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Abstract 

Teachers` perspectives on how to teach grammar in Secondary School were investigated 
in this study. Four teachers were interviewed. My reason for focusing on grammar 
teaching was that I wanted to know how language teachers teach grammar in English 
and Modern languages. The methods I used were interviews and classroom observations 
with one of the teachers. The purpose of this study was to investigate four teachers’ 
description and interpretation of grammar and grammar teaching in the Swedish 
Secondary School. The main results of my study show that three out of four teachers 
claim that they do not use grammatical terminology very often in grammar teaching and 
that it is more important to know how to use the languages in communication, which 
corresponds with aims in the syllabuses of English and Modern languages for 
Secondary School.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hur gör lärare i engelska och moderna språk för att grammatiken i språken ska bli 
intressant? Med grammatik avser jag regler för språkets uppbyggnad. I kursplanen för 
moderna språk för grundskolan anges som mål att elever ska förvärva en allsidig 
kommunikativ förmåga utifrån ämnets uppbyggnad. Eleverna ska alltså behärska 
språkets delar såsom ord, fraser, uttal, stavning och grammatik. Det framgår dock inte 
vilken roll grammatikundervisningen ska spela. Kursplanen i moderna språk är däremot 
tydlig med att det är användandet av språken som är centralt: ”Språkkunskaper behövs 
vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga kontakter av olika 
slag”(Kursplan för moderna språk, 2000, 135). Kursplanen i engelska fokuserar också 
främst på kommunikation men det förekommer även en beskrivning av allsidig 
kommunikativ förmåga. 

Vilken betydelse har grammatikundervisning? Sker undervisningen med hjälp av 
grammatisk terminologi? Jag har valt att undersöka hur fyra lärare som antingen 
undervisar i engelska och eller moderna språk uppfattar och undervisar grammatik, om 
det sker med hjälp av grammatisk terminologi eller inte. Finns det skillnader i sätten 
lärarna undervisar grammatik i engelska och i moderna språk? Jag vill också veta vilka 
metoder lärarna använder sig av för att få eleverna att förstå de bakomliggande 
mönstren i språken.    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka fyra lärares tolkningar och beskrivningar av grammatik och 
grammatikundervisning i engelska och moderna språk i grundskolans senare år.  

Mina konkreta forskningsfrågor är: 

• Vilka metoder uppger lärarna att de använder sig av för att få eleverna att förstå 
grammatik? 

• Hur viktig är grammatisk terminologi och hur presenteras grammatiken för 
eleverna enligt lärarna själva? Med grammatiska termer eller utan?  

• Om det finns några skillnader i utformningen av grammatikundervisning i 
engelska respektive moderna språk, hur yttrar de sig och vad beror de på?  

• Vilka likheter och skillnader mellan lärarnas syn på grammatikundervisning 
framträder?  
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2. Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten som följer, har jag valt att inledningsvis definiera begreppet 
grammatik. Därefter beskrivs historiska grammatikundervisningsmetoder för att erhålla 
en bakgrund till dagens grammatikundervisningsmetoder. Efter detta kommer en 
beskrivning av några teorier om lärande av främmande språk och avslutningsvis tecknas 
skilda synsätt på andra- och främmandespråksundervisning. 

2.1 Vad är grammatik? 

Penny Ur (1997) använder sig av följande definition av grammatik för att klargöra dess 
innebörd: ”Grammar is sometimes defined as the way words are put together to make 
correct sentences” (Ur, 1997, 74). Hon betonar emellertid att denna definition är en 
förenkling av termen grammatik men att det är ett sätt att förklara för nybörjaren. 
Grammatik handlar inte bara om att använda rätt ordföljd utan är också central för att 
förmedla språklig betydelse. Hon påpekar att det kan vara svårt att lära ut grammatiska 
strukturer och att det är meningslöst att veta hur man böjer en ny verbform, om man inte 
vet hur den ska tillämpas. Ur betonar att det är att tillämpa språket på rätt sätt som är 
svårast att lära sig för individer som inte har engelska som modersmål. (Ur, 1997, 
75−76)  

Cook (1996) beskriver olika sätt att se på grammatik. Ett perspektiv är det normativa, 
det vill säga det föreskrivande, där det framgår hur språket ska utformas för att det ska 
vara korrekt. Det är exempelvis inte korrekt att i engelska avsluta en mening med en 
preposition vilket följande citat exemplifierar:” This can’t be put up with” (Cook, 1996, 
15). Detta synsätt är också det som är vanligt förekommande i skolböcker. Ett annat 
perspektiv som beskrivs av Cook är traditionell grammatik och denna form av 
grammatik innehåller språkliga regler och centrala språkliga begrepp. Cook hänvisar till 
exempel till Murphys (1993) grammatikbok Basic grammar in use där följande exempel 
förekommer: ”The plural of a noun is usually -s” (Murphy, 1993 efter Cook, 1996, 16). 
I detta exempel utgår Murphy ifrån att eleverna vet vad plural står för. Ytterligare ett 
perspektiv är strukturell grammatik som koncentrerar sig på hur ord och fraser bygger 
meningar. Grammatik kan också beskrivas som lingvistisk kompetens som handlar om 
individers förmåga att känna till hur modersmålet tillämpas och intuitivt veta när fraser 
inte är korrekta, utan att ha explicit kunskap om språkliga regler. Detta kallas implicit 
kunskap. Det är också möjligt att skildra grammatik kommunikativt och pragmatiskt, där 
det första fokuserar på kommunikativ användning av språket och det andra på individers 
förmåga att tillämpa språket korrekt i olika sociala sammanhang (Cook, 1996, 14−19). 

2.2 Historiska grammatikundervisningsmetoder 

2.2.1 Grammatik- och översättningsmetoden 

Tornberg (2005) hänvisar till Kelly (1969) som hävdar att grammatik- och 
översättningsmetoden har funnits under hela språkundervisningens historia. I Sverige 
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tillsattes de första professurerna i moderna språk i Lund 1806 och i Uppsala 1858 men 
på grund av att moderna språk inte hade samma status som latin och grekiska 
tillämpades de klassiska språkens undervisningspraktik. 1856 blev de moderna språken 
en del av läroverksstadgan och då efterfrågades lärare som kunde undervisa i franska, 
engelska och tyska. På grund av att dessa lärare själva undervisats med hjälp av 
grammatik- och översättningsmetoden ledde det till att de använde sig av denna metod i 
sin egen undervisning. Grammatik- och översättningsmetoden bestod av undervisning 
på modersmålet, samt långa förklaringar av grammatikregler, vilket innebär att reglerna 
lärs in först och sedan tillämpas genom översättning från modersmål till målspråket. 
Litterära texter och förståelsekontroll genom översättning, texter i huvudsak som 
underlag för grammatisk analys, översättning av isolerade meningar till och från 
målspråket är den vanligaste övningsformen (Tornberg, 2005, 27−28). 

Tornberg menar att denna metod motsvarar 1800-talets tidsanda. Grammatik- och 
översättningsmetoden har bidragit till dagens perspektiv på språkutveckling, eftersom 
den betonar att modersmålet kan användas som förståelsehjälp. Detta sker genom att 
jämföra det främmande språkets grammatiska regler med modersmålets grammatik 
(2005, 28). Elevers kunskap om språkliga reglers existens innebär dock inte att elever 
med automatik kan tillämpa regeln i praktiskt samspel (Tornberg, 2005, 29). 

2.2.2 Direktmetoden 

I mitten av 1800-talet reformerades språkundervisningen i Frankrike, England, 
Danmark och USA. Den förändrades från att ha varit inriktad på grammatik och 
översättning till att lägga vikten vid det talade språket. Detta innebar att det blev 
nödvändigt att skaffa sig kunskap om det talade språkets ljudmässiga karaktär, vilket 
ledde till att fonetik och den fonetiska skriften blev ett sätt att närma sig det talade 
språket. Två förespråkare för denna reformrörelse var Gouin och Berlitz som grundade 
den första kommersiella språkskolan i USA 1878. Gouin menade att frasen var viktigare 
än ordet. En av lärarna på Berlitz skolan Harold E. Palmer skapade också en egen teori 
med inslag från direktmetoden, gällande språkundervisning och språkinlärning. Enligt 
Tornberg (2005) var Palmer en av de första som försökte utveckla språkundervisningen 
vetenskapligt. Palmers forskning kom också att få betydelse för hur kursplanen i 
engelska formulerades i läroplanen för grundskolan 1962 i Sverige (Tornberg, 2005, 
29). 

Palmer liksom Ellis et al. (2009) delar upp lärande i två kategorier: Omedvetet och 
medvetet lärande. Han ansåg att omedvetet lärande bör förekomma på alla nivåer i 
undervisningen. Grammatik ska undervisas induktivt, det vill säga att grammatik ska 
läras in genom de slutsatser barn kan dra från en text. Enligt Palmer ska läraren tala det 
främmande språket och förstärka betydelsen med hjälp av kroppsrörelser och det bör 
inte vara tillåtet för läraren att ställa frågor till eleverna med hjälp av elevernas 
modersmål. Han menar att frågor på modersmålet skulle försvåra elevernas omedvetna 
lärande av det främmande språket. Palmer anser att lärarna också ska kommunicera med 
eleverna om hur språkinlärning fungerar. Direktmetoden fokuserar bland annat på 
kommunikation och förklaringar på målspråket med hjälp av exempelvis synonymer 
eller lärares kroppsspråk. Grammatik behandlas induktivt och hur språket uttalas är av 
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stor betydelse. Det som var typiskt för direktmetoden var att språkinlärning förekom 
genom enspråkig övning samt att utveckling av främmande språk sker på ett liknande 
sätt som när modersmål utvecklas. (Tornberg, 2005, 29−31). 

2.2.3 Den audiolingvala metoden 

Under och efter andra världskriget befann sig många amerikanska soldater på uppdrag i 
Europa och det var av vikt att de kunde göra sig förstådda muntligt på främmande 
språk. Den audiolingvala metoden kom då att bli betydelsefull. Denna metods 
frammarsch ledde till att de moderna språken fick en egen vetenskaplig grund och 
därigenom erhöll status. Till skillnad från grammatik- och översättningsmetoden och 
direktmetoden som utvecklades i Europa, har den audiolingvala metoden amerikanskt 
ursprung. Språkets struktur har ingen betydelse för den kommunikativa aspekten enligt 
den audiolingvala metoden. Vad eleven säger är inte viktigt utan hur det sägs och att det 
är korrekt. Denna metod bygger på att språkinlärning vilar på behavioristisk teori, 
vilken är en teori där stimuli och respons är centrala byggstenar. Detta innebär för 
undervisningens utformning en utportionering av undervisningsstoffet i delmoment, 
samt att lärares respons sker via positiv eller negativ förstärkning. 

Språkliga misstag som uppstår på grund av interferens från modersmålet måste 
korrigeras. Interferens innebär att språkliga mönster från modersmålet eller andra 
inlärda språk överförs till målspråket (Tornberg, 2005, 163).  Undervisning med denna 
metod innebar enspråkig undervisning, körläsning och upprepning efter bandinspelade 
röster. Eleverna lärde sig inte genom den audiolingvala metoden att använda sig av sitt 
eget språkliga skapande men den audiolingvala metoden har infört färdighetsbegreppet i 
undervisningen, det vill säga de fyra grundläggande färdigheterna höra, tala, läsa och 
skriva (Tornberg, 2005, 34−36). 

2.3 Teorier om lärande av främmande språk 

2.3.1 Teorier om och skilda synsätt på språkinlärning 

Chomsky myntade termen den universella grammatiken som enligt honom innebär att 
förmågan att lära sig språk är medfödd och betyder att alla barn kan lära sig språk under 
en viss tid av sin utveckling. En del språkforskare menar att denna teori också kan 
tillämpas vid andraspråksinlärning. Andra forskare anser att detta inte är möjligt, då 
individen inte längre befinner sig i en kritisk period för språklig inlärning. Även bland 
forskare som stödjer sig på Chomskys teori går åsikterna isär. Vissa forskare menar att 
individer som lär sig ett andraspråk inte har någon nytta av formell undervisning eller 
korrigeringar av misstag, eftersom det bara påverkar utförandet av språket ytligt och 
inte ger den djupare kunskapen om hur ett nytt språk fungerar. De språkforskare som 
stödjer Chomskys teori menar att de som lär sig ett andraspråk behöver explicit 
information om det nya språkets grammatik, för att inte utgå från att det har samma 
grammatiska strukturer som deras modersmål. (Lightbown & Spada, 2006, 35−36) 
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En annan teori gällande andraspråksinlärning är Krashens. Han menar att vi kan lära oss 
ett andraspråk på samma sätt som barn lär sig sitt första språk, det vill säga utan explicit 
kunskap om språkets grammatiska regler. Detta innebär att tillägnandet av andraspråket 
sker när man hamnar i en miljö där språket används.  

Under en period när andraspråksundervisningen förändrades från att fokusera på 
grammatiska regler och memorering av dialoger till att betona betydelsen av språklig 
kommunikation hade Krashens teori till viss del inflytande över utformningen av 
undervisningen. Krashens teori pekar på att elever kan utveckla sin språkliga förståelse 
när de erhåller implicit språklig respons som utvecklar deras verbala yttranden. 
Emellertid visar forskning att i vissa fall är det inte tillräckligt med implicit 
undervisning utan eleverna behöver också explicit undervisning. (Lightbown & Spada, 
2006, 36−38) Lightbown och Spada (2006) har sammanfattat hur man kan lära sig 
främmande språk utifrån följande sex synsätt som tillämpas i klassrumsundervisning. 
Dessa synsätt om språkinlärning är:”Get it right from the beginning”,”Just listen and 
read”,”Let’s talk”,”Two for one”,”Teach what is teachable” och ”Get it right in the end” 
(137). 

Det första synsättet, ”Get it right from the beginning”, baserar sig på grammatik- och 
översättningsmetoden, samt den audiolingvala metoden som inte tillåter eleverna att 
göra grammatiska misstag, eftersom de kan bli permanenta. Forskare som förespråkar 
muntlig kommunikation i språkundervisning håller inte med. De menar att man inte lär 
sig ett moment av ett språk åt gången och att det är naturligt att göra misstag som en 
process av språkinlärningen. De anser att man bör koncentrera sig på att kunna tala 
språket utan att ha kravet på sig att det ska vara korrekt. (Lightbown & Spada, 2006, 
141−142) Forskare som stödjer synsättet ”Get it right from the beginning” menar att 
fokus endast på det talade språket leder till permanenta fel, eftersom eleverna inte får 
tillräckligt utförliga anvisningar eller korrigeringar av sina misstag (138−140). 
Lightbown genomförde en studie i Quebec, för att undersöka om det var möjligt för 
elever med engelska som andraspråk att lära sig tillämpa engelskans plural -s och 
pågående form med hjälp av den audiolingvala metoden. Hon kom fram till att denna 
metod inte resulterar i att eleverna kan tillämpa dessa former korrekt utanför 
klassrummet.  

Det andra synsättet, ”Just listen and read”, förespråkar att eleverna lär sig att förstå ett 
andraspråk genom att läsa och lyssna. Det behövs ingen muntlig kommunikation för att 
lära sig målspråket, det räcker med att lyssna och läsa det. Krashens teori om att tillägna 
sig främmande språk genom begriplig och varierad input förknippas med denna metod. 
(Lightbown & Spada, 2006, 143−144) 
 
Det tredje synsättet: ”Let’s talk”, fokuserar på samspelet mellan lärare och elever samt 
betydelsen av kommunikation på en nivå som eleverna förstår. Forskare som stödjer 
denna metod menar att elever genom att delta i aktiviteter med varandra och genom att 
ställa frågor till läraren lär sig de grammatiska formerna. (Ligthtbown & Spada, 2006, 
150). Ett exempel är när läraren går igenom gerundium med femtonåriga franska elever 
som har engelska som andraspråk, vilket citatet nedan visar: 

T What does that mean, present continuous? You don’t know? OK, fine.  
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What are you doing, Paul? 

S Rien – [nothing]. 

T- You’re not doing anything? You’re doing something! 

S Not doing anything. 

(Lightbown & Spada, 2006, 117). 

Här illustreras att läraren via sitt sätt att ställa frågor och ge respons exemplifierar 
gerundium. 

Det fjärde synsättet: ”Two for one”, fokuserar på ämnesundervisning på främmande 
språk. Det vill säga att eleverna både får lära sig innehållet i ämnet och det främmande 
språket samtidigt. Ett exempel är de franska programmen i Canada som fokuserar på 
språklig kommunikation och språklig form i ämnesundervisning på ett främmande 
språk. Fokuset ligger på att lära eleverna upptäcka språkets former genom dess 
innebörd, inte genom att låta dem öva på språkformerna. Individer som har deltagit i 
programmet utvecklar flyt, funktionella förmågor och får självförtroende att använda 
språket. Emellertid leder inte programmet till att eleverna får förmågan att tillämpa 
fransk grammatik korrekt på högre nivåer även efter år av studier. Detta kan bero på att 
dessa program är lärarcentrerade och eleverna inte får möjligheten att utveckla och 
förbättra sin muntliga förmåga, på grund av att elever och lärare har samma modersmål. 
Dock menar en del forskare att eleverna behöver mer lotsad undervisning. (Lightbown 
& Spada, 2006, 155−157) 

Det femte synsättet, ”Teach what is teachable”, härleds bland annat till forskaren 
Pienemann. Han har undersökt hur språk utvecklas och försökt klargöra varför vissa 
delar av språk är lätta att lära sig, medan andra delar, trots intensiv träning, inte är det. 

He and his associates have tried to explain why it often seems that some things can be taught 
successfully whereas other things, even after extensive teaching, seem to remain unacquired 
(Lightbown & Spada, 2006, 160) 

Han anser att vår förmåga att tillägna och lära oss ett språk följer en bestämd ordning, 
vilket han benämner ”developmental features” (Lightbown & Spada, 2006, 160). Detta 
innebär att det blir viktigt att anpassa undervisningen till elevernas språkliga nivå.  

Pienemann genomförde en undersökning av två studentgrupper som undervisades i 
tyska som andraspråk på ett universitet i Australien. Studenterna hade uppnått en viss 
nivå gällande ord och ordföljd i tyska.  Den ena gruppen gavs övningar och explicita 
grammatiska förklaringar på en nivå som var högre än deras grammatiska förkunskaper. 
Den andra gruppen fick undervisning på en mer anpassad nivå. Det resulterade i att den 
grupp som fick undervisning anpassad till sina förkunskaper uppnådde en högre nivå. 
Den grupp som däremot undervisats på för hög nivå fortsatte att vara på befintlig 
kunskapsnivå eller utvecklades något. Dessa forskningsresultat stödjer Pienemanns teori 
om att språktillägnande bör ske enligt en förutbestämd ordning. (Lightbown & Spada, 
2006, 160−162)               
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Det sjätte synsättet, ”Get it right in the end”, utgår från att information behövs om hur 
ett språk tillämpas, men att man också kan lära sig uttal, grammatik och ordförråd 
naturligt genom kontakt med språket. Detta synsätt stödjer också föregående synsätt 
”Teach what is teachable”, som betonar att det finns vissa delar av språk som inte kan 
undervisas om eleverna inte är mentalt förberedda. Dock menar anhängare av ”Get it 
right in the end” att det finns vissa delar av ett språk som måste förklaras detaljerat. Ett 
exempel är när likartade språkliga felaktigheter görs av elever med gemensamt 
modersmål på grund av att de drar paralleller mellan modersmålets språkliga struktur 
och andraspråket. Interferens från deras första språk innebär att det blir svårt för 
eleverna att upptäcka felen själva. (Lightbown & Spada, 2006, 165−166)   

2.3.2 Induktiv eller deduktiv metod 

Grammatik kan undervisas induktivt eller deduktivt. Den induktiva metoden innebär att 
eleven via exempel får ta del av den språkliga regeln utan att den explicit presenteras. 
Deduktiv metod däremot innebär att den grammatiska regeln presenteras inledningsvis 
och därefter ges exempel på hur den kan tillämpas. Larsen-Freeman (1979) hänvisar till 
Hartnetts (1974) forskning som förespråkar användandet av båda metoderna i 
klassrumsundervisning av främmande språk. Hartnetts studie visade ett samband mellan 
höger respektive vänsterdominans och sättet att lära sig spanska. Han kom fram till att 
induktivt lärande passade bäst för individer med högerdominant hjärna och deduktivt 
lärande, för de med vänsterdominant hjärna (Larsen-Freeman, 1979, 219).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3.3 Implicit och explicit lärande 

Ellis et al. (2009) behandlar termerna implicit och explicit, samt hur lärandet av 
främmande språk förklaras med hjälp av dessa. Implicit lärande innebär att individen 
förvärvar en intuitiv men inte verbaliserad form av kunskap. Individen bara vet vad som 
är språkligt korrekt. Explicit lärande handlar däremot om faktabaserat förvärvande och 
ett medvetet lärande, vilket innebär att individen vet att han har lärt sig något och kan 
förklara produkten av sitt lärande (Ellis et al, 2009, 3). Kunskap kan också vara implicit 
eller explicit och den skiljer sig åt genom följande faktorer: implicit kunskap är 
omedveten, procedurorienterad, vilket till exempel innebär att den som lär sig ett 
andraspråk intuitivt kan komma fram till språkliga regler. Explicit kunskap däremot är 
deklarativ, omfattar fakta om det främmande språket och kan vara ett sätt att hjälpa den 
lärande att förbättra sina kunskaper (Ellis et al, 2009, 11−12).  

Ellis et al. (2009) skiljer på implicit och explicit undervisning av andraspråk. Implicit 
undervisning innebär att de lärande lär sig att tillämpa grammatiska regler eller 
strukturer korrekt utan att vara medvetna om att de gör det. Explicit undervisning utgår 
från grammatikregler och att medvetandegöra reglerna för de lärande. Explicit 
undervisning kan vara både deduktiv och induktiv. När den är deduktiv innebär det att 
de lärande får en grammatisk beskrivning av regeln och när den är induktiv får de 
lärande själva komma fram till regeln genom exempel. Ellis menar att implicit och 
explicit undervisning bör beaktas från yttre perspektiv medan implicit och explicit 
lärande bör utgå från individen (Ellis et al, 2009, 16−18).  
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2.4 Grammatik som produkt och process  

Tornberg (2005) menar att dagens undervisning fokuserar mer på språkets 
kommunikativa aspekt, vilket också speglas i grammatikundervisningen Hon anser att 
det är möjligt att se grammatikundervisning både som en produkt och en process. 
Produktaspekten behandlar hur det grammatiska systemet är konstruerat och det som 
studeras är språkliga former. Grammatik som process däremot handlar om de sätt som 
grammatik kan praktiseras på, det vill säga språklig tillämpning (101−102). Följande 
citat visar en blandning av process- och produktperspektivet på grammatik. 

                             L: Where do you live?  

                             E: In Stockholm.  

                             L: A full sentence, please. 

                             E: I live in Stockholm.  

                             L: Good! (Tornberg, 2005, 102). 

Detta exempel visar enligt Tornberg att läraren inte är intresserad av vad eleven säger 
utan att eleven ska producera en språkligt korrekt mening. Emellertid uppfattade eleven 
frågan kommunikativt och svarade därefter. Hur omfattande undervisning av grammatik 
ska vara när grammatik ses som en process, beror på sammanhanget samt talarens och 
lyssnarens förkunskaper. Tornberg (2005) anser att båda perspektiven är viktiga för att 
utveckla språkförmågan. (102−103)    

Larsen-Freeman (2003) låter förstå att lärare brukar dela upp språkundervisning i fyra 
delar med inriktning läsa, skriva, tala och lyssna men hon anser att det också finns en 
femte del som hon kallar ”grammaring”. Hon ser också grammatik som en färdighet 
som kan utvecklas och inte som en fast kunskap om språk. Detta ger enligt Larsen-
Freeman en bredare bild av grammatik och genom att se grammatik som en färdighet, 
poängteras även elevernas förmåga att utveckla sina språkkunskaper. Hon framhäver att 
grammatik inte bara handlar om form och grammatiska regler. Dock anser Larsen- 
Freeman att reglerna kan ge eleverna en idé om hur språket struktureras. Emellertid har 
reglerna begränsade användningsområden, eftersom de först och främst koncentrerar sig 
på språkets form. Hon poängterar att även om eleverna kan en regel betyder det inte att 
de vet hur den ska användas i praktiken. Larsen-Freeman menar att hennes egen 
grammatikundervisning utgår från det hon kallar ”teaching reasons” (2003,15). 
”Teaching reasons” innebär att hon hjälper sina elever att förstå att det finns en logik i 
språket och dess grammatik. Elevernas förståelse av språket leder då till att de blir bättre 
på att uttrycka sig själva och att förstå andra (13−15).  

2.5 Lärares uppfattningar om grammatik och grammatikundervisning 

Borg (2003) hänvisar till Chandlers1 (1988) enkätundersökning om traditionell 
grammatikundervisning. Den handlar om engelsklärares attityder till språkundervisning 
när engelska undervisas som modersmål. Femtio av respondenterna undervisade 
grammatik, men de menade att den grammatikkunskap de hade baserade sig på deras 
                                                
1 Chandler, Richard (1988). Unproductive busywork. English in Education 22, 3, 20−28. 
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egna erfarenheter från när de själva gick i skolan. Detta faktum fick Chandler att dra 
slutsatsen att deras grammatikkunskaper var omoderna (Borg, 2003, 98).  

Eisenstein-Ebsworth och Schweers (1997 efter Borg, 2003) genomförde också en 
enkätundersökning riktad till sextio lärare från Puerto Rico respektive New York 
angående deras uppfattningar om grammatikundervisning i engelska som andraspråk.  I 
denna studie genomfördes även åtta informella samtal och vid analys av dem kom 
forskarna fram till att de flesta av lärarna var av åsikten att grammatik bör undervisas 
medvetet. De puertoricanska lärarna visade sig vara mer positiva till explicit 
grammatikundervisning på grund av sin kulturella bakgrund och sina erfarenheter. En 
av puertoricanerna uttryckte detta med följande termer: “Grammar has always been part 
of our language learning experience. We see no reason to abandon it totally” 
(Eisenstein-Ebsworth och Schweers (1997 efter Borg, 2003, 98). Till skillnad från 
Chandler kommer Eisenstein-Ebsworth och Schweers (1997) fram till att lärarna i deras 
undersökning har klara uppfattningar om grammatik och hur den ska tillämpas i 
undervisningssammanhang. Detta framkom bland annat genom att de kunde motivera 
sitt sätt att undervisa utifrån läroplan och kursplan samt ta hänsyn till elevernas 
önskemål. (Eisenstein-Ebsworth och Schweers (1997 efter Borg, 2003, 98)   

Brumfit, Mitchell och Hooper (1996 efter Borg, 2003) utförde en undersökning om 
KALs (Knowledge About Language) roll i den brittiska läroplanen. Målet med deras 
undersökning var att beskriva hur KAL tillämpades i klassrum där engelska som 
modersmål och moderna språk undervisades. Denna undersökning visade skillnader i 
synen på språkundervisningen mellan de lärare som undervisade engelska och lärarna 
som undervisade i moderna språk. Lärarna i moderna språk baserade sin undervisning 
på språkets form, eftersom de ansåg att det hjälpte eleverna att utveckla sina kunskaper i 
målspråket. De lärare som undervisade i engelska föredrog att undervisa grammatik 
genom texter och gav sällan utförliga förklaringar gällande grammatik, eftersom de 
menade att det hade liten betydelse för elevernas språkutveckling (Borg, 2003,101).  

Precis som Borg hänvisar Larsen-Freeman (2003) till Eisenstein-Ebsworth och 
Schweers (1997) undersökning. En av de intervjuade lärarna från New York menade att 
eftersom hans elever var vuxna och kunde grammatiken i sitt första språk hade de nytta 
av explicita förklaringar av grammatik. En annan New York-lärare föredrog att 
undervisa grammatik implicit, eftersom han ansåg att alltför många regler hämmade 
elevernas inlärning. Några av de puertoricanska lärarna ansåg däremot att eleverna vill 
ha grammatikundervisning och att de får en bättre grund om de lär sig grammatik från 
början och får öva på hur den ska användas (Eisenstein-Ebsworth och Schweers 1997 
efter Larsen-Freeman, 2003, 11−12).   

Borg (1998) undersöker två engelsklärares sätt att undervisa engelska som främmande 
språk och deras perspektiv på grammatik. I denna undersökning kallas grammatik meta 
talk och definieras som beskrivande grammatik. Dessa lärare undervisade engelska som 
främmande språk på Malta. Båda två hade engelska som modersmål varav den som 
kallas Eric hade femton års erfarenhet och den som kallas Martha hade tre års erfarenhet 
av att undervisa engelska som främmande språk. Martha tillämpade den så kallade PPP-
modellen (Presentation-Practice-Production) när hon undervisade grammatik. PPP-
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modellen innebär att grammatik presenteras i början eller i mitten av lektionerna. Eric 
använder sig inte av PPP-modellen i sin undervisning men grammatik förekommer ändå 
i undervisningen, men som ett resultat av kommunikativa övningar och inte under något 
speciellt tillfälle av lektionen. Eric baserar grammatikövningarna på vad studenterna vill 
lära sig men också genom att uppmärksamma grammatiska misstag som de gör under 
kommunikationsövningarna och diskutera dessa tillsammans med dem efteråt 
(160−162).  

Vid förklaring av grammatik och grammatiska regler tillämpade båda lärarna ett 
induktivt undervisningssätt. Eric anser att om studenterna mer eller mindre kom fram 
till betydelsen av grammatiken av sig själva var chansen större att de skulle komma ihåg 
den än om den skulle förklaras för dem. Martha är av samma åsikt. Hon anser att genom 
hårt arbete kommer eleverna till slut lära sig och hon uppmuntrade dem att fortsätta 
försöka förstå grammatiska regler. Eric använder den grammatiska terminologin 
sparsamt. Ett exempel på de få tillfällen när grammatisk terminologi faktiskt används är 
när en elev vill veta om have been motsvarar pågående form och Eric svarar att termen 
inte är relevant (Borg, 1998, 164−165).  Borg (1998) intervjuar Eric om detta perspektiv 
och Eric menar att han upplever att studenterna ibland blir begränsade av den 
grammatiska terminologin. Hans mål är att lära dem hur språket fungerar och han vill 
inte att deras rädsla ska hindra dem. Detta betyder inte att grammatiska termer aldrig 
förekommer i hans undervisning men han tillämpar dem inte kontinuerligt (166). 
 
Martha använde sig av grammatiska termer men hon förenklade dem och krävde inte av 
sina studenter att de skulle lära sig dem, för att hon ansåg att det var viktigare för 
eleverna att veta varför och när en viss form används än vad den kallas. Hon ansåg att 
lära sig ett främmande språk ska fokusera på hur språket används, inte vilken struktur 
det bygger på. Hon uttrycker orsaken till att hon värjer sig mot att använda grammatiska 
termer genom att jämföra sina studier i engelska med sina studier i franska, vilket 
följande citat visar:  

It was very much grammar, conjugation of verbs, loads of tenses thrown at you, and having to 
conjugate practically every verb in French into the different tenses. I remember the past historic, 
but I don’t even know what it means, and apparently you can only use it for stories, so why the 
hell were we taught it in the first place cause we would never use it? We never spoke the 
language… So, it was just grammar grammar  grammar, which I couldn’t relate to anything cause 
I didn’t even know my own grammar (Borg, 1998, 168). 
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3. Metod och material 

 3.1 Datainsamlingsmetoder  

Min undersökning genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer som spelades in på 
band och klassrumsobservationer. Intervjufrågorna i min intervjuguide är inspirerade av 
Kvales rekommendationer gällande kvalitativa intervjuer. Jag har särskilt beaktat att 
frågor som börjar med vad och varför bör ställas före frågor som börjar med hur (Kvale 
& Brinkmann, 2009,120). Kvale & Brinkmanns (2009) forskning om kvalitativa 
intervjuer har lagt fokus på den halvstrukturerade livsvärldsintervjun och den används 
för att erhålla beskrivningar av den intervjuades syn på världen där målet är att tolka 
innebörden av fenomen som beskrivs (19). I förhållande till min undersökning är den 
kvalitativa intervjun en bra metod eftersom jag intresserar mig för lärarnas personliga 
beskrivningar och uppfattningar om grammatik och grammatikundervisning.  

Tre klassrumsobservationer genomfördes hos en av de intervjuade av lärarna. 
Utgångspunkten för dessa var ett observationsprotokoll. De kategorier som 
observerades var följande: hur många gånger grammatisk terminologi används, om 
grammatiskt exempel föregås av grammatisk regel, om grammatisk regel föregås av 
grammatiskt exempel, explicit, implicit feedback och jämförelse mellan svenska och 
målspråket. Vid observationstillfällena noterades ovanstående kategorier med 
streckmarkeringar i observationsprotokollet. De två första klassrumsobservationerna 
genomfördes i årskurs åtta, medan den sista utfördes i årskurs sex (Se tabell 2). 

Min undersökning kan också sägas vila på en etnografisk forskningsansats, vilket 
innebär att människan anses ha förmågan att ta ansvar för sitt eget liv. I rollen som 
etnografisk forskare är tanken att försöka förstå människan genom hennes uttalanden 
(Kullberg, 2004, 61).   

3.2 Informanter 

Fyra språklärare intervjuades, en lärare som undervisade i engelska och spanska, en som 
undervisade i franska och två som undervisade i spanska i grundskolans senare år. De 
lärare som tillfrågades var knutna till de skolor där jag genomförde den 
verksamhetsförlagda delen av min utbildning. Urvalet skedde utifrån lärares intresse 
och möjlighet att delta i min undersökning. De urvalskriterier som var styrande var att 
lärarna skulle undervisa i engelska eller moderna språk.                             

En man och tre kvinnor intervjuades. Lärarna benämns i den text som följer med 
fingerade namn: Carl, Ylva, Carmen och Isabe1. Två av lärarna har latinamerikanskt 
ursprung och de andra två har svenskt ursprung. Både Carmen och Isabel har spanska 
som modersmål men undervisar i spanska som främmande språk. Carl har en utbildning 
som mellanstadielärare och har undervisat franska i grundskolans senare år under tio år. 
Carmen kommer från ett latinamerikanskt land och har undervisat i spanska som 
främmande språk under tretton år. Hon har behörighet att undervisa på gymnasienivå 
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också. Ylva blev klar mellanstadielärare 1988 och har undervisat i grundskolans senare 
år som lärare i engelska och spanska i femton år. Ylva har inte den formella 
behörigheten för att undervisa i engelska i grundskolans senare år. Isabel har också 
latinamerikanskt ursprung och är utbildad idrottslärare för gymnasiet. Hon har ingen 
svensk lärarutbildning men har arbetat som lärare i spanska som främmande språk i tio 
år.  

Tabell 1. Lärarnas utbildning och undervisningserfarenhet 

                         

Lärare Utbildning/Behörighet Modersmål Erfarenhet Ämnen 

Carl Mellanstadiet/Grundskolans 
senare år. 

Svenska 10 år Franska, SO 

Ylva Mellanstadiet Svenska 15 år Engelska, 
Spanska 

Carmen Gymnasielärare Spanska 13 år Spanska, SO 

Isabel Gymnasielärare Spanska 10 år Spanska, Idrott 

3.3 Transkription och analys  

Mina bandinspelade intervjuer transkriberades och intervjuunderlaget lästes igenom vid 
ett flertal tillfällen, för att på så sätt finna eventuella framträdande teman i de 
intervjuade lärarnas utsagor. Dessutom genomfördes en jämförelse av intervjusvaren för 
att finna likheter och skillnader när det gäller lärarnas tolkning och utformning av 
grammatikundervisning. Efter varje genomförd klassrumsobservation granskades 
observationsprotokollet och när samtliga observationer fullföljts summerades förekomst 
i respektive observationskategori i en sammanfattande tabell.  

 

 

 

 

 

 



17 

4. Resultat 

För att skapa struktur i min resultatredovisning har jag i min rubricering utgått ifrån 
mina forskningsfrågor. För att bestryka de resultat som skrivs fram har direktcitat från 
de intervjuades utsagor använts. I de direkta citat som presenteras har jag valt att 
benämna mig själv med mitt förnamn och lärarna med fingerade namn (Se 3.2). 

4.1 Lärarnas undervisningsmetoder  

De fyra lärare jag intervjuat säger att de använder sig av olika strategier för att 
undervisa grammatik och hjälpa eleverna att förstå. De metoder som uppges förekomma 
var följande: repetition, övningar med hjälp av memorykort, uppgifter utifrån elevernas 
egna förutsättningar samt elevernas egna textproduktioner istället för färdiga uppgifter. 
Även jämförelser mellan svenska och målspråken sägs förekomma. Carl och Isabel 
föredrar att använda sig av repetition när de märker att eleverna kan ha svårt att förstå 
en grammatisk regel. Isabel tillägger dock att även om elever förstått en grammatisk 
regel betyder det inte alltid att de kan använda den praktiskt.  

Carl: Det märker jag ganska tydligt lektionen efteråt. Just när de håller på med det [demonstrativa 
pronomen] tror man att de förstår å så är man där och hjälper, till exempel jag skriver upp en 
mening på tavlan den här hästen är svart. Å då säger nån vad heter den här? Är det nån som vet? 
Till slut säger en elev eller två ce ce cheval då förstår man ju att det där sitter ju inte. Då kör man 
lite extra fast inte så himla mycket. Man nöter ju in. Man repeterar ju. 

 Ylva och Carmen säger sig repetera men försöker också hitta lösningar som ska passa 
elevernas individuella förutsättningar. Carmen betonar också att det är viktigt att 
eleverna känner till det svenska språkets grunder. 

Carmen: Det här med svenska språket först det är en del sa jag [Carmen menar att det är viktigt att 
eleverna känner till grammatiken i svenskan] där men sen att man har memorykort å försöker göra 
på olika sätt alltså övningar. 

Marja: Så du menar att man ska variera mellan olika övningar för att se vad som passar bäst? 

Carmen: Det är väldigt viktigt samtidigt att se på vilken nivå de är. Å kanske utifrån de alltså det 
här att individualisera undervisningen är svårt men det måste man göra för att få en progress, en 
framgång eller framsteg också i deras utveckling inom språket. 

4.2 Vikten av grammatisk terminologi i grammatikundervisningen 

Carmen och Isabel säger sig anse att grammatisk terminologi är viktig.  
Isabel: Jo det är jätteviktigt för mig därför att när jag undervisar både i sexan när jag får ta emot 
eleverna att de inte kan begreppen vad betyder personliga pronomen, vad betyder bestämd, 
obestämd form eleverna vet inte. Dom vet […] vad det är. Men när man pratar om det dom har 
ingen aning om det. 

Carl och Ylva har en annan åsikt. Carl poängterar att det är viktigast att eleverna vet hur 
språket används.  Ylva däremot menar att grammatiska termer inte är viktiga men att 
hon brukar jämföra engelskan och spanskan för att visa eleverna att viss grammatik 
finns i båda språken fast det uttrycks på olika sätt. Både Ylva och Isabel jämför 
engelskan med spanskan när de ska förklara pågående form.  
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Det finns också en skillnad i när lärarna uppger att de börjar tillämpa grammatiska 
termer. Carmen använder sig av den grammatiska terminologin redan i årskurs sex, 
medan Carl inte gör det förrän i årskurs nio.  

Carl: Ja jag brukar använda mig av grammatisk terminologi men det är det jag tar upp sist. […] 

Carmen anser också att det underlättar att veta hur grammatik fungerar, speciellt när 
man ska lära sig ett främmande språk i vuxen ålder. Ylva förenklar till skillnad från 
Carmen den grammatiska terminologin. Istället för att använda termen futurum 
använder hon t.ex. framtid. 

4.2.1 Induktiv eller deduktiv grammatikundervisning 

Carl, Ylva och Isabel säger sig förespråka induktiv undervisning av grammatik. Carl ger 
exempel på hur det kan ske genom att redogöra för hur han brukar arbeta med 
demonstrativa pronomen på franska. Han låter eleverna leta efter de demonstrativa 
pronomina i texten och de får försöka komma fram till regeln själva. Ylva undervisar 
också grammatik induktivt genom att tillhandahålla exempel eller fraser. Ylva 
poängterar att hon använder sig av induktiv grammatikundervisning för att aktivera 
eleverna. Hon menar att det är viktigt att de samarbetar med varandra och att de inser att 
hon inte är den enda som har svaren. Isabel jämför exempel på svenska med exempel på 
spanska. Hon kan då fråga eleverna om det svenska uttrycket står för dåtid eller nutid.  

Isabel: Ofta man kollar till exempel när man jobbar i textboken. Då kollar man vad är det som är 
viktigt i varje kapitel det här ska man gå igenom kanske personliga pronomen eller ja presens och 
då tar man upp just det. Det beror på vad det är för kapitel man jobbar med. 

Carmen däremot säger sig föredra att alternera mellan induktivt och deduktivt 
förfaringssätt. Hon menar att det kan bero på hur grammatiken presenteras i läroboken. 

Carmen: Oftast börjar jag med exemplet men inte alltid därför att i boken då kommer oftast 
övningar å sådär å så kommer regeln där, å så kommer det ännu mera övningar på den här regeln å 
det kan jag visa dig i sexans bok [Carmen tar fram textboken för årskurs sex och visar mig hur ett 
kapitel kan vara utformat]. 

4.2.2 Grammatiklektioner 

De intervjuade lärarna säger sig organisera sina lektioner på skilda sätt.  Carl och Ylva 
uppger att de inte brukar ägna hela lektioner till genomgång av grammatik. Ylva anser 
att en grammatikgenomgång inte får vara längre än en kvart för hon menar att eleverna 
inte orkar mer. Hon anser till exempel när det gäller perfekt i spanska som upplevs svårt 
av många elever, att det är bättre att ha kortare genomgångar oftare. 

Carl: Ja det är sällan jag har hela grammatiklektioner. Till exempel imorgon ska jag ha en om 
demonstrativa pronomen i franska. Då kollar vi den text som finns om vi ser några demonstrativa 
pronomen å så tar vi kanske å stryker under eller pratar om dom å diskuterar vad de betyder, å så 
sen upptäcker de vissa saker och att dom stavas olika å skriver upp det på tavlan. Å så sen ska de 
försöka komma på var när används dom olika. I franska är ju lite speciellt om ett maskulint ord 
börjar på vokalljud. Då får man lägga till ce heter den här. Till slut så listar de ut eftersom för i 
andra delar av grammatiken är det samma princip. […] 
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Carmen däremot anser att hur grammatiklektioner organiseras beror på vilket intresse 
som finns i klassen och Isabel utgår från hur grammatiska regler presenteras i det 
läromedel som används i gruppen. 

Carmen: Ja det är lite olika. Det beror på väldigt mycket klassen eller gruppen i sig. Har jag 
väldigt många som är intresserade av att lära sig även de här grunderna då blir det lite lättare och 
ha en grammatik ren grammatikgenomgång på tavlan. 

Alla lärare i mina intervjuer baserade sin undervisning på läroboken men de betonade 
att det förekom ytterligare material. Både pärmar med grammatikövningar och 
egenproducerat material förekommer. Isabel säger sig gå igenom texten i läroboken och 
gör egna övningar till de grammatikavsnitt läroboken presenterar. Carl uppger sig 
använda lärobok och pärmar med grammatikövningar eftersom han noterat att eleverna 
tycker grammatiken är svår. 

Carl: Ja å så sen brukar jag använda sånna här pärmar med grammatikgrejer så man får in lite extra 
eftersom jag har märkt att de har svårt att lära sig grammatik. 

Carmen anser att läroboken är bra till viss del men att den bör kombineras med andra 
läromedel. I den lärobok som Ylva säger sig använda i engelska presenteras grammatik i 
varje nytt avsnitt. Ylva menar med tanke på att det ofta framgår klart och tydligt av 
elevernas skriftliga och muntliga textproduktion att de bemästrar basfärdigheter, kan 
mer traditionell grammatikundervisning i engelska vara överflödig. 

Ylva: Ja det är så att den boken jag använder nu har en grammatikdel alltså grammatik övningar 
till varje stycke eller varje unit. Den första vi hade var det med den här riktiga basen med I am, you 
are å sådär med has, have å så var det lite grann med presens s. Dom flesta har det redan på något 
vis färdigt i sitt språk så jag kunde se att de klarade det när de skrev men när de skulle fylla i 
lucktexter eller fylla i rätt verb på rätt ställe då var det inte helt självklart. Så jag tycker det kändes 
som det räntade sig inte med den typen av undervisning på just det där utan då handlar det mer om 
att läsa mycket och skriva mycket å så kan jag hjälpa individer för att det är så många som redan 
kan det och då blir det jättekonstigt att ha den typen av undervisning.[…] 

4.2.3  Klassrumsobservationer 

I klassrumsobservation 1 visade det sig att Isabel var sparsam med användandet av 
grammatisk terminologi. Detta förekommer endast en gång när hon frågar eleverna 
vilka nya verb det finns i texten som presenteras. Undervisningen utgår från Isabels 
planering och det förekommer många jämförelser mellan svenska och spanska. Isabel 
skriver spanska verb på tavlan tillsammans med den svenska översättningen, 
exempelvis quiero ‘jag vill ha’ och esperar ‘att vänta’.   

Klassrumsobservation 2 har ett lektionsinnehåll som påbörjades vid föregående 
observationstillfälle. Eleverna arbetar i övningsböcker och Isabel frågar eleverna hur 
man använder verbet esperar i jagform. Hon går igenom verbet querer i presens och 
använder sig av denna term. Under denna lektion förekommer också explicit och 
implicit feedback. En elev frågar vad demasiado betyder och Isabel svarar ‘alltför’. Det 
förekommer även denna gång jämförelser mellan svenska och spanska till exempel 
skriver Isabel verbet ver ‘att se’ på tavlan.  

Klassrumsobservation 3 genomfördes i årskurs sex. Lektionen påbörjas med en 
sammanfattning av innehållet i föregående kapitel. Isabel frågar eleverna på svenska 
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vad orden invånare, flagga och vit heter på spanska. Hon fortsätter lektionen med att 
skriva upp benämningar på olika klädesplagg på tavlan på spanska och svenska. Isabel 
skriver la ropa,‘kläder’ och påpekar att det uttalas råpa. Dessutom skrivs följande 
glosor upp: la gorra, ’keps‘ och el gorro ’mössa’ och eleverna tillfrågas vad feminin 
betyder. Hon förklarar att los pantalones ’byxorna’ är pluralform.  

Tabell 2. Förekomst av grammatik i den observerade 
spanskundervisningen 

	   	   	   	  

	   	  

Obs	  1	   Obs	  2	  	   Obs	  3	  	   Totalt	  	  

	  Användning	  av	  grammatiska	  termer	   	  	   	  1	   	  3	   	  2	   	  6	  

Grammatiskt	  exempel	  föregås	  av	  grammatisk	  regel	   	  	   	  1	   	  0	   	  0	   	  1	  

Grammatisk	  regel	  föregås	  av	  grammatiskt	  exempel	   	  	   	  0	   	  1	   	  1	   	  2	  

Explicit	  feed-‐back	   	  	   	  1	   	  2	   	  3	   	  6	  

Implicit	  	  feed-‐back	   	  	   	  0	   	  1	   	  1	   	  2	  

Förekomst	  av	  jämförelse	  mellan	  svenska	  och	  
målspråket	  	   	  	   	  4	   	  4	   	  10	   	  18	  

Ovanstående tabell visar att under de tre lektionerna som observerades används och 
undervisas grammatik sparsamt. Isabel använder sig inte av grammatiska termer i någon 
större utsträckning. Förklaring av grammatik utifrån reglerna förekommer endast en 
gång och förklaring av grammatik med hjälp bara två gånger. Explicit eller implicit 
feedback förekommer inte heller i någon större utsträckning i de observerade 
lektionerna. Emellertid förekommer jämförelser mellan svenska och spanska i alla tre 
lektioner dock i något högre grad i årskurs sex än i årskurs åtta. 

4.3 Skillnader i undervisningen av engelska och moderna språk 

Ylva har ämneskombinationen engelska och spanska. Hon påstår att det sätt hon 
undervisar grammatik i spanska respektive i engelska skiljer sig åt, på grund av att 
spanska till skillnad från engelska är ett nybörjarspråk. Ylva poängterar också att i 
spanska är det viktigt att lära sig verb eftersom det blir svårt att kommunicera om man 
inte vet hur verbböjningarna i spanska fungerar.  

Ylva: Ja därför att det är ett nybörjarspråk å så är man relativt mogen och inte vet jag om det är 
spanskan i sig för att du kan ju inte säga jag hoppar högt, han hoppar högt utan att riktigt veta hur 
det fungerar med grammatiken om man inte ska lära sig alla fraser hela tiden. Det blir ju bara 
glosinlärning å det är ju ganska drygt i längden då är ju verbnyckeln ett verktyg för dom att slippa 
hålla på lära sig glosor bara rakt av. […] 

I engelska däremot har hon utgått från elevernas egen textproduktion för att hon anser 
att de oftast har grammatikkunskaper i engelska språket. Emellertid poängterar hon att 
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de inte alltid behärskar de bakomliggande språkliga reglerna. Hon menar att grammatik 
genomgångar i engelska inte alltid lönar sig eftersom kunskapsnivån i en engelskgrupp 
varierar.  

Ylva: Ja jag har väl utgått mer från deras texter och sett ja men de kan det som läroboken vi har tar 
upp is å are, has å have. Då kan det vara så att de har svårt att få till det när de skriver det i sådana 
där fyller i texter lucktexter [lucktexter där endast ett svar är korrekt] men de har inga problem när 
de skriver löpande text utifrån sin egen det dom vill berätta så där är ju stor skillnad. Å då kanske 
man inte måste nöta in det där. […] 

Carl menar däremot att eleverna har svårt att lära in franska verb som separata glosor.  
Han är av åsikten att undervisning i moderna språk bör baseras på texter. 

Carl: […] Jag ser på svenskan i sjuan där dom har en period då de har språklära. Då är det mycket 
en regel och meningar och söka rätt på verben, söka rätt på adjektiven, meningar å så är det 
satsdelar, söka rätt på subjekt, predikat och objekt hela tiden. Det blir ju som lösryckt. I B-språk 
som tyska, franska och spanska då tror jag nog man utgår från texten alltså från löpande text och 
fraser. 

Isabel anser att grammatikundervisning är viktigare i spanska än i engelska, eftersom 
spanska är ett språk som eleverna inte omges av lika stor utsträckning som engelska. 
Hon menar att eleverna inte känner till det spanska språkets struktur och att det därför är 
viktigt att gå igenom dess grammatiska uppbyggnad. 

Isabel: Men när det gäller kanske spanska som är ett språk som man inte hört så ofta då är det 
viktigt med grammatiken, […] man vet inte hur man bygger fraserna och så vidare.  

4.4  Likheter och skillnader i synen på grammatikundervisning 

4.4.1 Lärarnas beskrivning av grammatik 

Alla fyra lärare uppger att de använder sig av metaforer när de ska beskriva grammatik 
för eleverna. Carmen kallar grammatik för ett verktyg som bestämmer den ordning ord 
förekommer i ett språk. Isabel anser att grammatiken är kärnan i ett språk, det vill säga 
att den är viktig att kunna för att förstå och kunna tala språket. 

Carmen: Jag beskriver väldigt enkelt som verktyg. Alltså verktyg som man behöver för att 
använda ord i ett språk.[…] 

Isabel: Ja grammatiken den är kan man säga kärnan i ett språk tror jag för att man måste förstå 
språket. Hur man bygger upp fraser om man bygger innan man börjar prata fast det beror på vad 
det är för språk tror jag. […] 

Carl beskriver språkets ord som tegelstenar och grammatiska satser som de murbruk, 
med vars hjälp ord blir till språkliga satser. Ylva liknar grammatik vid ett skelett, en 
stomme som skapar språklig struktur. 

Carl: Jag brukar säga till eleverna om att man säger att ord är tegelstenarna då är grammatiken 
murbruket. Så brukar jag säga. Det är ju så att det håller ju ihop språket. […] 

Ylva: Ja som jag beskriver för eleverna så är det ju språkets skelett det man hänger upp ord och 
fraser på för att få en struktur. Det är det som gör att det blir en fullvärdig kropp på språket. Man 
kan prata utan grammatik och det kan bli korrekt men då vet man ju inte om det, när man inte har 
grammatiken å ska prata då kan det bli svårt när man är nybörjare i till exempel spanska. 
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4.4.2 Lärares egna erfarenheter  

Ytterligare en likhet mellan lärarna var att tre av dem hade positiva erfarenheter av 
grammatikundervisning som elever och tyckte det var roligt. Både Carl och Ylva 
upplevde grammatik som intressant under sin egen skolgång. De betonar att de lärde sig 
hur språket sammansattes. Carl uttrycker att det var som att lägga pussel.  

Carl: Ja jag har alltid även när jag gick i skolan tyckte jag det var rätt kul med grammatik. Det var 
väl det att man såg hur det hängde ihop. Sen var det lite grann som att lägga pussel ibland det var 
kul […] 

Ylva beskriver hur hon lärde sig spanskans genomgående verbmönster. Carmen menar 
att ha kunskap om grammatik och hur den fungerar ger språklig säkerhet. 

Carmen: När det gäller min egen[skoltid] sen jag var elev inte bara på universitet sen jag var liten 
om man säger så då har det varit ganska mycket alltså i [latinamerikanskt land] har man väldigt 
mycket av det å så på universitet då var ännu klarare det blir alltså som… att man blir säkrare 
alltså på saker och ting när man studerar grammatik ordentligt […] . 

Det finns likheter när det gäller synen på språk och språkundervisning mellan Carmen, 
Ylva och Isabel. De anser att man kan jämföra olika språks grammatik. Carmen utgår 
från svenska språket för hon anser att kan eleverna inte den svenska grammatiken måste 
de lära sig den innan de börjar med den spanska. Ylva och Isabel menar att man kan 
jämföra engelska och spanska för att underlätta elevernas förståelse. Båda två ger 
exempel gällande gerundium. Ylva menar dessutom att jämförelsen av olika språks 
grammatik ger elever sammanhang och Isabel anser att jämförelser av skilda språks 
grammatik underlättar elevers grammatiska lärande. 

Isabel: Jag hade önskat mig lite mer grammatik i engelska därför att nu när jag undervisar i 
spanska då kan man jämföra då kan man säga till eleverna till exempel nu ska vi gå igenom 
pågående form ING [Isabel betonar ordet] som det heter på engelska å så då kan man jämföra med 
andra språk. Det blir lättare för eleverna att förstå grammatiken om man kan jämföra med andra 
språk. 

Ylva: Nej det är inte viktigt att de gör det[att eleverna kan grammatisk terminologi] men det är 
viktigt att dom förstår det när jag säger det men jag kopplar ju alltid ihop det med har, hade i 
perfekt, ehh futurum så kan man prata om framtid det är ju future det hänger ju ihop med det ordet. 
/tystnad/ Vad hade vi sist nu i spanskan då hade vi pågående form och i engelska säger man alltid 
ing form å jag menar då måste man koppla ihop det med vad de kommer ihåg att det hette i 
engelskan också så ibland när det gäller grammatik kan jag faktiskt koppla ihop flera språk för att 
de ska förstå å se  

             Marja: För att de ska få sammanhanget?  

Ylva: Ja så att de ska förstå vad det handlar om så att det inte bara blir liksom bara något enskilt i 
ett språk utan det här finns i alla språk men de har olika uttryck. 

4.4.3 Muntlig och skriftlig kommunikation 

När det gäller muntlig kommunikation till skillnad från skriftlig anser Carl, Carmen och 
Ylva att det inte är lika viktigt att det blir grammatiskt korrekt och de menar att 
huvudsaken är att eleverna vågar använda sig av språket. De är också överens om att 
kraven på att det ska vara korrekt är viktigare vid skriftliga uppgifter än vid muntliga. 
Carl rättar noggrant vid skriftliga genomgångar och skriftliga uppgifter men om 
eleverna säger fel när de pratar, rättar han bara om han hör att de gör samma fel flera 
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gånger. Ylva betonar att vid bedömning av skriftspråk är kraven högre. Hon hänvisar 
också till kursmålen och betygskriterierna. Ylva anser att i skriftspråk är det viktigare att 
språket blir korrekt än i talspråk. Hon betonar också att vid muntlig framställning i 
spanska är det viktigare för henne att eleverna vågar prata än att allt de säger blir helt 
korrekt. 

Ylva: Ehh om man tittar på det inte bara vad jag tycker då tittar jag på vad målen är i 
betygskriterierna och där ställer man högre krav på det skrivna språket än på det talade. Det talade 
handlar mer om att eftersom det är en kommunikationsform när man har någon framför sig så kan 
man fråga om och förmedla och använda kroppsspråk där är det inte lika viktigt att man säger 
kanske du åt en glass när man håller på att berätta om Kalle som egentligen åt en glass. Då förstår 
ju jag av sammanhanget när jag lyssnar att den här personen håller på att berätta om någon och då 
blir det ju inte samma missförstånd som när man skriver. Då kan det bli mycket större 
missförstånd. Å då måste man ha ett högre krav på det skrivna ordet. Det är också för att då kan du 
ju läsa om å kolla igenom det kan du ju aldrig göra när du pratar. 

Isabel har delvis en annan uppfattning. Hon menar nämligen att det är viktigt att 
korrigera grammatiska felaktigheter vid muntlig kommunikation. Hon poängterar dock 
att vid bedömning av skriftliga uppgifter läggs inte alltid stor vikt vid korrekta 
grammatiska uttryck. 

Isabel: Både och. Jag tycker det är viktigt att man rätta dom direkt så de förstår att de gjort fel men 
samtidigt på provet är man inte så jätte hård alltså man kan i en mening där det finns något som är 
fel kan man kanske ändå få poäng fast att det är grammatiskt fel på något sätt, men det är viktigt 
för mig och för dom att man rättar just direkt när de sagt något fel. 

Sammanfattningsvis är lärarna i princip överens om att i muntlig kommunikation är det 
inte lika viktigt att språket är grammatiskt korrekt som i skriftlig. De är också av den 
åsikten att det är viktigare att kunna använda språket än känna till grammatisk 
terminologi. Emellertid uppger Carmen att det är viktigt att känna till terminologin både 
i sitt modersmål och i det främmande språket eftersom det kan underlätta lärandet. Hon 
menar också att det är viktigt att lära eleverna de korrekta grammatiska termerna. Ylva 
däremot förenklar dessa i den mån hon använder dem och benämner till exempel 
futurum framtid. Lärarna överlag fokuserar på användandet av språket och den 
grammatiska terminologin uppges ha en underordnad roll i deras lektioner även om den 
förekommer. 
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5. Diskussion 

5.1 Lärarnas undervisningsmetoder 

Lärarnas intervjusvar visar att de metoder de uppger att de använder sig av för att få 
eleverna att förstå grammatiken skiljer sig åt. Carl och Isabel repeterar medan Carmen 
och Ylva försöker hitta övningar som kan lösas utifrån individens egna förutsättningar. 
Isabel tillägger att även om elever har tillägnat sig en språklig regel är detta ingen 
garanti för att de praktiskt bemästrar den. Detta stämmer väl överens med Tornberg 
(2005) och Larsen-Freeman (2003) som båda påpekar att förståelse av grammatiska 
regler inte alltid leder till att de tillämpas korrekt i praktiken. Larsen-Freeman (2003) 
går ett steg längre, då hon menar att grammatikundervisning ska innehålla förklaringar 
till mönstren bakom de grammatiska reglerna. 

Alla fyra lärare baserar sin grammatikundervisning på läroboken men framhåller att de 
använder sig av ytterligare material också. Emellertid menar Ylva att undervisning av 
grammatik i engelska inte alltid behövs eftersom hon kunde se av elevernas 
textproduktion att de redan hade den kunskap som läroboken krävde i sitt språk. Hon 
betonar att eleverna vet vad de gör och gör rätt, men att de inte alltid kan uttrycka de 
grammatiska reglerna. Detta innebär att eleverna har implicit kunskap om språket, vilket 
också stöds av de forskningsresultat som Ellis et al. (2009) redogör för. Ylvas sätt att 
undervisa engelska motsvarar resultatet i Brumfit, Mitchell och Hoppers (1996) 
undersökning, där lärare i engelska som modersmål utgår från texter för att undervisa 
engelska. En möjlig slutsats är att detta sätt att undervisa kan vara vanligt 
förekommande i undervisning där målspråket är engelska eller modersmål. 

Carl menar att han brukar utgå från texten och undervisa grammatik induktivt och 
fokuserar då på att eleverna ska kunna använda språket, inte bara bemästra formerna. 
Carls sätt att undervisa i franska motsvarar inte resultatet angående ensidig inriktning på 
språkets form som redovisas i Brumfit, Mitchell och Hoopers (1996) undersökning. 
Detta kan bero på att denna undersökning ligger femton år tillbaka i tiden och att lärares 
sätt att undervisa enligt grammatik- och översättningsmetod har fått ge vika för en 
blandning av metoder, däribland direktmetod och audiolingval metod som har erhållit 
en mer framträdande plats. Lärarna i mina intervjuer framhåller vikten av att kunna 
kommunicera på de främmande språken och detta kan relateras till synsättet ”Let’s talk” 
(Lightbown & Spada, 2006) där muntlig kommunikation är framträdande i 
klassrumsundervisning. Ylva menar till exempel att eleverna kan lära av varandra, 
vilket också är en del av detta synsätt.  Carl och Ylvas sätt att undervisa kan delvis antas 
vila i direktmetoden eftersom de uppger att de föredrar ett induktivt undervisningssätt 
av grammatik. Varken grammatik- och översättningsmetoden eller den audiolingvala 
metoden verkar ha någon framträdande plats som undervisningsmetoder i deras 
undervisning.  

Det är inte endast målspråkets struktur och uppbyggnad i sig som påverkar hur 
undervisningen utformas. Även de intervjuade lärarnas egna erfarenheter och 
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uppfattningar, samt läroplan- och kursplanemål påverkar undervisningens utformning. 
Elevernas förkunskaper och intresse påstås också påverka hur undervisningen 
organiseras.  Det är däremot möjligt att det är vanligare att undervisa engelska utifrån 
texter i skolan, eftersom engelskan har en stor plats i det svenska samhället. Det 
utesluter dock inte att moderna språk också kan undervisas utifrån textbaserade 
sammanhang istället för endast genom att översätta enskilda meningar från modersmål 
till målspråk som var vanligt under den period då grammatik- och översättningsmetoden 
tillämpades (Tornberg, 2005). 

5.2 Vikten av grammatisk terminologi i grammatikundervisningen 

Carmen och Isabel anser att det är viktigt att kunna grammatisk terminologi eftersom 
kunskap om vad de grammatiska termerna står för underlättar när man ska lära sig ett 
främmande språk, speciellt i vuxen ålder. Detta betonar också några av lärarna i 
Eisensteins-Ebsworth och Schweers (1997) undersökning om grammatikundervisning. 
Carmens och Isabels sätt att tillämpa grammatisk terminologi överensstämmer delvis 
med synsättet ”Get it right from the beginning”, samt grammatik- och 
översättningsmetoden. Carl och Ylva är av åsikten att användandet av grammatiska 
termer är av sekundär natur. Det är viktigare att kunna använda språket, fastän Ylva 
medger att det kan underlätta för eleverna om de känner till den grammatiska 
terminologin innan de ska lära sig ett främmande språk. Deras sätt att undervisa i 
grammatik kan liknas vid synsättet ”Let’s talk” där eleverna i språkliga aktiviteter med 
varandra lär sig grammatiska former. Även här kan man anta att den metod som 
används till viss del baseras på direktmetoden (Tornberg, 2005). 

Alla lärare utom Carmen svarar att de brukar undervisa grammatik genom att gå igenom 
exemplet först och regler sedan. Carmen menar att hon brukar använda sig av antingen 
induktivt eller deduktivt undervisningsätt och vilket arbetssätt som väljs styrs av hur 
grammatik presenteras i läroboken.  Sammanfattningsvis anser tre av fyra lärare i mina 
intervjuer att användandet av språket är viktigare än grammatisk terminologi. Både 
Eisensteins-Ebsworth och Schweers (1997) och Larsen-Freeman (2003) menar att 
grammatikregler kan fungera som ett stöd för elevernas språklärande. Detta poängterar 
Carmen också. I min undersökning och undersökningar jag refererar ovan framkommer 
att grammatisk terminologi inte har en framträdande ställning i språkundervisning.   
Lärare i nämnda undersökningar lägger istället vikt vid kommunikation, vilket också 
betonas i kursplaner i engelska och moderna språk för grundskolan.  

Dock menar Carmen att det är lättare att lära sig ett främmande språk i vuxen ålder om 
man kan grammatiken i sitt eget modersmål. Detta innebär att grammatik- och 
översättningsmetoden kan vara att föredra eftersom att den utgår från att kunskaper 
modersmålets grammatik kan underlätta vid inlärning av främmande språk (Tornberg, 
2005). Ylva däremot förenklar grammatisk terminologi till skillnad från Carmen som 
anser att det är viktigt att kunna de korrekta termerna. En slutsats av detta kan vara att 
lärares egna erfarenheter och kulturella bakgrund påverkar den vikt de lägger vid 
grammatisk terminologi i sin undervisning.  
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Lärarna i Borgs (1998) undersökning som undervisade engelska som främmande språk 
på Malta menar att det är viktigare att kunna använda språket i dialog med andra än att 
känna till grammatisk terminologi. Martha, en av lärarna i Borgs undersökning (1998), 
jämför sina egna studier i engelska med sina studier i franska. Hon poängterar att det 
var svårt att förstå den grammatiska terminologin i franska, eftersom hon inte kunde den 
i sitt modersmål. Den andra läraren i Borgs (1998) undersökning, Eric, valde att 
undervisa grammatik induktivt eftersom han ansåg att eleverna lärde sig mer och att 
användandet av grammatiska termer kunde begränsa dem. Marthas och Erics åsikter om 
undervisning i engelska som främmande språk kan jämföras med Carmens och Isabels 
beskrivningar av sitt sätt att undervisa i spanska som främmande språk. De likheter som 
framträder mellan min undersökning och Borgs undersökning (1998) är att lärarna i 
båda undersökningarna poängterar vikten av att eleverna vågar kommunicera. Carmen 
menar att grammatisk terminologi också är viktig. Hon är till skillnad från Martha i 
Borgs i undersökning (1998) positivt inställd till grammatikundervisning. Detta kan 
förmodligen tillskrivas positiva erfarenheter av grammatikundervisning under skoltiden. 
Carmen menar att hennes kunskap om sitt eget språks grammatiska uppbyggnad har 
hjälpt henne när hon studerat främmande språk. Såväl Borgs (1998) som min 
undersökning visar att egna erfarenheter av grammatikundervisning påverkar hur lärare 
själva utformar sin grammatikundervisning.  

5.2.1 Klassrumsobservationer 

I mina klassrumsobservationer har grammatisk terminologi knappt använts. Det 
förekommer jämförelser mellan svenska och spanska språket. Implicit feedback 
förekommer endast två gånger och explicit feedback sex gånger. Alla tre lektionerna 
utgår från Isabels planering och det förekommer nästan inga grammatiska exempel som 
föregås av grammatisk regel eller grammatiska exempel för att förklara den 
bakomliggande regeln. Det kan ju delvis bero på att de lektioner jag observerade inte 
fokuserade på grammatik. Det kan också bero på att dagens undervisning fokuserar mer 
på språkets kommunikativa aspekt, vilket Tornberg (2005) påpekar. Detta är också 
framträdande i dagens kursplaner i engelska och moderna språk. I min intervju påstår 
Isabel att grammatik och grammatikundervisning är viktiga inslag i språkundervisning. 
Mina klassrumsobservationer visar dock ett sparsamt bruk av grammatik och 
grammatisk terminologi i tre av hennes lektioner.                                    

 5.3 Skillnader i undervisningen av engelska och moderna språk 
 
Ylva och Isabel menar att grammatikundervisning skiljer sig åt i engelska och spanska, 
eftersom spanska är ett nybörjarspråk och ett språk som eleverna inte hör kontinuerligt. 
Ylva menar att det då är viktigare att ha utförliga grammatikgenomgångar i spanska. 
Detta för att eleverna bland annat ska erhålla en röd tråd vid inlärning av verbformer. 
Carl menar att det är viktigt för eleverna att förstå hur verb används och han förespråkar 
ett induktivt undervisningssätt. Min undersökning visar, som nämnts, att 
grammatikundervisningens utformning är beroende dels av de intervjuade lärarnas egna 
erfarenheter av grammatik, dels av målspråket. Även i Brumfit, Mitchell och Hoopers 
(1996 efter Borg 2003) undersökning framkommer att målspråket har betydelse för 
grammatikundervisningens gestaltning. 
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En studie som Brumfit, Mitchell och Hoopers (1996 efter Borg 2003) genomfört visar 
att undervisning i engelska ofta utgår ifrån texter, medan undervisning i moderna språk 
utgår från språkets form, enligt Brumfit, Mitchell och Hoopers (1996) refererad i Borg 
(2003). Den skillnad som finns mellan engelska och moderna språk är att vi hör 
engelska varje dag och inte under en begränsad tid i klassrummet och därför lär vi oss 
mycket engelska implicit. Moderna språk däremot möter vi inte på samma sätt i 
vardagslag och detta innebär att undervisning i moderna språk har ett annat utgångsläge. 
Det ter sig därför rimligt att till exempel som Isabel i min intervjuundersökning 
understryka betydelsen av explicit grammatikundervisning i spanska. Skillnaderna 
ligger i elevernas förkunskaper samt de sätt lärarna väljer att undervisa grammatiken. 

5.4 Likheter och skillnader i synen på grammatikundervisning 

Alla lärare beskriver grammatik för eleverna med hjälp av metaforer och tre av fyra 
lärare förespråkar induktiv grammatikundervisning. Det är därför rimligt att anta att de 
intervjuade lärarnas undervisning är inspirerade utav synsättet ”Let’s talk”.  
Beskrivningen lärarna ger eleverna av grammatik motsvarar Urs (1997) definition och 
även Cooks (1996) av strukturell grammatik. Isabel och Ylva jämför spanska och 
engelska för att förklara grammatik i språken. Carmen anser att det är viktigt att 
eleverna kan grammatiken i svenskan. Alla lärare hade positiva erfarenheter av 
grammatikundervisning. Emellertid var de inte överens om när eller om grammatisk 
terminologi hade betydelse. Carmen börjar med grammatiska termer i årskurs sex, 
medan Carl inte tar upp det förrän i årskurs nio. Ylva förenklar till skillnad från Carmen 
de grammatiska termerna. Vid muntliga övningar anser Carl, Ylva och Carmen att det 
inte är lika viktigt att det blir korrekt som vid skriftliga. Isabel anser att man ska 
korrigera eleverna direkt vid muntliga övningar. Isabels åsikt motsvarar i det här fallet 
”Get it right from the beginning” synsättet där tanken är att rätta direkt för att de fel 
eleverna gör inte ska manifesteras. Både Carmen och Ylva menar att man måste ta 
hänsyn till elevernas individuella förutsättningar när det gäller språkundervisning vilket 
kan härledas till Lightbown och Spadas synsätt (2006) ”Teach what is teachable” som 
poängterar att vissa språkliga moment inte kan läras in om eleverna inte är mentalt 
mottagliga. Tre av fyra lärare förespråkar också processperspektivet vid undervisning av 
grammatik, vilket enligt Tornberg (2005) innebär att vikten läggs vid språklig 
tillämpning istället för språkformer.  

5.5  Metoddiskussion 

I mina intervjuer med lärarna anser jag att de frågor jag ställt varit öppna men jag är 
medveten om att det är möjligt att de delvis blivit ledande, till exempel när jag försökt 
ställa klargörande frågor i mina intervjuer med lärarna för att få en så korrekt tolkning 
av svaren som möjligt. Den litteratur som jag har använt mig av har främst fokuserat på 
undervisning av engelska som modersmål och främmande språk. Detta gör att mitt 
underlag gällande forskning om undervisning i moderna språk inte är så omfattande. 
När det gäller mina klassrumsobservationer är jag medveten om att de kan ha varit svårt 
att bedöma när de i observationsprotokollet framskrivna kategorierna förekom.  
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I efterhand önskar jag att jag hade haft en klarare bild av genomförandet av mina 
observationer, bland annat hur jag skulle identifiera observationskategorierna. Dock 
anser jag att mina klassrumsobservationer ändå har ett värde i sig. I forskningssyfte för 
framtiden kan fler klassrumsobservationer göras med flera lärare så att man kan jämföra 
resultatet, för att få fram hur lärarna faktiskt gör när de undervisar grammatik, inte bara 
hur de säger att de gör.   

5.6 Sammanfattande diskussion 

Min undersökning visar att grammatik inte har någon framstående plats i de intervjuade 
lärarnas språkundervisning, vare sig i engelska eller i moderna språk. Lärarna i min 
undersökning är inte entydigt positivt inställda till explicit undervisning av grammatiska 
regler. Tre av fyra lärare betonar att det är viktigare att eleverna kan och vågar använda 
språket än att fokusera på grammatiska regler. De ser grammatik ur ett 
processperspektiv där språklig kommunikation är av största vikt. Kursplaner i engelska 
och moderna språk för grundskolan betonar i huvudsak språkets kommunikativa aspekt. 
För att uppnå allsidig kommunikativ förmåga, vilket är ett av de övergripande målen i 
styrdokumenten, behöver eleverna lära sig språkets form såsom uttal, stavning, 
vokabulär och grammatik. Grammatik nämns i kursplanerna men det förekommer ingen 
detaljerad beskrivning av vilken grammatik som ska behandlas och på vilket sätt. Det 
verkar alltså som om de anser att det inte skulle finnas ett samband mellan att kunna 
kommunicera muntligt och att ha kunskaper i grammatik. Detta innebär att grammatik 
som produkt inte värderas lika högt som att kunna kommunicera muntligt. Personligen 
tycker jag inte att muntlig kommunikation och grammatik ska ses som skilda delar av 
språkundervisning. Jag håller med Larsen-Freeman om att grammatik eller grammaring, 
som hon kallar det, är en färdighet som individer kan utveckla och förbättra.  Kunskaper 
om ett språks struktur är en förutsättning för korrekt muntlig och skriftlig 
kommunikation och den didaktiska konsekvensen av detta bör vara att 
grammatikundervisning i antingen implicit eller explicit form måste ingå i 
språkundervisning. Det är svårt att dra några slutsatser utifrån min undersökning men 
det är rimligt att man anpassar grammatikundervisningens form och innehåll till 
elevernas förkunskaper i målspråket. Detta innebär att ibland kan implicit 
grammatikundervisning vara att föredra och ibland en kombination utav explicit och 
implicit grammatikundervisning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som språklärare? 

Vad har du för utbildning? 

Vad är grammatik för dig? 

Tycker du det är roligt med grammatik? 

Vilka erfarenheter har du av grammatikundervisning som lärare och elev? 

Hur har dessa erfarenheter påverkat din uppfattning om grammatik och  

grammatikundervisning?  

Hur brukar du organisera/lägga upp en grammatiklektion? 

Kan du ge några exempel på hur du lägger upp en grammatiklektion? 

Brukar du använda läroboken när du undervisar grammatik? 

Brukar du använda dig av grammatisk terminologi eller inte?  

Och i så fall av vilken anledning? 

Brukar du presentera grammatik med exemplet först och regeln sedan eller tvärtom? 
(induktivt eller deduktivt) 

Om eleverna gör misstag under grammatiska övningar när de talar, skriver eller läser 
hur viktigt är det att det de gör blir grammatiskt korrekt? 

Hur vet du att eleverna inte förstått? 

Kan du ge exempel? 

Hur gör du om eleverna inte förstår?  

 

 

 


