär att vi inlett med öppna frågor och därefter successivt övergått till mer preciserade 

frågor.  

 

Intervjuerna    
 

Först kontaktade vi rektorer för respektive program och fick deras samtycke till genom-

förandet av intervjuer. Respektive rektor har därefter försett oss med uppgifter som gjorde det 

möjligt för oss att kontakta lämpliga lärare. Strax innan intervjun påbörjades fick respektive 

informant möjlighet läsa igenom de forskningsetiska principer som vi här valt att presentera 

under rubriken ”Etiska ställningstaganden”.  

 

Av praktiska skäl har vi genomfört intervjuerna självständigt, dvs. ingen av oss har fungerat 

som bisittare vid den andres intervjutillfällen. Vi har genomfört samtliga intervjuer på dagtid i 

skolmiljö och med ett undantag har vi ostört kunnat genomföra dessa intervjuer. För att regi-

strera intervjuerna har vi använt oss av bandspelare. Fördelen med bandinspelning är, enligt 

Kvale (1997), att ”[i]ntervjuaren kan /… / koncentrera sig på ämnet och dynamiken i inter-

vjun.” (s.147). En nackdel med bandinspelningar är däremot att de inte ”innehåller /… / de 

visuella aspekterna av situationen, varken bakgrunden eller de deltagandes ansikts- och 

kroppsuttryck.” (Kvale 1997, s. 147).   

 

Databehandling av intervjuer 
 

Vi har var för sig lyssnat på och skrivit ut de intervjuer vi själva genomfört. Detta innebär att 

vi inte uppnått samma reliabilitet som när ”två personer oberoende av varandra /…/ [skriver] 

ut samma avsnitt av en bandad intervju” (Kvale 1997, s. 150). Vårt val av att enskilt lyssna på 

och skriva ut intervjuerna har styrts av den korta tid vi haft till vårt förfogande för att genom-

föra studien.  

 

Vid utskrifterna av intervjuerna har vi valt ”att översätta från ett talspråk, med sin egen upp-

sättning regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler.” (Kvale 1997, s. 152). 

Detta innebär att informantens mening blir mer lättillgänglig för oss/läsaren. Samtidigt inne-

bär det dock att ”samtalsflödet, med sina öppna menings- och riktningshorisonter” försvinner 
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(Kvale 1997, s. 154). Däremot nämner Kvale att om utskriften skall användas t.ex. vid en 

psykologisk analys, så är det viktigt att inte utelämna talspråkliga uttryck. Vår studie inte är 

av detta slag och därför har vi valt att inte skriva ut talspråkliga uttryck. Ytterligare något som 

påverkat våra utskrifter av intervjuerna är konfidentialitetskravet, vilket innebär att vi vid ut-

skriftstillfället avidentifierat samtliga informanter och skolor. 

 

Vid analysen av de utskrivna intervjuerna har vi använt oss av det Kvale (1997) benämner 

meningskategorisering, vilket innebär att vi skapat kategorier, i det första skedet utifrån 

syfte/frågeställningar och därefter underkategorier till dessa utifrån teori. 

 

Därefter har vi gjort en meningskoncentrering för att det väsentliga, utifrån vår studies syfte, 

skall hamna i fokus. För att skapa en överskådlig bild av resultatet har vi använt yttrandena 

från meningskoncentreringen och kategoriserat dessa i tabellform. Kvale (1997) skriver att 

”[g]enom kategorisering kan en stor text således reduceras och struktureras till några få 

tabeller och figurer.” (s.174). Vi har använt oss av olika metoder, vilket innebär att vi har 

arbetat ad hoc vid analys av intervjumaterialet. 

 

Etiska ställningstaganden 
 

De forskningsetiska ställningstaganden som är av vikt för vår underökning grundar sig på 

texten Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Vi har valt att presentera de etiska ställningstagandena i skriftlig form för informanterna, se 

bilaga 2. På detta sätt anser vi att vi försäkrat oss om att samtliga informanter fått samma in-

formation. Vi har valt att inte informera om att vi undersöker eventuella skillnader mellan 

program, ur perspektivet grammatikundervisning. Detta för att undvika att en eventuell med-

vetenhet om delsyftet, det vill säga jämförelsen mellan de två programformerna, skulle kunna 

påverka undersökningen. Informationen vi presenterar, se bilaga 2, har samma form och inne-

håll som informationen som informanterna fick.  
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Resultat 
 

När det gäller redovisning av resultat, har vi gjort en indelning i övergripande teman som 

grundar sig i våra forskningsfrågor och underrubriker som grundar sig i våra teoretiska ut-

gångspunkter, detta för att tydliggöra sambandet mellan empiri, teori och våra frågeställ-

ningar. Dessa teman är: 

  

• Har lärare inom yrkes- och studieförberedande program samma motiv till grammatik-

undervisning? 

• Genomför lärare inom yrkes- och studieförberedande program grammatikundervisning på 

likartat sätt? 

• Definierar lärare inom yrkes- och studieförberedande program begreppet grammatik på 

samma sätt?  

• Förekommer diskussioner om grammatik i undervisningen mellan lärare? 

 

När det gäller begreppet samsyn kommer vi att behandla detta som ett särskilt avsnitt där 

bilden av en eventuell samsyn mellan lärare, inom och mellan olika program, framträder. 

Förutom att lärarna svarat på den direkta frågan om samsyn har vi även tolkat samsyn ur 

övriga resultat och detta redovisar vi med hänvisning till respektive tabell, eftersom tabellerna 

ger en överskådligare bild av begreppet samsyn än ett enskilt citat. 

    

En förklaring till samtliga citat, både fristående och i tabeller, är att bokstaven s respektive y 

som föregår citatet anger om programmet är studieförberedande eller yrkesförberedande, det 

vill säga att bokstaven s anger studieförberedande program och bokstaven y anger 

yrkesförberedande program. Den siffra som följer efter respektive bokstav, s respektive y, 

anger vilken av informanterna inom det aktuella programmet som avses.   
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Har lärare inom yrkes- och studieförberedande program samma motiv till 

grammatikundervisning? 

 
 

        
     Tabell 1. Argument för grammatikundervisning. 

Formalbildningsarg. Främmandespråksarg. Språkriktighetsarg. 
 S1: /… / nödvändigt för dem som 

läser främmande språk. 
S2: Jag tycker 
främmandespråksargumentet är 
utomordentligt viktigt. 
S3: Det är kanske särskilt tänk för 
dem som läser främmande språk 
och behöver kunna tids och 
rumsadverbial. 
Y2: För engelskan. Det är svårare 
att motivera att man bara för 
svenskans del ska använda 
arbetsområdet.  
Y3: /… / för att klara språken. Det 
behövs även för engelskan. 
Y4: Detta gäller samtliga ämnen 
och inte enbart i språkämnena.   
 
 

S1: /… / förstå 
meningsbyggnadsfel och 
satsflätor. 
S3: /… / viktigt för att kunna 
formulera sig rätt. 
S4: I det kommunikativa 
syftet, att man skall göra sig 
förstådd.  
Y1: För att lära sig skriva, men 
det viktigaste är att man gör 
sig förstådd. 
Y4: /… / för att kunna uttrycka 
sig klart och koncist oavsett 
ämne. 
 
 
 

 

Formalbildningsargumentet  
 

Ingen av informanterna anger att eleverna först ska lära sig formen för att därefter gå över till 

att läsa och skriva. Däremot skriver Hertzberg (1990), i anslutning till formalbildnings-

argumentet, att man även i dag skiljer mellan att öva upp förmågan och att använda sin 

kunskap. En liknande indelning görs även av Nilsson (2000). Det första, att öva upp sin 

förmåga, sammanfaller, enligt vår tolkning, med formaliserad undervisning. Det senare, att 

använda sin kunskap, kan, enligt vår tolkning, likställas med funktionaliserad undervisning.   

 
 
Främmandespråksargumentet 
 

Majoriteten av informanterna nämner att grammatik behövs för att klara av främmandespråks-

undervisningen. Detta gäller inte enbart engelskan, som bara ett fåtal omnämner, utan även 

andra språk, vilket framgår av följande citat: 
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Det är nödvändigt för dem som läser främmande språk  

(Lärare S1) 

 

Lärare på studieförberedande program preciserar inte att grammatiken behövs för engelskan, 

utan gör en koppling till det vidare begreppet ”främmande språk”. Detta gäller inte informant-

er som undervisar på yrkesförberedande program där sambandet mellan grammatik och engel-

ska är mer tydligt: 

 
/… / för att klara språken. Det behövs även för engelskan. 

(Lärare Y3) 

 

 

Språkriktighetsargumentet 
 

Gemensamt för ett flertal av informanterna är att de anser att grammatik motiveras utifrån 

aspekten att göra sig förstådd. En av informanterna som undervisar på studieförberedande 

program exemplifierar detta genom att ange att grammatik behövs:  
 

/… / i det kommunikativa syftet. Att man skall göra sig förstådd. 

(Lärare S4) 

 

En lärare som undervisar inom yrkesförberedande program säger att grammatikundervisning 

är särskilt viktig för att eleven skall lära sig skriva. Detta visar att läraren anser att grammatik 

är viktig för språkriktigheten. Även här framkommer grammatikens betydelse när det gäller 

att göra sig förstådd. Språkriktighetsargumentet återfinns både bland de svar som informanter 

på yrkesförberedande och studieförberedande program ger. Skillnaden består dock i att det på 

studieförberedande program läggs en större vikt vid kopplingen mellan grammatik och språk-

riktighet än vad det gör på yrkesförberedande program. Ytterligare en skillnad är att lärare på 

studieförberedande program inte uttalar ett lika tydligt samband mellan grammatik och skrift-

språk, som lärare som undervisar inom yrkesförberedande program gör, vilket följande citat 

får illustrera: 
   

 

/… / de skall kunna uttrycka sig klart och koncist när 

det skriver. För att främst det skriftliga, men även det 
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muntliga ska vara korrekt. Detta gäller samtliga ämnen 

och inte enbart i språkämnena. 

      (Lärare Y4) 

 

Genomför lärare inom yrkes- och studieförberedande program 

grammatikundervisning på likartat sätt? 

 

     Tabell 2. Undervisning på grupp- respektive individnivå. 
Gruppnivå Individnivå 

S1: /… / utgå från en längre text på tavlan. 

S2: De får även ett prov som utgår från en 

elevtext.  

S3: Jag börjar lite med morfem och sedan går jag 

in och ger grundläggande förklaringar om 

ordklasserna. 

S4: /… / har genomgångar med klassen utifrån 

exempel ur deras texter. 

Y2: Jag går igenom grammatik på tavlan och 

eleverna får anteckna. 

Y3: /… / så fort man skriver eller pratar så att man 

använder grammatiken i de andra momenten. 

Y4: Jag har föreläsningar och uppgifter som de 

gör. 

S3: Man tar även upp grammatiken när eleverna 

skrivit något felaktigt. 

Y1: /… / när det uppstår problem eller fel i 

elevtexterna. 

Y2: Sedan jobbar vi, ofta individuellt, med 

avsnittet. 

Y4: Jag arbetar mycket så att eleverna får 

individuell respons av mig så de vet vad de har 

gjort för fel. 

 

 

När det gäller grammatikundervisning på grupp- respektive individnivå anger flertalet in-

formanter att undervisning på gruppnivå förekommer:  

 

Jag börjar lite med morfem och sedan går jag in och  

ger grundläggande förklaringar om ordklasserna 

   (Lärare S3) 

  
 

Jag går igenom grammatik på tavlan och eleverna får anteckna 

   (Lärare Y2) 
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Informanterna som undervisar på yrkesförberedande program anger däremot att de i större 

utsträckning undervisar i grammatik på individnivå i jämförelse med lärarna på studieför-

beredande program. Även om det förekommer undervisning på individnivå på de studie-

förberedande programmen, så är undervisningsformen inte lika starkt förekommande som på 

yrkesförberedande program. Häri ligger den mest framträdande skillnaden mellan de yrkes-

förberedande och studieförberedande programmen när det gäller grammatik, vilket får 

illustreras av följande: 
Jag arbetar mycket så att eleverna får individuell respons av mig 

 så de vet vad de har gjort för fel. 

(Lärare Y4) 

 

I tabellen nedan har vi gjort en indelning i formaliserad respektive funktionaliserad 

grammatikundervisning. Detta faller under rubriken: genomför lärare inom yrkes- och 

studieförberedande program grammatikundervisning på likartat sätt?. 

 

Tabell 3. Formalisering respektive funktionalisering. 
       

 Formalisering Funktionalisering 
S1: Men vi använder läroboken för att läsa 
definitionerna och de olika ordklasserna och 
sedan för att gå in på de olika satsanalyserna. 
Utgår från texter som är närmare eleverna. Det 
kan vara ur en serietidning, en instruktion ur en 
teknisk manual eller något som skrivits fel i 
dagens Bohusläning.  
S3: Vi har en lärobok som tar upp grammatik och 
jag kompletterar den (där) med övningar som jag 
har, sådant som man genom åren upptäckt 
fungerar.  
Y2: Jag utgår från termerna och det 
grundläggande. Jag går igenom grammatik på 
tavlan och eleverna får anteckna.  
 

S2: Vi använder väldigt lite läroböcker utan 
konstruerar egna meningar där eleverna får ta ut 
satsdelar och ordklasser. De får även ett prov som 
utgår från en elevtext där de skall ta ut ordklasser 
och satsdelar. 
S4: Jag jobbar nästan uteslutande med grammatik 
så att jag utgår från elevens texter, tittar på vilka 
grammatiska brister som finns och har 
genomgångar med klassen utifrån exempel ur 
deras texter. 
Y1: Jag tar aldrig upp grammatik i svenskan som 
rena avsnitt t.ex. verb eller imperfekt, utan när det 
uppstår problem eller fel i elevtexterna. 
Y2: Det är bra om man kan fiska upp det som 
eleverna ger, men det är inte alltid som det 
fungerar så bra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y3: Jag försöker få in det i alla moment i svenska 
A-kursen, inte så uttalat bara att jobba med 
grammatik utan så fort man skriver eller pratar så 
att man använder grammatiken i de andra 
momenten.  
Y4: Jag har föreläsningar och uppgifter som de 
gör. Jag försöker utgå ifrån elevernas behov och 
vad de har användning av. Jag arbetar mycket så 
att eleverna får individuell respons av mig så de 
vet vad de har gjort för fel. Om jag ser att felet är 
vanligt kan jag gå igenom det på tavlan.  
Jag har prov där de skall sätta in punkt, rätta 
särskrivningar, se syftningsfel osv.  
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De flesta av informanterna anger att de bedriver en undervisning som kan definieras som 

funktionaliserad. Det framkommer däremot en tydlig skillnad när det gäller yrkesförbe-

redande och studieförberedande program och det gäller inslaget av formalisering. På yrkes-

förberedande program nämner huvuddelen av lärarna att det finns ett tydligt samband mellan 

användandet av grammatik utifrån elevtexter, vilket innebär att undervisningen är mer funk-

tionaliserad än formaliserad. Följande får belysa detta:   
 

 

Jag tar aldrig upp grammatik i svenskan som rena avsnitt 

t.ex. verb eller imperfekt, utan när det uppstår problem 

eller fel i elevtexterna. 

(Lärare Y1) 

 

 
Det finns emellertid en avvikelse till ovanstående undervisningssätt. En av informanterna, 

som undervisar på yrkesförberedande program, anger följande: 

  
 Jag utgår från termerna och det grundläggande.  

 Jag går igenom grammatik på tavlan och  

eleverna får anteckna. Det är bra om man kan fiska upp 

det som eleverna ger, men det är inte alltid som det 

fungerar så bra. 

               (Lärare Y2) 

 

Ovanstående uttalande visar att formaliserad undervisning ligger till grund för den funk-

tionaliserade. Dessutom visar ovanstående uttalande att eleverna på yrkesförberedande 

program inte lär sig grammatik utifrån läroböcker, vilket till stor del är fallet på studieför-

beredande program. På studieförberedande program läggs fokus på att, utifrån läroböcker, 

öva upp elevernas grammatiska förmåga, vilket sammanfaller med begreppet 

”formalisering”. Detta förhållande framgår av följande uttalande:  

 
 

Men vi använder läroboken för att läsa definitionerna 

och de olika ordklasserna och sedan för att gå in på de 

olika satsanalyserna.         
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                       (Lärare S1)        

                           

 

Med detta kan sägas att lärarna på studieförberedande program ställer högre krav på eleverna 

när det gäller grammatikundervisning, eftersom man här i hög grad ställer krav på att 

eleverna skall lära sig en grammatisk grund utifrån läroböcker. På yrkesförberedande 

program finns inte en lika stark betoning på att eleverna först ska lära sig grammatiska 

definitioner. Det vill säga att undervisningen på yrkesförberedande program är mer funk-

tionaliserad än vad undervisningen är på studieförberedande program 

 

Några intressanta skillnader, som inte faller under begreppen formalisering/funktionalisering, 

är att lärare som undervisar på studieförberedande program anger att de först ger en grund i 

grammatik utifrån läroboken och därefter går vidare till att använda kunskaperna. Ytterligare 

en skillnad är att lärare som undervisar på studieförberedande program, gällande grammatik, 

låter eleverna använda sina kunskaper i grammatik på texter som kommer från dagstidningar, 

serietidningar och tekniska manualer. Liknande texter nämns inte av informanter som under-

visar på yrkesförberedande program.  

 

Definierar lärare inom yrkes- och studieförberedande program begreppet 

grammatik på samma sätt?  

 
I tabell 4 presenteras lärarnas definitioner av grammatik, uppdelat i deskriptivt respektive 

normativt synsätt. 

 

     Tabell 4. Deskriptivt respektive normativt synsätt på grammatik. 

Deskriptivt Normativt 
S1: /… / utforska språket och försöka förstå 

helheten. 

S2: /… / språkets byggstenar som gör att du kan 
förstå /… / språket. 
S3: /… / lära sig former i främmande språk och i 
viss mån i det egna språket. 
Y4: Grammatik är språkets uppbyggnad. 
 

S2: /… /språkets byggstenar som gör att du kan 
/… / utveckla språket. 
S4: /… / ett verktyg som man behöver för att göra 
sig förstådd på ett bra sätt. 
Y1: Jag tar aldrig upp grammatik i svenskan som 
rena avsnitt t.ex. verb eller imperfekt, utan när det 
uppstår problem eller fel i elevtexterna. 
Y3:/… / man lär sig hur språket ska användas när 
man pratar och när man skriver. 
Y4: Grammatik är /… / regler för hur man bör 
använda det på bästa sätt. 
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Sett till hur den enskilde läraren definierar begreppet grammatik är innebörden i stort sett 

densamma, även om formuleringarna skiljer sig åt, utom i följande fall:  
 

Grammatik har man med sig i bagaget, från skola och universitet.  

(Lärare Y2) 

 

Ett flertal av lärarna som undervisar på studieförberedande program anger som definition av 

begreppet grammatik att det ingår att förstå språket och göra sig förstådd. Detta framkommer 

av följande:  
 

/… / förstå språkuppbyggnad och användande. 

(Lärare S3) 

 

 

 

/… / ett verktyg som man behöver för att göra sig förstådd på ett bra sätt.  

(Lärare S4) 

 

Ingen av lärarna som undervisar på yrkesförberedande program uttalar att det i begreppet 

grammatik ingår att förstå språket och de betonar inte lika starkt, som lärarna på studieför-

beredande program, att det i begreppet ingår att göra sig förstådd. 

     

Ytterligare en skillnad är att lärarna på studieförberedande program i hög utsträckning kopplar 

samman både deskriptiv och normativ grammatik:  

 

/… / språkets byggstenar som gör att du kan förstå och utveckla språket.  

(Lärare S2) 

 

 Denna koppling är inte lika framträdande hos lärarna på yrkesförberedande program, efter-

som de ofta bara omnämner antingen den normativa eller den deskriptiva aspekten av be-

greppet grammatik.  
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Förekommer diskussioner om grammatik i undervisningen mellan lärare? 
 

I tabell redovisar vi lärarnas erfarenheter av samsyn om grammatik inom och mellan studie- 

respektive yrkesförberedande program.  

 

     Tabell 5. Samsyn om grammatik. 

Ingen samsyn Samsyn inom program Samsyn mellan program 
S4: Det är hemskt olika hur 
mycket grammatik vi jobbar 
med. 
Y3: På olika program tycker 
man olika om 
grammatikundervisning och 
hur mycket man skall jobba 
med det. 
Y4: Vi har inga diskussioner 
om grammatik på våra 
arbetsrum, utan det är något  
man löser själv. 

S1: Man jobbar tillsammans och 
har gemensamma prov inom en 
lärargrupp. 
S2: Min väninna och jag. De 
senaste åren har vi använt samma 
text vid prov. Vi har samma mål 
S3: Vi har mycket resonemang 
kring innehållet och vi kör samma 
typ av grammatik. 
Y2: Det är oftast de som jobbar på 
samma program som man själv, 
som man diskuterar grammatik 
med. 
Y4: Trots det har Sara och jag, som 
sitter i samma arbetsrum, väldigt 
lika syn på svenskan. 

Y2: Det är klart att man även 
diskuterar grammatik med 
lärare på andra program när 
man träffar dom. 

 

 

När det gäller samsyn inom programmen anger flertalet informanter att detta finns. Detta för-

hållande uttrycks till största delen av lärare som undervisar på studieförberedande program.  

Informant Y2 anger att de har diskussioner om grammatik inom programmet, men det fram-

går inte om dessa diskussioner leder till någon samsyn, eller om diskussionerna grundar sig i 

en samsyn. Samma informant anger ett likartat förhållande när det gäller diskussioner om 

grammatik med lärare på andra program. Det är enbart lärare Y2, av samtliga informanter på 

yrkesförberedande program, som anger att det förekommer diskussioner mellan lärare som 

undervisar på olika program.   

 

Det framgår även att samsyn kan vara något som ett flertal kollegor delar lika väl som att 

samsyn kan gälla ett förhållande mellan två informanter inom samma program. Informant Y4 

anger ett förhållande som bygger på att det kan finnas en samsyn som inte formats av diskuss-

ioner, utan att två individuella uppfattningar om grammatik sammanfaller med varandra. 

Detta ger även ett förhållande som vi inte till fullo fångat, nämligen att två individer kan ha 

samma syn på grammatik utan att de är medvetna om likheterna i synsättet. 
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När det gäller en samsyn kring grammatikundervisning som grundar sig i de tre argumenten 

formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och språkriktighetsargumentet finns 

en samsyn när det gäller formalbildningsargumentet, se tabell 1 s.15. Ingen av informanterna 

motiverar grammatikundervisning med formalbildningsargumentet vilket vi ser som en sam-

syn. 

 

Av tabell 1 framgår det att flertalet informanter har en samsyn när det gäller att motivera 

grammatikundervisning med främmandespråksargumentet. Samsynen framträder både inom 

och mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. 

 

Samsynen kring språkriktighetsargumentet, se tabell 1 s.15, framträder på likartat sätt som när 

det gäller främmandespråksargumentet. Inom studieförberedande program är samsynen dock 

större än vad den är inom yrkesförberedande program. Även här finns det en samsyn mellan 

de olika programmen, men den är inte lika uttalad.  

   

Samtliga informanter anger förekomst av grammatikundervisning på gruppnivå, se tabell 2 

s.17, vilket innebär att det finns en samsyn både inom och mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program. Däremot finns det en större samsyn när det gäller grammatik-

undervisning på individnivå inom yrkesförberedande program än vad det gör inom studie-

förberedande program där det helt saknas samsyn kring grammatikundervisning på 

individnivå. 

    

Det råder en samsyn inom och mellan studieförberedande och yrkesförberedande program när 

det gäller funktionaliserad grammatikundervisning och dess förekomst, se tabell 3 s.18. Dock 

är samsynen kring funktionaliserad grammatikundervisning större inom yrkesförberedande 

program än vad den är inom studieförberedande program. Inom studieförberedande program 

finns en samsyn kring formaliserad grammatikundervisning vilket däremot inte förekommer 

inom yrkesförberedande program. 

 

Det finns även en samsyn mellan studieförberedande och yrkesförberedande program när det 

gäller formaliserad grammatikundervisning, i betydelsen av att den existerar. Denna samsyn 

bygger dock på en ojämn fördelning mellan programmen, eftersom den representeras av 

endast en informant inom yrkesförberedande program och flera informanter inom studie-

förberedande program. 
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När det gäller en samsyn om normativ grammatik återfinns denna både inom och mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program, se tabell 4 s.20. Däremot delas denna 

samsyn på normativ grammatik till större del av lärare som undervisar inom yrkes-

förberedande program.  

 

Det finns även en samsyn om deskriptiv grammatik mellan programmen, men denna 

representeras endast av en informant inom yrkesförberedande program. Däremot delas 

samsynen på deskriptiv grammatik av ett flertal informanter som undervisar på studie-

förberedande program.   

 

 

Diskussion 
 

Den bild av grammatikundervisningen som våra intervjuer ger, visar vid närmare granskning, 

både skillnader och likheter vid en jämförelse mellan yrkesförberedande och studie-

förberedande program. Skolverket redovisar ett lika generellt resultat i sin rapport, Nationella 

kvalitetsgranskningar (Skolverket 2000). Ett nästan lika generellt resultat redovisas dessutom 

i Skolverkets lägesbedömning 2005 (Skolverket 2005a), men här specificeras kraven till att 

gälla kärnämnesundervisningen. Även vi har undersökt kärnämnesundervisningen, men in-

riktat oss på grammatik i svenskämnets A-kurs. Med andra ord kommer vi att bygga vidare på 

de generella skillnader som Skolverket påvisar och dessutom likheter, definierat som samsyn. 

Eftersom vårt material, i förhållande till Skolverkets rapporter, i detalj, är nytt har det ställt sig 

orimligt att för övrigt diskutera vårt resultat utifrån Skolverkets rapporter. Det finns även 

skillnader och likheter inom de två typerna av program och det är dessa olika aspekter som vi 

kommer att behandla här nedan. Detta kommer även att bygga vidare mer i detalj på Skol-

verkets rapport Hur används kursplanerna i skolan? Några resultat från en enkät-

undersökning. (Skolverket 2005c). I denna framgår det att lärare i svenska på gymnasienivå 

diskuterat kriterier och mål med varandra, men inte om detta lett till en samsyn eller ej.  

 

Ingen av informanterna motiverar grammatikundervisning med formalbildningsargumentet, 

vilket vi ser som en gemensam samsyn som dessutom är överrensstämmande med Hertzbergs 

uttalande om att formalbildningsargumentet inte längre har någon plats i undervisningen.  
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Däremot anger Hertzberg att man idag skiljer på ”uppövandet av förmåga” och ”användandet 

av kunskap”. Även Nilsson (2000) anger att denna uppdelning i sin definition av formal-

bildningsargumentet. Uppdelningen är dessutom tydligt förekommande bland lärarna som 

undervisar inom studieförberedande program, där man först utifrån läroboken ger eleverna en 

grammatisk grund för att därefter låta dem använda sin grammatiska kunskap. Detta ger en 

skillnad i jämförelse med lärare som undervisar inom yrkesförberedande program, där man 

inte har detta ”uppövande av förmåga”, utan i stället använder den grammatiska kunskapen i 

direkt anslutning till elevtexten. Även Lpf -94 uttrycker ett förhållande som skulle kunna 

överensstämma med det sätt på vilket man utgår från elevtexter inom yrkesförberedande pro-

gram.  Detta i betydelsen av att skolan har till uppgift att göra det möjligt för den enskilde 

individen att hitta sin originalitet, vilket borde underlättas om individen i sitt lärande får utgå 

från sin egen text. Ett av de resultat som Brodow (2000) presenterar visar att en av lärarna 

inom yrkesförberedande program tar upp grammatik i samband med elevernas skrivande. 

Resultatet från vår studie sammanfaller med Brodows resultat, men med den skillnaden att det 

även råder en samsyn inom yrkesförberedande program om att ta upp grammatik i samband 

med elevernas skrivande. 

 

Trots att det skiljer sig i hur lärarna genomför grammatikundervisning finns det en aspekt som 

inte är inordnad i någon nyttoaspekt. Detta gäller det argument där Teleman sammankopplar 

grammatik med humanism. På ett liknande sätt, men med annan formulering, anger Chomsky 

att det finns ett mänskligt, grundläggande skäl till att studera språket, nämligen att man kan nå 

en insikt om de särskiljande drag och tankemönster som är unikt för människan. Vår tanke är 

att det kanske borde vara ur dessa aspekter som en samsyn kring grammatiken först och 

främst borde formas både inom och mellan de olika programformerna yrkesförberedande och 

studieförberedande.  

 

Gemensamt för ett flertal av informanterna från både studieförberedande och yrkes-

förberedande program är att de anser att grammatik motiveras utifrån språkriktighets-

argumentet, dvs. att göra sig förstådd. Skillnaden består dock i att det på studieförberedande 

program läggs en större vikt vid kopplingen mellan grammatik och språkriktighet än vad det 

gör på yrkesförberedande program.  På yrkesförberedande program utgår grammatikunder-

visningen till stor del från den enskilda elevens text, vilket utgör en skillnad i jämförelse med 

studieförberedande program. Inom studieförberedande program utgår grammatikunder-

visningen däremot från läroboken, men även från exempelvis serietidningar och dags-
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tidningar, dvs. texter som av läraren anses ligga nära eleven. Trots att läraren anser att dessa 

texter ligger nära eleven, så ligger de längre ifrån eleven än vad elevens egen text gör. 

Skillnaden, i jämförelse mellan yrkesförberedande program och studieförberedande program, 

är att lärarna på yrkesförberedande program har en samsyn om att grammatikundervisningen 

ska vara funktionaliserad, där eleverna använder sin kunskap utifrån sin egen text. Molloy 

anger att grammatik som har sitt ursprung i läroböcker kan vara svår för eleven att applicera 

på sitt eget språk. Detta gäller inte den undervisning där elevtexten utgör grund för 

grammatikundervisningen. Även här finns en skillnad som består i att lärare som undervisar 

inom yrkesförberedande program har en samsyn om att grammatik fyller funktionen av att 

vara ett verktyg som ska förbättra den enskilde individens kommunikativa förmåga, dvs. 

utveckla det egna språket och fungera som kontroll av tal- och skriftspråk. Detta samman-

faller med Hertzbergs teori om att den enskilde eleven som behöver en grammatisk förklaring 

bör få den, oavsett om de övriga eleverna i klassen blir hjälpta av den eller inte.  Dessutom 

kan detta även förankras i de inlärningsteorier som presenteras av Boström & Wallenberg 

(2001), där det framkommer att inlärningen måste ske utifrån varje elevs förutsättningar och 

villkor. Med en liknande formulering är detta betonat i Lpf -94, där det står att 

”[u]ndervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Teleman har en 

likartad syn på att grammatiken är en individuell företeelse när han anger att denna sorts kun-

skap kan vara något användbart vid skrivning. Det finns därmed en samsyn inom yrkes-

förberedande program om att grammatikundervisning ska ske på individnivå, utifrån elevens 

text. Detta är även en skillnad gentemot studieför-beredande program, där samsynen gäller att 

grammatikundervisning bör ske på gruppnivå. 

 

När det gäller ett normativt synsätt på grammatiken finns en samsyn både inom och mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program, i betydelsen av att lärarna använder 

normativ grammatik. En framträdande skillnad är dock att det finns en större samsyn inom 

yrkesförberedande program, när det gäller att använda normativ grammatik.  

Utgångspunkten, inom yrkesförberedande program, när det gäller normativ grammatik, är till 

stor del elevtexterna. Inom yrkesprogrammen är därför även den normativa grammatiken 

funktionaliserad, eftersom man använder grammatiken med utgångspunkt i elevtexter på 

individnivå. Kring detta finns en stor samsyn inom yrkesförberedande program, vilket utgör 

en skillnad i jämförelse med studieförberedande program, där samsynen gäller formaliserad 

undervisning med grund i texter som ligger längre från eleverna. Detta sammanfaller med det 

Brodow (2000) anger, nämligen att lärare inom studieförberedande program ställer högre krav 
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på elever eftersom det framgår av lärarnas uttalanden att eleverna får lära sig en grammatisk 

grund utifrån läroböcker. Även vår undersökning visar att kravnivån är högre inom studieför-

beredande program än vad den är inom yrkesförberedande program. Förutom detta påvisar 

vårt resultat dessutom att det till viss del finns en samsyn inom studieförberedande program 

om kravnivån. 

 

Enligt Molloy (1996) är ”språket i läroböckerna ofta långt ifrån elevernas eget [språk]” 

(s.116). Sättet att arbeta med normativ grammatik på individnivå, utifrån elevens egen text, 

inom yrkesförberedande program innebär att denna problematik kringgås. Det stämmer 

dessutom väl överens med att det i Lpf -94 betonas att undervisningen skall vara individ-

anpassad. Behovet av en individanpassad undervisning påtalas även av Boström och 

Wallenberg (2001) samt Hertzberg (1990). 

 

En förklaring, enligt vår tolkning, när det gäller en samsyn om att använda normativ 

grammatik, på yrkesförberedande program, skulle kunna vara att eleverna är i större behov av 

att utveckla sitt språk än vad motsvarande elever på studieförberedande program är. I så fall 

anser vi att man på yrkesförberedande program ger eleverna en hjälp med detta som stämmer 

väl överens med de teorier vi nämnt.   

 

Det finns ingen större samsyn mellan programmen om att använda deskriptiv grammatik, men 

inom studieförberedande program finns en klar samsyn om detta. Ett förhållande som är 

intressant att notera är vilket språk den deskriptiva grammatiken grundar sig i. Elever på 

studieförberedande program får, enligt lärarnas utsagor, ta del av språket i läroböcker och 

texter som ligger nära eleverna själva, medan elever på yrkesförberedande program utgår från 

språket i elevtexter. Lärare inom studieförberedande program har en samsyn när det gäller 

vilka texter man använder och att den deskriptiva grammatiken grundar sig i dessa texter. 

Denna samsyn, i betydelsen av att utgå från läroböcker, finns inte inom de yrkesförberedande 

programmen där utgångspunkten är elevtexten. Deskriptiv grammatik kan grunda sig i läro-

bokstexter likaväl som i elevtexter, eftersom det i NEO definieras som ”språket som det 

faktiska talas och skrivs”. När den deskriptiva grammatiken grundar sig i elevtexten innebär 

det även att kopplingen till Lpf -94 blir tydlig, eftersom det i Lpf -94 finns en betoning på 

individanpassad undervisning. Betoningen på individanpassad undervisning omnämns av 

Boström och Wallenberg, Hertzberg samt Teleman. 
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Både lärare inom yrkesförberedande och studieförberedande program anger främmande-

språksargumentet som skäl till grammatikundervisning. Det finns ingen skillnad mellan 

programmen och inte heller inom. Samsynen kring grammatikundervisning utifrån att denna 

befrämjar främmandespråksinlärning är därmed stor både inom och mellan de två respektive 

programformerna. En framträdande skillnad, som vi vill betona, är dock att lärare inom yrkes-

förberedande program i stor utsträckning anger engelska som främmande språk medan lärare 

på studieförberedande program ser begreppet främmandespråk som inrymmande flera olika, 

främmande språk. En förklaring till dessa två, olika förhållanden, som vi anser trolig, är att 

språkvalet inom yrkesförberedande program till stor del begränsas till engelska, medan elever 

på studieförberedande program i större utsträckning väljer att studera andra språk än just 

engelska. Enligt Hertzberg finns det inget belägg för att grammatikundervisning i moders-

målet, i detta fall svenska, är till fördel vid inlärning av ett främmande språk. Här vill vi knyta 

an till det Hertzberg nämner om språkriktighetsargumentet, nämligen att om någon visar sig 

vara hjälpt av grammatiska förklaringar, så bör han/hon även få dessa, vilket i så fall kanske 

även bör gälla främmande språk. Enligt Teleman borde detta inte vara någon omöjlighet, 

eftersom han påpekar att ett argument för grammatikundervisning är just för att det är till 

hjälp vid främmandespråksinlärning.  

 

Det vi presenterat som samsyn ovan har vi tolkat ur vårt resultat, det vill säga, det är inte 

explicit uttryckt som samsyn av någon lärare. Däremot anger lärarna generellt, på den direkta 

frågan om samsyn kring grammatikundervisning förekommer, att det finns en sådan men att 

den endast gäller inom respektive program. Till detta förhållande finns det även avvikelser där 

det framgår att enskilda lärare har diskussioner kring grammatikundervisning med kollegor 

utanför det egna programmet och även att det finns lärare som anger att någon samsyn inte 

existerar.  

 

I Lpf -94 uttrycks även att undervisningen får lov att se olika ut, utifrån att elever har olika 

behov och att det är dessa som ska styra undervisningen på ett sådant sätt att eleven har 

möjlighet att nå målen. Utifrån detta behöver inte grammatikundervisning se lika ut och även 

om man har en samsyn kommer individuella skillnader i undervisningssätt alltid att behövas.  
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Med utgångspunkt i vår studie skulle en liknande undersökning kunna genomföras, men ur ett 

elevperspektiv. Elever inom yrkes- respektive studieförberedande program kan då utgöra in-

formationskälla. Ytterligare något att bygga vidare på är att undersöka om, och i så fall hur, 

rektorer för respektive program uppmärksammar och följer upp eventuella skillnader i hur 

lärare tolkar och omsätter begreppet grammatik praktiskt i undervisningen. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuunderlag  
 
Kan du beskriva fenomenet grammatik? 
 
Hur arbetar du med grammatik? 
 
Varför arbetar du med grammatik? /Varför inte? 
 
Har man några diskussioner kring grammatik? 
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Bilaga 2 
 
Etiska ställningstaganden 
 

Informationskravet.  

Vi är två studenter på Lärarprogrammet vid HV I Vänersborg som genomför denna studie 

som ett examensarbete. Syftet med studien är att undersöka hur grammatikundervisning i 

svenskämnets A-kurs bedrivs på gymnasienivå. Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer 

som vi spelar in på band, skriver ut och därefter tolkar. 

• Det är frivilligt för Dig att deltaga och Du kan, när som helst under intervjun, välja att 

avbryta. 

 

Samtyckeskravet 

Efter att Du nu läst igenom informationen ber vi Dig lämna Ditt samtycke till att medverka i 

intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet 

Vi kommer att behandla alla uppgifter på ett sådant sätt att ingen skall kunna utläsa vem som 

är uppgiftslämnare. Allt ursprungsmaterial kommer att avidentifieras och endast användas i 

studien i denna form. 

 

Nyttjandekravet 

Den slutliga versionen av detta arbete kommer att finnas tillgänglig via följande adress: 

http://www.biliotek.hv.se  

Har Du önskemål när det gäller det färdiga arbetet tar vi gärna emot dessa. 
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