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Abstract 
 
Grammar is one of the most problematic areas when it comes to teaching a language; to know if or 
when, and how grammar should be taught, are relevant questions to all language teachers. The aim 
of the study was to investigate teachers’ attitudes towards teaching grammar, and how much, how 
and why they use the methods that they do. Therefore semi-structured interviews were undertaken 
with six 9th grade English teachers. The main results showed that all six teachers were positive to 
formal instruction, and they considered implicit knowledge of grammar superior to explicit 
knowledge. The teachers found it problematic to estimate the time spent working on grammar, 
mainly because half of them saw working on grammar in a wider perspective. All the teachers used 
the deductive method of teaching, but only half of them also used the inductive method. All but one 
teacher mentioned the students as being the most important factor that influences their teaching, and 
also time is mentioned and considered by two of the teachers as a reason for using a text book. The 
results of this study may be of help to foreign language teachers, or student teachers when 
considering how to teach grammar. 
   
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Explicit/implicit kunskap, induktiv/deduktiv metod, grammaring, 
språkinlärning. 
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1 Inledning 
Elever brukar uppfatta grammatik som det svåraste området inom språkundervisningen 
(Malmberg et al. 2000:18), vilket jag också upplevt. Under min verksamhetsförlagda 
utbildning (VFU) hade jag handledare som inte arbetade med grammatik i sin 
engelskundervisning, vilket fått mig att tro att många lärare tycker att grammatik är 
svårt och inte särskilt roligt och därför drar sig för att undervisa detta. Hur kan man 
undervisa någonting man själv tycker känns svårt och jobbigt? Hur kan man undervisa 
grammatik på ett sätt som motiverar eleverna att lära sig? Ska man bortse från att 
undervisa grammatik och anta att eleverna lär sig strukturen ändå genom all den 
språkliga input de får på fritiden och i skolan? Som nybliven språklärare ställer man sig 
många frågor angående grammatikens roll i undervisningen.  

Malmberg et al. (2000:18) säger att vi språklärare formas genom det sätt som vi 
utbildas på, och att detta självklart påverkar hur vi undervisar grammatik. Vår 
inställning till grammatik formar i sin tur våra elever. Därför anser jag att det är viktigt 
att ta reda på lärares attityder till grammatikundervisning. Vad är det för attityd vi 
skickar vidare till våra elever? När vi som lärare blir medvetna om vår inställning till 
grammatikundervisning är det lättare att förstå hur denna attityd påverkar våra elever.  

Studier om grammatik visar att den kan undervisas på olika sätt; explicit eller 
implicit, induktivt eller deduktivt. Dessa är några av de dimensioner som tas upp i detta 
arbete. Det har gjorts liknande examensarbeten1 om grammatikens plats inom 
engelskundervisningen, men de har haft andra infallsvinklar och andra informanter. Så 
vitt jag känner till är det ingen som har fokuserat på enbart engelsklärares syn på 
grammatik och grammatikundervisningen med fokus på årskurs 9. Denna studie kan 
därför öka kunskapen och möjligtvis ge nya synvinklar på detta snåriga område som 
kallas grammatikundervisning i engelska. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur och i vilken utsträckning 
engelsklärare i årskurs 9 arbetar med grammatik och deras attityd till 
grammatikundervisning.  
 
De konkreta frågeställningarna för arbetet är: 
 

• Hur ser sex aktiva högstadielärare i engelska på grammatikundervisning?  
• I vilken utsträckning och med vilka metoder arbetar dessa sex engelsklärare på 

högstadiet med grammatik? 
• Hur motiverar engelsklärarna sitt arbetssätt?  

                                                 
1 Söderberg (2010) Några språklärares uppfattningar om grammatikundervisning i grundskolans senare 

år, Lindström och Rönneke-Widerström (2010) Grammatikens roll i språkundervisning och 
Cvjetkovic och Tioukalias (2009) Problematiken kring grammatiken. 
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2 Forskningsbakgrund 
I forskningsöversikten som följer definieras först viktiga begrepp vilka behövs som 
bakgrund till teorin. Därefter beskrivs några tidigare studier kring 
grammatikundervisning och det ges en bakgrund till ett antal viktiga 
språkinlärningsteorier. Detta åtföljs av en presentation av olika sätt att se på elever och 
deras inlärning, samt en beskrivning av historiska och nuvarande 
grammatikundervisningsmetoder. Därpå följer en beskrivning av grammatik som den 
femte färdigheten. Avslutningsvis ges en kortfattad beskrivning av engelskans 
läroplaner och deras utveckling. 

2.1 Begrepp  

2.1.1 Grammatik 
Begreppet grammatik definieras i Nationalencyklopedin som ”regler för hur ett språks 
ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser” (NE 1992, uppslagsord grammatik). 
Detta kan emellertid innebära flera ting; bland annat de regler som talarna omedvetet 
tillägnat sig och som styr deras språk, den disciplin av språkvetenskapen som studerar 
grammatiska regler i olika språk eller beskrivningar av ett enskilt språks struktur (NE 
1992).    

Hedström (2001:70) delar upp grammatiken i syntax och morfologi. Strömqvist 
(1993:23) vill hellre dela upp grammatiken i syntax och semantik, och han anser att 
grammatik är ett flertydigt begrepp. Oavsett om man delar upp grammatiken som 
Hedström eller Strömqvist är definitionerna av termen likartad, och konstruerar 
tillsammans utgångspunkten för begreppet grammatik i detta examensarbete. Genom att 
förstå begreppet grammatik kan man även förstå vad som menas med att arbeta med 
grammatik. Då man arbetar med ett språks syntax eller morfologi arbetar man med 
grammatik. Hur detta sker konkret skiljer sig däremot beroende på lärare, någonting 
som kommer att diskuteras längre fram i uppsatsen i och med intervjuerna med lärarna.  

2.1.2 Attityd 
Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet attityd ”inställning” eller 
”förhållningssätt”. Den kan innebära både något som är yttre, dvs. ett beteende, och 
inre, något mentalt och icke iakttagbart som inverkar på vårt tänkande. Inom de flesta 
vetenskaper ses attityd som en inställning för eller emot någonting, attitydobjektet, 
vilket har skapats genom erfarenheter. En attityd består av tre komponenter; kognitiva, 
affektiva och intentionella. Den kognitiva komponenten innefattar ”vad en person tror 
eller vet om något” (NE 1990: uppslagsord: attityd), och den affektiva innebär ”hur 
starkt man tar ställning för eller emot attitydobjektets olika egenskaper” (ibid) dvs. 
individens inställning till attitydobjektet. Den intentionella delen rymmer ”beredskapen 
till handling då det gäller attitydobjektet” (ibid). 

I denna studie är det lärarnas inställning till attitydobjektet, dvs. grammatik, som 
undersöks.  
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2.1.3 Engelska som ett andraspråk eller främmandespråk  
Hedström (2001:72) skiljer på andraspråksinlärning2 (SLA) och 
främmandespråksinlärning3 (FLL). Andraspråksinlärning innebär att målspråket är 
dominant i den miljö inläraren befinner sig. Det som kännetecknar andraspråksinlärning 
är att målspråket krävs för att lyckas i livet vilket gör elevernas motivation till att lära 
sig starkare och att eleverna har möjligheter att interagera med målspråksanvändarna. 
Eleverna utvecklas både utanför klassrummets väggar i interaktion med andra och 
genom lärarstyrd undervisning. Elever som däremot lär sig ett främmandespråk har små 
chanser till interaktion på målspråket utanför lektionerna. Dessa skillnader påverkar 
även villkoren för grammatikinlärningen (Hedström 2001:72).  

Granath och Miliander (2007:10) hävdar att engelska nästan är som ett andraspråk 
snarare än ett främmandespråk i Sverige eftersom många svenskar använder sig av 
språket även på fritiden. När man lär sig sitt modersmål lär man sig de grammatiska 
principerna på ett omedvetet sätt, och då man hör och får använda sig av engelska redan 
vid tidig ålder kan det vara på ett liknande sätt som man lär sig dessa grammatiska 
principer. Det är många som förlitar sig på sitt språköra då det gäller grammatik i 
engelska (Granath & Miliander 2007:10-11).  

Ibland används termen andraspråk för alla språk som inte är förstaspråket, vilket 
även är den term som Ellis (2008:5) väljer att använda sig av. Han anger att 
andraspråksinlärning ofta används som ett paraplybegrepp för att täcka inlärningen av 
både andraspråk och främmandespråk. Skillnaden mellan hur man lär sig ett andraspråk 
eller främmandespråk är inte psykologisk (Ellis 2008:6). Därför kommer båda 
begreppen, andraspråk och främmandespråk, att användas utbytbart i detta arbete. 

2.1.4 Explicit och implicit  
Explicit lärande sker medvetet och med avsikt, vilket leder till att man kan förklara vad 
man har lärt sig. Implicit lärande däremot, sker omedvetet och utan att fokus läggs på 
förvärvandet av kunskap. Det har gjorts många studier på effektiviteten av implicit och 
explicit lärande varav det generella resultatet är att explicit lärande är mer effektivt än 
implicit lärande (Ellis et al. 2009:3,7,9). 

Även kunskapen kan vara explicit och implicit. Skillnaden mellan kunskap och 
lärande är att det första handlar om produkten och det andra om processen. Implicit 
kunskap4 är intuitiv och omedveten. Explicit kunskap, å andra sidan, är medveten och 
deklarativ (Ellis et al. 2009:6,11). Den implicita kunskapen kan endast förklaras av 
eleven om den blir till explicit kunskap. De flesta forskare inom andraspråk är eniga om 
att språklig kompetens på andraspråket till största delen inbegriper en implicit kunskap 
om språket (Ellis 2006:95).  

Implicit och explicit lärande utgår från eleven, och implicit och explicit undervisning 
utgår från läraren och läromedlen. Implicit undervisning innefattar att eleverna lär sig 
tillämpa grammatiska regler utan att de själva är medvetna om att de lär sig. Det kan ske 

                                                 
2 Hedström kallar detta för second language acquisition. 
3 Hedström kallar detta för foreign language learning. 
4 Lundahl (2009:30-40), Lightbown & Spada (2006:39-40) samt Tornberg (2005:62-64) refererar till 

implicit kunskap som procedurkunskap, och explicit kunskap som deklarativ kunskap. 
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på ett indirekt sätt där eleverna ges exempel på en grammatisk struktur samtidigt som de 
fokuserar på innehållet, vilket kan leda till att de lär sig strukturen utan att de fokuserat 
specifikt på den.  Det kan även ske på ett direkt sätt då lektionen innehåller ett 
grammatiskt mål som är dolt för eleverna. I explicit undervisning får eleverna en 
grammatisk regel att utgå från, och de uppmuntras att utveckla en metalingvistisk 
medvetenhet om regeln. Explicit undervisning kan ske både deduktivt och induktivt 
(Ellis et al. 2009:16-17), två termer som beskrivs i avsnittet nedan. Ellis et al. (2009:6) 
anser att man inte bör sätta likhetstecken mellan implicit/explicit undervisning och 
implicit/explicit lärande, även om man som lärare skulle vilja att det var så enkelt.  

Huruvida grammatikundervisning bör ske explicit är än idag omstritt. En språk-
inlärningsforskare vars idéer varit betydande inom diskussionen kring språkutveckling 
och språkinlärning, speciellt under 1980-talet, är Stephen D. Krashen5 (Lundahl 
2009:39,149). Krashen bedömer att den explicita kunskap elever lär sig genom 
undervisning är begränsad (Ellis 2006:96), medan Green och Hecht (1992:178) är av 
motsatt åsikt. Även Larsen-Freeman (2003:96) menar att det finns fördelar med att ge 
explicita grammatikförklaringar. Resultaten från olika studier är ger en blandad bild, 
men det övervägande resultatet visar att elever bör få explicit grammatikundervisning. 
Om reglerna är väldigt komplexa bör däremot eleverna hellre få exempel på regeln än 
den explicita regeln i sig, eller en blandning av de två (Larsen-Freeman 2003:96). Det 
finns mer och mer forskning som visar att elever som inte får explicit 
grammatikundervisning fortsätter att ha problem med basgrammatiken av målspråket 
(Lightbown & Spada 2006:176).  Ellis (2006:85) belyser problematiken genom att 
bekräfta att det finns ett antal studier som visar att elever som fått explicit grammatik-
undervisning uppnått en högre grammatisk kompetens än de som inte fått det, samtidigt 
som explicit grammatikundervisning inte ger någon garanti att eleverna tillägnat sig det 
som undervisats. Hall (2011:69-70) påpekar att även om det finns mycket som förordar 
en explicit grammatikundervisning, så behöver lärare ändå komma fram till hur man får 
en bra balans mellan att arbeta med grammatik och andra klassrumsaktiviteter.  

Det råder även delade meningar om i vilken utsträckning eleverna kan använda sig 
av sina explicita kunskaper i sin egen språkliga produktion. Att endast undervisa 
grammatik explicit utan att ge tillfälle att öva den grammatiska strukturen har inte visat 
sig vara effektivt. Explicit kunskap kan vara en hjälp i utvecklandet av den implicita 
kunskapen av språket. Det finns dock ännu ingen vetenskaplig studie som testat om den 
explicita kunskapen förvandlas till implicit kunskap, eller om den endast underlättar 
språkinlärningen eftersom det är svårt att veta vilken av de två kunskaperna det är som 
mäts i ett test (Ellis 2006:96-97). Tornberg (2005:114) påpekar att medvetna kunskaper 
om språkets regler är viktiga, men att de inte är tillräckligt i sig för att kunna utvecklas, 
utan att vi även behöver kunna tillämpa reglerna. 

2.1.5 Induktiv och deduktiv grammatikundervisning 
Induktiv grammatikundervisning innebär att eleverna själva upptäcker grammatiska 
regler genom att studera bland annat texter och konstruktioner (Boström & Josefsson 
2006:97). Det kan läraren göra genom att presentera ett antal exempel som eleverna får 
                                                 
5 Krashens hypoteser förklaras närmare under avsnitt 2.3.3 Krashen och monitormodellen 
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utgå från för att själva formulera en regel, eller så kan eleverna få arbeta med en 
specifik grammatisk företeelse utan att formulera en explicit grammatisk regel 
(Malmberg 1993:128). Deduktiv grammatikundervisning baseras på att eleverna först 
får en beskrivning av regler och teorier och sedan får analysera dem med hjälp av 
specifika exempel. De två angreppssätten är varandras motsatser men ingen av dem bör 
ses som förmer än den andra eftersom de beskriver två olika sätt att nå till samma mål 
(Boström & Josefsson 2006:97-98). Enligt Malmberg (1993:129) bör den deduktiva 
grammatikundervisningen inte användas för yngre elever, utan tidigast vid 
tolvårsåldern, eftersom det är först då eleverna är intellektuellt mogna för denna typ av 
abstrakta och analytiska tankegångar. Ur (1996:82-83) anser att vilken som är den mest 
fördelaktiga metoden beror på de enskilda eleverna och gruppen som helhet. Om 
eleverna snabbt och enkelt kan dra slutsatser från exempel, bör den induktiva metoden 
användas. Den deduktiva metoden är däremot mer fördelaktig om eleverna har svårt för 
att dra slutsatser från exempel och det därför blir tidskrävande. 

Tornberg (2005:112-114) förordar en induktiv grammatikundervisning eftersom hon 
är av åsikten att risken med ett förstrukturerat material är att reglerna och övningarna 
som ska tas in, istället går många av eleverna förbi. Med ett induktivt arbetssätt kan fler 
elever integreras i problemlösning av grammatik. När eleverna själva formulerar regler 
och hypoteser, måste förklara och dra slutsatser märker läraren lättare vad de finner 
problematiskt och vad de verkligen har förstått. 

Enligt Hall (2011:71) strävar förmodligen lärare efter att använda den induktiva 
metoden eftersom det enligt honom är det sätt eleverna själva föredrar. Likafullt finns 
det många aspekter att ta i beaktning i valet av metod, bland annat elevernas 
inlärningsstilar. Vissa elever föredrar den deduktiva metoden vilket också är den metod 
som många läroböcker själva följer. Fördelen med den induktiva metoden är dock att 
den bättre följer den mentala språkinlärningsprocessen. Enligt Ellis (2006:98) kan enkla 
regler dra fördel av att undervisas på ett deduktivt sätt, samtidigt som mer komplexa 
regler bäst bör undervisas induktivt. De elever som gagnas av det induktiva sättet är de 
elever som är duktiga på att analysera grammatiken. Hall (2011:72) påpekar att det kan 
finnas plats för båda metoderna, men att det är upp till läraren att försöka kombinera 
dem på bästa sätt utifrån elevernas behov. 

2.2 Tidigare studier 

2.2.1 GUME-projektet 
Språkinlärningsforskningen intresserade sig tidigt för vilken metod som var mest 
effektiv och bäst för att ge eleverna goda grammatiska kunskaper. I slutet av 1960-talet i 
USA jämförde man metoder för att undervisa grammatik för att se vilken metod som 
gav det snabbaste och bästa resultatet. Under 1970-talet gjorde man liknande försök i 
Sverige, bland annat i GUME-projektet (Göteborg, undervisningsmetod i engelska). 
Elever fick träna in viktiga grammatiska aspekter genom att använda sig av två eller tre 
olika metoder, implicita och explicita, för att sedan se vilken av dessa metoder som gav 
det bästa resultatet. Inom den explicita metoden fick eleverna formulerade regler och 
sedan övningar för att träna dessa. Den implicita metoden använde sig inte av några 
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regler, utan all tid användes till att öva den specifika grammatiska strukturen. Man 
mätte elevernas kunskaper före och efter den angivna metoden, och mätte sedan 
ökningen i deras kunskap vilket blev måttstocken för metodens effektivitet. På 
grundskolan fanns det inte några mätbara skillnader mellan den explicita eller implicita 
metoden, medan den explicita metoden gav ett bättre resultat än den implicita på 
gymnasiet. Denna undersökning kunde dock inte mäta elevernas tankar och strategier 
vilket var något som eftersträvades i STRIMS projektet (Malmberg et al. 2000:40).  

2.2.2 STRIMS-projektet 
Projektet STRIMS står för Strategier vid inlärning av moderna språk, och man har i 
intervjuer med elever försökt få en djupare kunskap om deras inlärningsstrategier 
(Malmberg et al. 2000:3). Projektet sträckte sig över 9 årskurser i engelska, franska, 
spanska och tyska. I den kvantitativa delen av studien fick 165 elever genom enkäter 
besvara vilken aspekt av målspråket som de tyckte var den svåraste, och det 
genomklingande svaret blev ”grammatik”. I enkäterna kom det även fram att eleverna i 
grundskolan föredrog att arbeta med grammatik genom exempel, och att de förlitade sig 
på det som låter bäst snarare än att vända sig till regler (Malmberg et al. 2000:232-233).  

Då eleverna i årskurs 9 beskrev hur de gick tillväga för att lära sig grammatik var det 
inte en enda av dem som använde sig av ordet ”regel”, utan många angav att de använde 
sig av exempelmeningar på olika sätt och att de försökte hitta något system. Det 
traditionella mönster som länge funnits inom grammatikundervisningen inom den 
svenska skolan har sin bas i grammatik- och översättningsmetoden6. Det är på detta 
traditionella vis som forskarna för projektet menar att eleverna arbetade, och många 
elever tyckte om att öva grammatik genom lösryckta exempelmeningar. I en av de 
teoretiska linjerna på gymnasiet beskrev eleverna att de använde sig av en deduktiv 
metod, något Inger Bergström, forskaren som utförde intervjuerna för engelskans del, 
finner förvånansvärt eftersom man i skolan uppmuntrat en induktiv syn på 
grammatikinlärningen.  

De allra flesta eleverna sade att det är viktigt att konstruera egna meningar då de 
arbetar med grammatik, samtidigt som de belyste att det var en svår uppgift som krävde 
mycket stöd från läraren. Många elever efterfrågade en väldigt lärarstyrd 
grammatikundervisning. Frågan om huruvida man bör använda sig av en induktiv eller 
deduktiv metod har länge diskuterats. Svaret är inte en av de två metoderna, utan båda. 
Då man följer den deduktiva metoden styr man in eleverna direkt på den språkliga 
aspekt man vill öva och förstärker sedan regeln genom övningarna som följer. Den 
induktiva metoden, å sin sida, leder till problemlösning vilket har visat sig ge bestående 
inlärningseffekter. På så vis finns det olika sätt att nå målet, dvs. att kunna tillämpa de 
grammatiska reglerna i sin egen språkliga produktion (Malmberg et al. 2000:16-18). 

Den kvalitativa delen av studien bestod av att eleverna fick grammatiska problem att 
lösa och diskutera samtidigt som de samtalade högt kring hur de tänkte. Det har visat 
sig att den tid och den möda som läggs ner på grammatikundervisnigen endast har en 
liten effekt på inlärningen, oavsett om det är en induktiv eller deduktiv metod som 
använts. Forskarna som utfört STRIMS-projektet understryker att för att nå bättre 
                                                 
6 Beskrivs ytterligare under avsnittet 2.5.1 Grammatik- och översättningsmetoden. 
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inlärningseffekter bör vi pröva nya arbetssätt som ger utrymme för elevernas egna 
reflektioner, deras kognitiva mognad och där de får vara kreativa och pröva sig fram. I 
enkäterna efterfrågade eleverna ett aktivt arbetssätt där de själva får producera regler 
och egna exempel, eftersom de ansåg att det var ett bra sätt att arbeta med grammatik. 
Forskarna påpekar att det är bra att föra en diskussion med ens elever om 
grammatikundervisningens inlärningseffekter, eftersom det blir en bra utgångspunkt för 
lärare och elever och för hur de lägger upp grammatikundervisningen (Malmberg et al. 
2000:233).  

Utifrån projektets resultat drar forskarna slutsatsen att grammatik bör få ett väldigt 
begränsat utrymme på mellanstadiet och hållas väldigt enkelt om de viktigaste 
grunderna i årskurs 7. Det är först i årskurs 8 och 9 som eleverna börjar vara mogna för 
grammatik eftersom de vid den åldern hunnit utveckla en mer analytisk förmåga 
(Malmberg et al. 2000:48).  

2.2.3 En studie om explicit grammatikundervisning 
En studie av Borg (1999:157-161) med fem engelskalärare på Malta försöker visa 
sambandet mellan hur och varför de undervisar grammatik på det sätt de gör. Studien 
baserar sig på 75 observationstimmar och 15 timmars intervjumaterial.  

Utifrån intervjuerna fick Borg reda på att lärarna inte endast väljer hur de ska 
undervisa grammatik utifrån vilken metod de anser är den bästa, utan att det är många 
faktorer som styr detta val, bland annat eleverna, innehållet och sammanhanget. Han 
presenterar två av lärarnas, Tinas och Erics7, ståndpunkter angående explicit 
grammatikundervisning vilket enligt honom representerar de fem lärarnas ståndpunkter 
i frågan. Tina föredrog att eleverna själva fick upptäcka de grammatiska formerna 
eftersom hon ansåg att de lärde sig mer på detta sätt än att få grammatiken förklarad för 
sig. Ändå använde hon sig oftast av deduktiv grammatikundervisning eftersom hon 
trodde att detta var det eleverna förväntade sig. Ytterligare aspekter som styrde hennes 
val till den deduktiva grammatikundervisningen var ramfaktorer så som tid och 
planering. Att eleverna själva upptäcker grammatiken är mer tidskrävande och kräver 
mer planering för läraren. Hon ansåg inte att alla grammatiska aspekter var värda den 
tid som det skulle behövas för att göra undervisningen induktiv. 

Eric gav eleverna tillfälle till explicit grammatikundervisning varje lektion trots att 
han inte trodde att ett sådant fokus på korrekthet skulle leda till att eleverna fick mer flyt 
i sitt språk. Hans åsikt står i motsats till ett traditionellt synsätt, dvs. att explicit 
grammatikundervisning utvecklar eleverna kommunikativt. Några av orsakerna till att 
han ändå valde att fokusera på grammatiken var att han trodde att eleverna förväntade 
sig att arbeta med grammatik, att de ville bli medvetna om sina språkliga misstag, för att 
det ger variation i undervisningen och att eleverna lär sig se paralleller och 
motsättningar mellan engelska och deras modersmål (Borg 1999:157-161).  

Borg (1999:163) föreslår att man som lärare bör fundera över varför man gör på ett 
visst sätt, och genom att överväga alternativa undervisningsmetoder som man tidigare 
avfärdat för lätt, kan man utvidga sitt undervisningssätt. Han belyser även att fler studier 
om lärares teorier och hur de arbetar är nödvändiga. 
                                                 
7 Fiktiva namn givna av Borg. 
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2.3 Språkinlärningsteorier 
Än så länge finns det inget enhetligt sätt att se på andraspråksinlärning, utan det 
existerar väldigt många olika modeller för detta (Hall 2011:104). Många 
språkinlärningsmetoder har emellertid vilat på endast en syn på språkinlärningen, vilket 
också varit problematiskt. Problemet har inte varit att det funnits ett flertal teorier för att 
förklara språkinlärningen, utan att man trott att den ska kunna förklaras genom enbart en 
teori (Larsen-Freeman 2003:20-21). 

2.3.1 Behavioristiskt synsätt på språk 
I det behavioristiska synsättet att se på språk är det genom stimulus, respons och 
förstärkning8 som eleverna lär sig korrekta mönster av språket. I klassrummet får detta 
sitt uttryck i drillövningar av språkliga mönster som ersätts av nya närliggande mönster 
då man lärt sig dem. PPP-modellen, presentation-practice-production, baseras på detta 
synsätt på språket (Hall 2011:64), och är ett exempel på deduktiv undervisning (Ellis 
2006:97). Som det hörs på namnet är den indelad i tre moment. Presentation innebär att 
en kontext med tydliga exempelmeningar skapas. Practice är då eleverna drillas med 
exempelmeningarna, först i kör, därnäst själva och sedan efter läraren som byter ut 
exempelmeningarna till andra närliggande. Efter dessa moment ges eleverna möjlighet 
att själva producera på målspråket, allt för att skapa ett så korrekt språk som möjligt 
(Hall 2011:65). Hall (2011:65) understryker att det kan finnas en plats för denna sorts 
aktivitet i klassrummet, men han påpekar att det finns stark kritik till detta 
behavioristiska synsätt eftersom den inte lämnar utrymme för de medvetna och 
omedvetna mentala processerna som är en del av språkinlärningen. 

2.3.2 Chomsky och den universella grammatiken 
Chomsky hävdar att barnets förmåga att lära sig sitt modersmål är någonting som är 
medfött, vilket har utvecklat hypotesen om den universella grammatiken (UG) 
(Tornberg 2005:59). Huruvida den universella grammatiken fortfarande finns kvar då 
man är äldre och ska lära sig ett främmande språk och i så fall i vilken utsträckning, 
råder det delade meningar om, vilket har lett till diskussionen om vilken nytta explicita 
grammatikförklaringar har på elevernas språkutveckling. Forskare som anser att UG 
förändras i och med att man lär sig modersmålet, menar att explicit 
grammatikundervisning9 ibland kan vara nödvändig för att eleverna ska förstå de 
strukturella skillnader som existerar mellan modersmålet och målspråket (Lightbown & 
Spada 2006:35-36). Larsen-Freeman (2003:20) tycker inte att någon kan hävda att all 
tillägnande av grammatik sker med hjälp av en enda mekanism.  

2.3.3 Krashen och monitormodellen 
Krashens monitormodell om andraspråksinlärning var influerad av Chomskys teori om 
modersmålsinlärning (Lightbown & Spada 2006:36). Den kom i början av 1980-talet 
och bestod av ett flertal hypoteser vilka kom att skapa konsekvenser för 
språkundervisningen, både då den kom men även senare. Under ett antal år hade 
                                                 
8 Engelska termerna är stimulus, response och reinforcement. 
9 För ytterligare diskussion om implicit och explicit grammatikundervisning se avsnitt 2.1.4. 
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Krashens monitormodell en framträdande påverkan på både debatten och forskningen 
kring språkinlärningen (Tornberg 2005:105).  

En av hypoteserna är skillnaden mellan acquisition10och learning11, där learning ses 
som en medveten inlärning om språkets struktur, och acquisition som en omedveten 
inlärning om hur språket bör användas. Beroende på hur man tillägnar sig språket, 
lagras det på olika sätt. Krashen hävdar att den kunskap som lärs in medvetet inte 
påverkar den kunskap som tillägnas omedvetet genom kommunikation, en idé som 
kallas för the non-interface hypothesis. Enligt honom skulle naturlig språkutveckling 
ske genom kommunikation och utan grammatikundervisning eftersom den senare inte 
bidrar till språkutvecklingen. Undervisningen skulle därför fokuseras på kommunikativa 
övningar. Learning är enbart till hjälp i situationer då man har tid att övervaka och 
korrigera sitt eget språk, t.ex. genom skriftliga övningar, vilket Krashen kallar för 
monitoring12. Det språk man korrigerar är dock det språk man tillägnat sig (Tornberg 
2005:63,105), och det krävs att eleven har kunskap om de nödvändiga grammatiska 
reglerna för att kunna göra detta (Lightbown & Spada 2006:37). 

Ytterligare en hypotes från Krashen är att elever tillägnar sig grammatisk struktur i 
en naturlig ordningsföljd13 vilken är likadan för alla oavsett ålder eller modersmål 
(Tornberg 2005:105). Det är inte alltid de regler som är lättast att förstå och formulera 
som är de regler man först tillägnar sig (Lightbown & Spada 2006:37). Vid input av ett 
språk leder detta till att man tillägnar sig språket. Det är inte beroende på att man själv 
producerar, förutsatt att nivån på input ligger precis över där man själv befinner sig 
språkligt (Tornberg 2005:104-105). Ibland brukar denna input hypothesis illustreras 
som i + 1, där i illustrerar språket eleven redan har, och +1 att nivån på input är precis 
över elevens egna språkliga nivå (Lightbown & Spada 2006:37). Det affektiva filtret är 
hur mottaglig personen är för målspråkets input. Om filtret är lågt är man öppen och 
mottaglig, men är det högt så hindras tillägnandet på grund av rädsla och dåligt 
självförtroende (Tornberg 2005:105).  

Idag ses hypotesen om acquisition och learning som ohållbar, även om den fick stöd 
av många då den först kom, speciellt under den tid som språkundervisningen började ta 
en mer kommunikativ inriktning. Learning ses numera som något som kan underlätta 
förståelsen för hur språket är uppbyggt och på så vis bidra till tillägnandet av språket, 
förutsatt att de språkliga formerna kan användas i kommunikativa situationer (Tornberg 
2005:63, 105). 

2.3.4 Den naturliga ordningsföljden av engelska 
Enligt Malmberg et al. (2000:75) är forskarna inte ense om att explicita regler har en 
plats i språkundervisningen. De föreslår att om man tycker det kan studierna kring den 
naturliga ordningsföljden användas som utgångspunkt för att bygga upp den 
grammatiska kompetensen. Malmberg et al. (2000:75) konstaterar vidare att det finns 
ett flertal studier som visar att det finns en naturlig inlärningsprocess av engelskans 

                                                 
10 Egen översättning: tillägnande. 
11 Egen översättning: inlärande. 
12 Egen översättning: övervakning. 
13 Detta förklaras ytterligare under avsnitt 2.3.4 Den naturliga ordningsföljden nedan. 
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grammatiska struktur oberoende av nationalitet. I denna naturliga inlärningsordning 
kommer plural –s och pågående –ing form tidigt i inlärningen, medan oregelbundna  
verb i imperfekt kommer på ett senare stadie, och tredje person singular –s ännu senare. 
Enligt författarnas erfarenhet är den naturliga inlärningsordningen svår att ändra på, och 
om man för in en rad morfem för tidigt, dvs. innan eleverna är mogna, så leder det till 
övergeneralisering. Det är på så vis upp till varje lärare att försöka avgöra när eleverna 
är redo för en ny grammatisk regel som de ska kunna förstå och börja tillämpa 
(Malmberg et al. 2000:75). Lightbown och Spada (2006:82) påpekar att det inte alltid är 
de språkliga aspekter som förekommer mest frekvent på målspråket som man lär sig 
först. Som exempel ger de bestämt och obestämt artikelbruk där även mer avancerade 
elever fortfarande kan göra misstag. 

Tornberg (2005:106) anser att det fortfarande finns lite kunskap om hur den exakta 
ordningsföljden ser ut. Därför är det viktigt att som lärare vara medveten om att den 
exakta ordningen inte följs av den grammatiska planering som finns i läroböckerna som 
många lärare utgår från då de lägger sin planering. Det är därför bra om läraren stämmer 
av var eleverna befinner sig genom att studera det som de producerar i fri produktion. 
Larsen-Freeman (2003:20) har samma tvivel som Tornberg angående ordningsföljden, 
och hon tror inte heller vi någonsin kommer att få rätsida på detta eftersom inlärningen 
inte är linjär. Ofta när det verkar som att man behärskar en grammatisk form, är det 
vanligt att man går tillbaka och börjar göra fel på denna form igen, när man lär sig nya 
aspekter av språket.  

2.4 Lärstilar 
Enligt Malmberg (1993:124) finns det flera vägar som leder till att eleverna lär sig 
målspråket och det bästa resultatet sker vid användning av ett flertal metoder. Den 
inställning lärare bör ha, speciellt vid grammatikundervisningen, är flexibilitet av 
undervisningen och att ta hänsyn till vilka metoder som fungerar bäst för de specifika 
eleverna. 

2.4.1 Lärstilsteorin 
Dunn och Dunn (efter Boström & Josefsson 2006:69) har utformat lärstilsteorin vilket 
innebär att elever lär sig bäst genom att använda sina individuella styrkor och behov. 
Detta innebär att det inte finns en specifik metod som passar alla elever, utan att 
undervisningen måste anpassas till var och en av eleverna. Lärstilsteorin är på så vis ett 
sätt att nå större individualisering inom skolans värld. Den metodiska pluralismen 
innebär att det inte finns någon metod som är bättre än någon annan, vilket denna teori 
tydligt markerar. När både eleverna och lärarna blir medvetna om hur var och en lär sig 
bäst, så kommer olika metoder att kunna användas parallellt på olika plan (Boström & 
Josefsson 2006:69, 71).   

2.4.2 Analytiker och holistiker 
Elever kan ibland delas upp i analytiker eller holistiker. En analytisk elev lär sig genom 
att gå från delarna till helheten i en logisk ordning. Eleven behöver veta precis vad det 
är som gäller, och även när, hur och varför. Ett exempel på en grammatikundervisning 
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som passar en analytisk elev kan vara att läraren går igenom de enskilda reglerna steg 
för steg, dvs. att läraren använder sig av ett deduktivt undervisningssätt. En holistisk 
elev har den motsatta lärandestilen och går från helheten till delarna genom att se tydliga 
samband. Eleven lär sig bättre med hjälp av bilder och symboler (Boström & Josefsson 
2006:105-106). Enligt Tornberg (2005:19) har de analytiska och holistiska elever olika 
kognitiva stilar som hon kallar för fältberoende och fältoberoende. En fältoberoende 
(analytisk elev) uppfattar de enskilda delarna, medan en fältberoende (holistisk elev) ser 
helheten, men inte kan uppfatta detaljerna. På grund av att det finns elever som är 
analytiker och andra som är holistiker så behöver grammatikundervisningen ske på 
åtminstone två sätt (Boström & Josefsson 2006:105-106). Tornberg (2005:19) påpekar 
att vi bör anta att man dessutom kan vara både analytiskt och holistiskt lagd, och att det 
är ovanligt med renodlade lärandestilar. Som lärare bör vi vara medvetna om att det sätt 
som vi undervisar på påverkas av vilken lärandestil vi själva har, vilket kan göra det 
problematiskt för elever som har en annan lärandestil än oss, att förstå hur vi tänker. 

Boström och Josefsson (2006:91-92) ger förslag på två möjliga orsaker till att 
grammatik anses vara svårt. En anledning kan vara att textboken ofta baseras på att 
eleverna ska ha ett analytiskt tänkande, medan verkligheten är att det är fler elever som 
har ett holistiskt tänkande. En annan anledning kan vara att många elever inte är mogna 
för abstrakt tänkande och analyserande. Larsen-Freeman (2003:144) förordar en 
holistisk syn på språk, och understryker att det inte är bra att se på förvärvandet av 
grammatik som att detta sker bit för bit som om man byggde en grammatikmaskin.  

Inom traditionell grammatikundervisning däremot har man ofta sett grammatik som 
en produkt, och inlärningen har ofta skett deduktivt. Vissa av de mer analytiska eleverna 
har kunnat ta till sig reglerna och exemplen, men inte alla. Ibland har läraren därför tagit 
till lotsning. Lotsning innebär att läraren lotsar eleven genom problemet genom att själv 
ställa och besvara frågorna till problemet (Tornberg 2005:108). 

2.5 Historiska undervisningsmetoder 
Enligt Nunan (1991:3) har alla metoder en sak gemensamt. Det är att de alla antar att 
det endast finns ett sätt att undervisa som kommer att avgöra om eleverna lär sig 
målspråket eller inte, och om dessa principer följs så kommer alla att lära sig. Däremot 
finns det inget bevis för vilken metod som skulle fungera bäst, eller att det är på 
metoden som inlärandet beror. Han menar även att de allra flesta metoder inte heller 
följs till punkt och pricka. Enligt Prabhu (1990:166-168) finns det ingen metod som är 
den bästa för att undervisa språk, utan de olika metoderna fungerar olika bra beroende 
på kontexten, och att det åtminstone finns ett korn av sanning i varje metod. Han menar 
vidare att det är viktigt att man inte blandar metoder på ett planlöst sätt, utan att man 
blandar de bra delarna som finns i varje metod.  

Nedan följer en genomgång av tre av de undervisningsmetoder som varit dominanta 
inom språkundervisningen det senaste decenniet.  

2.5.1 Grammatik- och översättningsmetoden 
Grammatik- och översättningsmetoden var den dominerande metoden inom 
språkundervisning i mer än 100 år, och än idag finns den delvis kvar i vissa läromedel 
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och i klassrummet. Orsaken till detta kan vara att många språklärare själva undervisats 
genom denna metod, speciellt på universitetet (Tornberg 2005:28). Lightbown och 
Spada (2006:176) menar att grammatik- och översättningsmetoden är den vanligaste 
metoden i klassrum runt om i världen än idag.     

De särdrag som kännetecknar metoden är att undervisningen sker på modersmålet, de 
grammatiska reglerna lärs ut på ett deduktivt sätt och att den vanligaste övningen är 
översättning av lösryckta meningar både till och från målspråket. Översättning av hela 
texter sker också, och de används för att kontrollera att eleverna förstått innehållet och 
för att analysera grammatiken (Tornberg 2005:27-28). Texterna som används innehåller 
ofta ett svårare ordförråd och vid träning av uttal utgår man från att eleverna får läsa 
texter högt. Då läraren använder målspråket är det främst för att ställa frågor om en text, 
som besvaras genom utdrag ur texten. Mycket av lektionen spenderas på grammatisk 
analys och förklaringar, vilket ofta följs upp av övningar då dessa regler ska tillämpas 
genom översättning till målspråket (Malmberg 1993:62).  

Fördelarna med metoden är att jämförelser mellan målspråket och modersmålet 
underlättar för förståelsen och skapar en större medvetenhet om språkens struktur och 
uppbyggnad. En del av de mer analytiska eleverna väljer gärna detta arbetssätt eftersom 
översättning kan användas som problemlösning, medan översättning för andra elever 
snarare kan bli ett hinder (Tornberg 2005:28). Elever som har svårt för abstrakta 
resonemang kan inte arbeta enligt denna metod. Dessa elever får större och större 
kunskapsluckor eftersom att när ett nytt grammatiskt moment tas upp har de inte hunnit 
lära sig det tidigare momentet än vilket leder till att de släpar efter. När detta sker finns 
en fara att eleverna upplever undervisningen som tråkigt och svår (Malmberg 1993:62).  

De element där grammatik- och översättningsmetoden inte bidrar till 
språkutvecklingen, är t.ex. läsförståelsen, dvs. att genom översättning kolla elevernas 
textförståelse. I grammatik- och översättningsmetoden lär sig eleverna översätta ord för 
ord, vilket leder till att de fastnar vid de enstaka ord de inte kan, istället för att läsa 
texten och förstå dess helhet (Tornberg 2005:29).  Grammatik- och 
översättningsmetoden ger inte heller möjlighet till muntlig träning av målspråket, och 
eftersom läraren pratar på modersmålet är det svårt för eleverna att kunna förstå det 
talade språket (Malmberg 1993:63). Ytterligare en aspekt är att man inom denna metod 
tidigare antagit att då eleverna kan formulera en grammatisk regel så kan de också 
tillämpa den, vilket man numera vet inte är fallet. Översättning av individuella meningar 
innebär att språket blir konstlat, och denna metod utvecklar alltså inte fri produktion. 
Översättning bör därför endast användas för att skapa medvetenhet om målspråkets och 
modersmålets olika strukturer. Då lärare lägger upp sin undervisning är det dock viktigt 
att ta hänsyn till att det idag finns många elever med andra modersmål i klassrummet, 
och att vissa av dem är mer behjälpta av att utgå från sitt modersmål än svenska 
(Tornberg 2005:29, 112-114). 

2.5.2 Direktmetoden 
I slutet av 1800-talet uppstod direktmetoderna i protest mot grammatik- och 
översättningsmetoden (Tornberg 2005: 37, 103). Tanken var att genom att höra språket 
skulle man lära sig förstå det, och genom att tala skulle man själv lära sig tala. Idén hade 
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sitt ursprung i hur ett barn med lätthet tillägnar sig ett språk i en naturlig miljö, vilket 
borde anammas i klassrummet. Inom denna metod kan det dröja lång tid innan eleverna 
får se språket skrivet och själva lär sig skriva (Malmberg 1993:63-64). 

Det som karakteriserar direktmetoden är att det vardagliga språket är i fokus och att 
undervisning endast sker på målspråket (Tornberg 2005:31). Med hjälp av bilder, 
föremål och handlingar förklaras ord och fraser direkt utan att ta den längre vägen förbi 
förklaringar på modersmålet och översättning (Malmberg 1993:64), vilket man trodde 
skulle hindra elevernas omedvetna lärarande. Mycket fokus ligger på uttal och 
intonation, och grammatik behandlas utifrån texten och sker genom induktion (Tornberg 
2005:31). De grammatiska förklaringarna ges på målspråket och oftast utgår man från 
exemplet för att senare konstruera en regel, istället för tvärtom (Stern 1992:141).  

Malmberg (1993:65-66) menar att direktmetoden kan leda till att eleverna vill och 
vågar använda målspråket, i synnerhet muntligt. Han framhåller  vidare att metoden 
varit speciellt framgångsrik bland yngre elever. Den renodlade direktmetoden ställde 
stora krav på läraren att denne skulle ha mycket god språkbehärskning, vara 
uppfinningsrik och fysiskt aktiv under lektionerna. Metoden kan förmodligen leda till 
goda resultat om läraren är skicklig, vilket är sant för de allra flesta metoder. 
Direktmetoden hade många förespråkare men dess renodlade form fick aldrig fäste i 
Sverige. I både Lgr 6214 och Lgr 6915 förespråkades däremot en metodik som låg 
väldigt nära direktmetoden. I denna modifierade form, som kom att användas, luckrades 
vissa särdrag upp, och man kunde ibland använda sig av modersmålet för att förklara 
ord, översätta eller ge grammatiska förklaringar (Malmberg 1993:65-66).  

2.5.3 Den audiolingvala metoden 
Till skillnad från grammatik- och översättningsmetoden och direktmetoden som växte 
fram i Europa, växte den audiolingvala metoden fram i USA, mycket på grund av att 
den amerikanska armén behövde lära sig ett antal europeiska språk. Många hade aldrig 
tidigare studerat främmande språk, och speciellt viktig blev den muntliga färdigheten. I 
Sverige förekom däremot den audiolingvala metoden aldrig att helt i sin renodlade form 
(Tornberg 2005:34-36). En brist som funnits inom direktmetoden var att den inte var 
tillräckligt systematisk i sin inövning av språket, något som modifierades med den 
audiolingvala metoden (Malmberg 1993:67). 

Inom den audiolingvala metoden är språkundervisningen hårt styrd och sker på 
målspråket. Vanliga övningar är bland annat körläsning, att säga efter bandinspelade 
röster och mikrodialoger. En vanlig metod är att göra drillövningar på struktur där man 
byter ut ord och satsdelar (Tornberg 2005:35-36) för att lära sig grammatiken 
(Malmberg 1993:68). På så sätt kopplas språket bort från dess kontext, och det handlar 
inte om vad som sägs utan snarare om att man säger någonting. Genom att jämföra 
modersmålets och målspråkets struktur underlättas inlärningen och vilka språkliga 
aspekter av målspråket som kommer att skapa mest svårigheter kan förutspås. De fel 

                                                 
14 Läroplan för grundskolan 1962. 
15 Läroplan för grundskolan 1969. 
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som eleverna gör på målspråket beror på interferens16 med modersmålet, något som 
måste undvikas (Tornberg 2005:35).  

Idéer tagna från behaviorismen, så som upprepning och imitation genom stimulus 
och respons, är viktiga delar inom den audiolingvala metoden (Tornberg 2005:35). 
Fokus ligger på att automatisera språket, och inte på explicita inlärningsstrategier. 
Medvetenhet och problemlösning har därför väldigt liten plats inom denna metod. 
Eleverna ska lära sig språket inte om språket (Stern 1992:141), och därför eftersträvas 
inte en medveten kunskap om språkets struktur (Tornberg 2005:35). Genom att 
automatisera språket ska det sedan kunna användas i kommunikativa situationer. Vid 
inlärningen av främmande språk följs samma ordning som man lärt sig modersmålet, 
dvs. först höra, sen tala, läsa och skriva. Ordningen som man lär sig grammatik är 
fastställd från början, ofta genom läroboken, och det anses viktigare att som nybörjare 
lära sig grammatik än att få ett ordförråd (Malmberg 1993:68).  

Tornberg (2005:36-37) menar att en av nackdelarna med den audiolingvala metoden 
är att eleverna själva inte får tillfälle att producera på målspråket. Det som hon anser 
vara positivt med metoden är att det var genom den som färdighetsbegreppet, dvs. de 
fyra färdigheterna läsa, tala, skriva, höra, fördes in i skolan. Det är lättare för språklärare 
att strukturera upp undervisningen efter de fyra färdigheterna, även om hon anser att 
färdighetsbegreppet också kan inskränka på språkundervisningen om för mycket fokus 
läggs på utveckling av färdigheterna istället för kommunikationen. Ytterligare en positiv 
aspekt som kom är betoningen på att använda målspråket inom undervisningen 
(Tornberg 2005:36-37).  

2.6 Grammatikundervisning 
Ellis (2006:84) beskriver att grammatikundervisning traditionellt sett består först av en 
presentation av en grammatisk struktur som sedan ska övas in, dvs. att 
grammatikundervisningen sker deduktivt. Han vill dock innefatta mer i begreppet 
grammatikundervisning eftersom han menar att grammatikundervisningen kan ske på 
betydligt fler sätt, vilket sammanfattas på följande vis:  

Grammar teaching involves any instructional technique that draws learners’ attention to some 
specific grammatical form in such a way that it helps them either to understand it 
metalinguistically and/or process it in comprehension and/or production so that they can 
internalize it (Ellis 2006:84).  

Med detta menar han att grammatikundervisning kan ske på olika sätt så länge elevens 
uppmärksamhet riktas till en specifik grammatisk struktur, oavsett om det leder till 
implicit eller explicit kunskap. Denna definition är på så vis betydligt bredare än den 
traditionella syn många har på grammatikundervisning.  

Vilka grammatiska strukturer som bör läras ut är en kontroversiell fråga. Ellis 
(2006:87) beskriver Krashens argument som är att endast ett fåtal regler som är enkla att 
förklara bör läras ut, t.ex. tredje person singular –s eller regelbundna verb i dåtid, -ed. 
Krashen anser att de regler som är väldigt komplexa blir omöjliga för eleverna att själva 
korrigera, något Ellis (2006:87) menar inte kunnat bevisas. Det finns andra som antar 

                                                 
16 Språkliga mönster som överförs till målspråket, också kallad transfer (Tornberg 2005:163). 
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positionen att all grammatik på målspråket bör undervisas (Ellis 2006:87). Ellis 
(2006:88) finner inte att det finns fog för denna position heller eftersom eleverna kan 
lära sig vissa delar av språkets grammatik utan explicit undervisning, och läraren bör 
därför välja ut vilka grammatiska områden som eleverna bör fokusera på eftersom 
lektionstiden är begränsad. Ellis (2006:85, 88) är av åsikten att de grammatiska 
områden som är svåra att lära sig, bör undervisas explicit, och det är även viktigt att 
grammatiken som undervisas följer den naturliga inlärningsgången. Green och Hecht 
(1992:179) anser att det är viktigt att finna en balans med lektionstiden som används för 
explicita regler och för kommunikation. Tvärtemot Ellis menar de att man bör skilja på 
regler som är lätta att lära sig, och de som är svårare, och spendera lektionstid på att 
undervisa de enklare reglerna eftersom lektionstiden då investeras på bästa sätt. De 
föreslår att de svårare språkliga aspekterna bör undervisas genom exempel så att 
eleverna blir medvetna om dem, men att lektionstid inte bör användas för att öva in 
formerna eftersom det blir alltför tidskrävande. 

Enligt Ellis (2006:102) är man numera övertygad om att det traditionella sättet att 
undervisa grammatik, dvs. genom explicita förklaringar som övas in med olika sorters 
driller, inte leder till att eleverna uppnår en implicit språkkunskap. Det råder dock ingen 
konsensus om vilken metod som bör ersätta denna. De råd han ger till läraren är att 
fokusera på de grammatiska områden som man vet är problematiska, istället för att 
försöka lära ut all grammatik. Han anser även att grammatik inte bör läras ut till 
nybörjare, utan snarare till elever som är på en medelnivå. Larsen-Freeman (2003:140) 
påpekar att grammatikundervisning är en komplex process och att det inte går att följa 
ett mönster av aktiviteter och förvänta sig att man kommer att uppnå samma resultat. 
Hon menar vidare att det är en myt att man kan tillägna sig språkets struktur utan att få 
undervisning om den och att undervisning kan göra så att språkinlärningen går fortare 
(Larsen-Freeman 2003:78). 

2.6.1 Förslag på undervisningsmetoder 
Lightbown och Spada (2006:137) har undersökt sex förslag inom 
främmandespråksundervisning,  vilka är följande: 

• Get it right from the beginning. 
• Just listen… and read. 
• Let’s talk. 
• Two for one. 
• Teach what is teachable. 
• Get it right in the end.  

Get it right from the beginning är troligtvis den vanligaste metoden i klassrummet, och 
den baseras på grammatik- och översättningsmetoden vars främsta mål är att eleverna 
ska kunna läsa på språket. Detta synsätt existerar även inom den audiolingvala metoden 
där elever lär sig tala på språket, men inte spontant eftersom detta kan leda till språkliga 
misstag som man trodde skulle fossileras.  Inom det mer kommunikativa synsättet som 
utvecklades ses misstag som en naturlig del av språkinlärningsprocessen, och ett för 
stort fokus på korrekthet tidigt i språkutvecklingen kan göra så att eleverna tappar 
motivationen. Studier på Get it right from the beginning visar att detta undervisningssätt 
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inte utvecklar kommunikativa färdigheter på målspråket (Lightbown & Spada 
2006:137-138, 140, 143).  

Just listen… and read är det andra synsättet vilket associeras till Krashens input 
hypothesis. Genom att lyssna eller läsa får eleverna input och lär sig på så vis 
målspråket. Detta synsätt är kontroversiellt eftersom det utgår från att eleverna själva 
inte behöver tala språket för att lära sig det. Just listen… and read betraktas vara ett bra 
sätt att börja lära sig målspråket på, och att lyssna och läsa är två viktiga komponenter 
inom språkundervisningen, men det är inte enbart input som behövs för att eleverna ska 
lära sig målspråket (Lightbown & Spada 2006:143-144, 149-150).  

Det tredje synsättet kallas för Let’s talk och fokuserar på vikten av förståelig input 
men också det kommunikativa samspelet mellan lärare och elever. Genom samtal med 
varandra kan de tillägna sig språkets struktur. Att korrigera elevernas språk är en viktig 
aspekt eftersom de då kan koppla ihop språkets form och innehåll (Lightbown och 
Spada 2006:150-151). 

Two for one innebär att man både lär sig språket och ett annat ämne samtidigt, och är 
vanligt inom tvåspråksundervising. Det som är positivt med synsättet är att eleverna får 
mer tid på målspråket och det skapas ett behov av att kunna kommunicera på 
målspråket. Eleverna lär sig ofta kommunicera relativt flytande på målspråket, men 
lyckas inte uppnå en högre lingvistisk nivå av korrekthet (Lightbown & Spada 
2006:156, 160).  

Teach what is teachable handlar om att inlärningen sker i en förutbestämd och 
naturlig ordning och att det inte går att lära sig någonting om det ligger längre bort i 
ordningen än man själv befinner sig. Det är väldigt viktigt att lärare håller detta i åtanke 
för att förstå varför det inte alltid är så att elever lär sig det som man som lärare försöker 
lära ut (Lightbown & Spada 2006:160,165). 

Lightbown och Spadas (2006:165-166, 175) sista synsätt kallas för Get it right at the 
end och innebär att eleverna når längre i sin språkutveckling om de har möjlighet till 
explicit grammatikundervisning, men också att allting inte behöver läras ut på detta 
explicita vis. Gemensamt med synsätten Just listen… and read, Let’s talk och Two for 
one är att eleverna tillägnar sig mycket av språket genom förståelig input och 
motivation. Precis som i Teach what is teachable understryks att elevernas språkliga 
nivå måste tas i beaktning för vad som ska läras ut. Det är speciellt viktigt att eleverna 
får explicit grammatikundervisning eller blir korrigerade när de gör fel som baseras på 
modersmålet, s.k. transferfel, eftersom dessa misstag är svårare för eleverna att själva 
upptäcka. Författarna menar att de studier som stödjer detta synsätt på explicit 
grammatikundervisning visar att det kan bidra till att öka elevernas kunskap och 
tillämpning av grammatiska strukturer. Samtidigt visar resultaten från dessa studier att 
effekterna inte alltid är varaktiga (Lightbown & Spada 2006:165-166, 175). 

Lightbown och Spada (2006:179) påpekar att språklärare bör ge explicit 
grammatikundervisning och korrigera elevernas språk vid specifika tillfällen. Det är 
speciellt viktigt att göra detta då man märker att felen är återkommande och inte 
uppmärksammas av eleverna själva. Sättet man bör fokusera på språkets form är 
beroende av vilka eleverna är och deras förutsättningar. En utmaning då man undervisar 
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är att finna en bra balans mellan fokus på form och på innehåll (Lightbown & Spada 
2006:179-180).  

2.7 Den femte färdigheten: Grammaring 
Tornberg (2005:101) konstaterar att de fyra färdigheterna och kunskapen om språkets 
regler inte bör ses som mål i sig, utan som en förutsättning för att kunna tillägna sig ett 
språk som man kan använda sig av. Det är lätt att som lärare tappa bort 
helhetsperspektivet på språket, och dela in det i delar som kan ”checkas av”. Nästan 
överallt i världen i kursplanerna återfinns en kommunikativ språksyn, dvs. att målet är 
att språket ska kunna användas vilket självklart får konsekvenser även för 
grammatikundervisningen (Tornberg 2005:101).  

Larsen-Freeman (2003:13) menar att bilden av grammatik som ett kunskapsområde 
är för smal och tycker därför inte om att se på grammatiken som implicit eller explicit. 
Hon vill hellre se grammatiken som en färdighet än som ett kunskapsområde eftersom 
hon anser att detta speglar utvecklingen av ett språk på ett bättre sätt än att man skulle 
samla på sig kunskap om språket. Hon myntade uttrycket grammaring17 för att 
understryka färdighetsaspekten av grammatiken och för att visa att grammatik är mer 
dynamiskt än de flesta tror. De flesta lärare säger att det finns fyra färdigheter, men hon 
hävdar att grammaring är den femte färdigheten. Genom att se grammatiken som en 
färdighet skapar man inlärningssituationer där eleverna har större möjligheter att lära 
sig, och att man inser att det krävs mer tid för att lära sig grammatiken. Det går inte att 
säga till elever att de ska memorera regler, och sedan fråga sig varför de ännu inte lärt 
sig att applicera dessa regler (Larsen-Freeman 2003:13). 

Larsen-Freeman (2003:143) summerar sin definition av grammaring på följande vis: 
”Grammaring is the ability to use grammar structures accurately, meaningfully, and 
appropriately” (2003:143), dvs. att det är förmågan att använda de grammatiska 
strukturerna som betonas. Hon är av åsikten att vår syn på grammatik bör förändras från 
det traditionella sättet för att våra elever ska kunna uppnå grammaring. Den femte 
färdigheten är sammanvävd med de andra fyra färdigheterna, och genom att öva samt 
använda grammatiska strukturer utvecklar man dessa. Då eleverna är mer medvetna om 
de grammatiska reglerna är det lättare för lärare att vara innovativa. Att undervisa är 
alltid en utmaning i och med att det är många faktorer som styr inlärandet, bland annat 
komplexiteten av strukturen, innehållet, användningen, elevernas bakgrund och deras 
kunskaper (Larsen-Freeman 2003:143).  

2.8 Engelskans kursplaner 
De kursplaner som funnits i engelska för grundskolan är från 1962, 1969, 1980, 1994, 
2000 och 2011. De kommer i texten att refereras till som Lgr och årtalet (förutom Lpo 
94), men syftar endast till kursplanerna för engelska. Eftersom kursplanen för år 2000 
endast innebar en kursplan och inte en ny läroplan, kommer den refereras till som 
kursplan 2000. Kursplanernas syn på grammatiken kommer nedan kortfattat att 
redovisas.  
                                                 
17 Den engelska termen används i brist på svensk term. 
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2.8.1 Funktionell syn på grammatiken 
I Lgr 62 ansågs den explicita kunskapen vara en förutsättning för användningen av det 
engelska språket, samtidigt som den muntliga kommunikationen var målet med 
språkundervisningen, vilket ledde till att det fanns en motsättning mellan den implicita 
och explicita kunskapen. Men sedan Lgr 80 finns inte explicit kunskap kvar som ett mål 
i kursplanen, endast den implicita (Lundahl 2009:40). Det var i och med Lgy 7018 och 
Lgr 80 som den funktionella synen på grammatiken utvecklades. Den funktionella synen 
innebär att grammatikkunskaperna inte är ett mål i sig, utan endast ett hjälpmedel för att 
eleverna ska klara sig i praktiska språksituationer (Malmberg 1993:124-125). I Lgr 80 
konstateras att engelskundervisningens huvudsyfte är att eleverna ska utveckla en 
muntlig kommunikativ färdighet och under huvudmomentet höra-tala står det sist att:  

Grammatikstudierna skall tjäna det praktiska syftet att eleverna skall kunna uttrycka sig begripligt 
och korrekt på engelska. Grammatikstudierna bör därför främst gälla de grammatiska företeelser 
som är nödvändiga för att eleverna skall kunna uttrycka sig på ett enkelt sätt (Lgr 80:59). 

Här tydliggörs grammatikens funktionella syfte och språkundervisningens 
kommunikativa mål. Tornberg (2005:105) påpekar att grammatiken fick en mindre roll i 
kursplanen i och med Lgr 80, och att den därmed blev satt sist bland huvudmomenten 
vilket bland annat var en konsekvens av Krashens idéer om att grammatiken borde 
komma från annat håll än grammatikundervisningen. 

Lgr 69 går mer i riktning mot direkt- och audiolingval metod än den föregående 
kursplanen Lgr 62 som hållits mer allmän. Detta är speciellt tydligt inom 
huvudmomenten i Lgr 69. Där delas talövningarna in i bundna och fria, där texten i 
läroboken bör användas till de bundna talövningarna och läraren bör ställa frågor om 
texten, precis som betonats inom direktmetoden. I Lgr 69 konstateras även att man lär 
sig uttal bäst genom imitation och att för mycket grammatisk teori inte hjälper eleven. 
De språkliga mönster som eleverna skall behärska är de som räknas som nödvändiga. 
Målet är att eleverna ska kunna producera dessa mönster i sin egen muntliga- och 
skriftliga produktion (Tornberg 2005:36). Under åren 1969 och 1970 debatterades 
direktmetodens existens inom den svenska skolan. Det fanns vissa som påstod att 
läroplanerna förespråkade en renodlad direktmetod, medan andra sa att det endast var 
den modifierade direktmetoden som stod i läroplanerna (Malmberg 1993:66). 

I Lpo 94 återfinns ordet ”grammatiska strukturer” en gång, men i tidigare kursplaner 
används det uttrycket mer flitigt. Ett exempel är i Lgr 69 där begreppet ”grammatiska 
mönster” existerar på tre ställen texten igenom, trots att denna kursplan är betydligt mer 
kortfattad än Lpo 94. I Lpo 94 står det att eleverna ska lära sig ”analysera, bearbeta och 
förbättra sitt språk mot allt större variation och formell säkerhet [min kursivering]” (Lpo 
94:25). Formell säkerhet belyser att viss korrekthet eftersträvas, men att det inte är där 
fokus ligger. Det står även att eleverna ska få ”formell språkträning” som ska ”utveckla 
såväl den formella säkerheten [min kursivering] som förmågan att variera språket i 
fråga om ordförråd, fraser och satsbyggnad.” Vad som refereras till som ”formell 
språkträning” är oklart, men om man med detta menar grammatikundervisning så är det 
ändå tydligt att grammatiken även här ses som funktionell. Det är tydligt att det är ett 

                                                 
18 Gymnasiets läroplan från 1970. 
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flyt i språket som eftersträvas med begreppet formell säkerhet, och att detta även gäller 
grammatisk korrekthet är endast någonting som går att ana i termen formell och 
yttrandet att kunna variera sitt språk.  

År 2000 kom ingen ny läroplan, men nya kursplaner. I kursplanen från 2000 står det 
att skolan ska ”sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att analysera, bearbeta och 
förbättra språket mot allt större variation och säkerhet”. Denna formulering är relativt 
nära den som fanns i Lpo94, med den skillnaden att eleverna ska ”utveckla”, och inte 
”lära sig”, vilket är en mildare formulering som kan tolkas som att eleverna inte behöver 
uppnå samma språkliga nivå. Ytterligare en skillnad är att ”formell säkerhet” tagits bort, 
och ersatts endast av ”säkerhet”. Detta kan ses som en betoning av implicit kunskap. 
Kursplanen från 2000 nämner ordet ”grammatik” på en plats under stycket ämnets 
karaktär och uppbyggnad där det står att inom en kommunikativ förmåga ingår ”att 
behärska språkets form dvs. vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och grammatik.” 
Grammatik är därför någonting som ingår i det en elev behöver för att utveckla en 
kommunikativ förmåga. Huruvida ordningen på de olika språkliga aspekterna bör tas 
som en rangordning är ovisst, dock kan det faktum att grammatik är satt sist i ordningen 
innebära att den uppskattas vara av mindre vikt. Kursplanen från 2000 är i sina 
formuleringar den kursplan som ger grammatiken minst utrymme.  

I Lgr 2011 står ”grammatiska strukturer” nämnt på två platser. Under stycket Tala, 
skriva och samtala — produktion och interaktion för årskurs 7-9, står det att eleven ska 
utveckla sin förmåga att kunna ”(s)pråkliga företeelser för att förtydliga, variera och 
berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska 
strukturer och satsbyggnad [min kursivering]” (Lgr 2011:5). Det står inte uttryckligen 
att eleven måste ha explicita grammatikkunskaper, mer att de måste kunna applicera de 
grammatikkunskaper som de har. Kursplanen är därmed (fortfarande) inriktad på att 
eleverna ska ha en implicit grammatikkunskap, inte en explicit. Den funktionella synen 
på grammatiken lever vidare i och med att det fortfarande är en kommunikativ 
kompetens hos eleverna som eftersträvas. Enligt Eriksson och Jacobsson (2001:98) 
existerar formell grammatikundervisning i skolan till följd av 
undervisningstraditionerna, och inte på grund av kursplanen. 
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3 Material och metod 
Enligt Trost (2010:31-32) bör man använda en kvalitativ studie när man är intresserad 
av att förstå hur människor resonerar eller agerar, och en kvantitativ studie när man vill 
veta hur ofta människor agerar på ett visst sätt, eller hur många som gör det. 
Forskningsintervjun anses vara en av de viktigaste redskapen inom 
utbildningsvetenskapen (Stukát 2011:42). Enligt Johansson och Svedner (2010: 21, 30) 
kan den19 ge svar på attityder, värderingar och intressen. Syftet med denna studie är att 
undersöka lärarnas attityder och tankar kring grammatik, och därför kommer den att 
baseras på en kvalitativ studie genom forskningsintervjuer.  

Anledningen till att fokus ligger på lärare som undervisar i årskurs 9 är för att 
eleverna då bedöms vara mogna och har hunnit utveckla ett mer abstrakt tänkande, 
samtidigt har de inte börjat gymnasiet där både kraven och undervisningssätten kan 
skilja sig åt beroende på vilken linje eleverna går. På gymnasiet är det lätt att klasserna 
blir mer homogena, så för att få ett intryck av hur lärare arbetar i en mer heterogen klass 
med spridda kunskaper och ambitionsnivå, valdes årskurs 9.  

I följande stycke kommer utformningen och genomförandet av intervjuerna att 
presenteras, vilket åtföljs av en presentation av urvalet av informanter samt hur analysen 
av intervjuerna genomförts. De avslutande styckena innehåller de forskningsetiska 
principerna och en metoddiskussion. 

3.1 Intervjuer 

3.1.1 Utformning och genomförande 
Halvstrukturerade intervjuer innebär att intervjun utgår från ett antal huvudfrågor, men 
att ordningen för dessa och följdfrågorna beror på den specifika intervjun, vilket leder 
till att informationen blir så bred och djup som möjligt. Nackdelarna med 
tillvägagångssättet är att det är tidskrävande, intervjuarens förmåga kan påverka utfallet 
och resultatet kan vara problematiskt att jämföra. Fördelarna med tekniken är att den är 
väldigt flexibel eftersom man kan följa upp idéer och känslor vilket skulle vara omöjligt 
i en strukturerad intervju eller enkät (Stukát 2011:44). Kvale och Brinkmann (2009:43) 
kallar detta för en halvstrukturerad livsvärldsintervju eftersom målet med intervjun är 
att förstå livet ur den intervjuades perspektiv. Intervjun liknar ett vanligt samtal fast den 
är mer strukturerad då den följer en intervjuguide. 

Med detta i beaktning anser jag att en halvstrukturerad livsvärldsintervju är en metod 
som passar studiens syfte. Precis som rekommenderats av Kvale och Brinkmann 
(2009:146-149) har jag följt en intervjuguide med teman och förslag på intervjufrågor 
(se bilaga 1) som jag försökt hålla enkla, korta och deskriptiva. Jag har utgått från 
studiens frågeställningar och utifrån dessa formulerat konkreta frågor om lärarnas 
arbetssätt och deras tankar kring grammatik. Frågorna har testats i en pilotintervju med 
en aktiv engelsklärare som arbetar i årskurs 9, och sedan reviderats. Kvale och 
Brinkmann (2009:149) rekommenderar att man ställer varför-frågor först i slutet av en 
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intervju och att dessa hålls till ett minimum eftersom varför bör besvaras av forskaren, 
och inte av informanten. Under intervjuerna har vissa av frågorna använts till alla 
informanter, men eftersom varje intervjutillfälle är unikt, har många av frågorna ersatts 
med andra följdfrågor under det specifika intervjusamtalet.  Vid genomförandet av 
intervjuerna har de råd som givits av Kvale och Brinkmann (2009:143-144) som att 
upprepa orden informanten säger för att utveckla deras svar, uppmuntra informanten 
genom att lyssna aktivt, och hur man bäst börjar och avslutar en intervju, försökts följas. 
Johansson och Svedner (2010:32) påpekar att det är viktigt att tillåta tystnad under 
intervjun eftersom risken annars är att man avbryter informantens tankebanor, något 
som också tagits i beaktning under intervjuerna.  

Enligt Stukát (2011:45) och Kvale och Brinkmann (2009:195) är det vanligt att man 
spelar in intervjuerna, vilket också gjorts. Det är viktigt att intervjuerna utförs i en trygg 
och ostörd miljö. Stukát (2011:45) menar att det är vanligt att intervjun genomförs på 
”informantens hemmaplan” och han rekommenderar att informanten får välja platsen 
för intervjun. I denna studie har platsen för intervjuerna valts av de lärare som 
intervjuats, vilket har lett till att intervjuerna skett i tysta rum på deras respektive skolor. 

3.1.2 Urval 
Enligt Trost (2010:137) bör urvalsmetoderna för kvalitativa studier inte efterlikna de 
som används vid kvantitativa studier. Han menar också att ett representativt urval inte är 
eftersträvansvärt då det gäller en kvalitativ studie eftersom man där eftersöker variation 
i åsikterna (Trost 2010:141). Det är inte all forskning som har ambitionen att 
generalisera resultatet, utan som endast strävar efter att förstå det enskilda fallet. Vid 
tillfällen där det är svårt att finna informanter kan man behöva tillförlita sig på ett 
frivilligt urval, vilket dock innebär att representativiteten är låg (Stukát 2011:63, 70). 

Denna studie baseras på ett frivilligt urval, vilket leder till att det empiriska 
materialet inte kan generaliseras. Kontakt med engelsklärare i Västerbotten har tagits 
via e-post. Studien har presenterats och de har fått en förfrågan att delta i studien. 
Endast ett fåtal lärare besvarade förfrågan. Eftersom få e-postadresser funnits 
tillgängliga på skolornas hemsida, har kontakt först tagits med rektorer och 
administratörer på skolorna för att få kontaktuppgifter till de engelsklärare som arbetar i 
årskurs 9. Det har varit en utmaning och tidskrävande att få tag i lärare som har varit 
villiga att ställa upp på en intervju.  

De informanter som finns till underlag för studien är sex aktiva kvinnliga 
högstadielärare i engelska som undervisar engelska i årskurs 9. De arbetar i olika städer 
i Västerbotten och har arbetat mellan 3 ½ -14 år i yrket. De har alla fingerade namn i 
denna studie. Tre av informanterna, Britta, Eva och Frida undervisar mer engelska än 
svenska i år. Nedan finns en tabell med deras fingerade namn, hur länge de arbetat och i 
vilka ämnen och årskurser de arbetar.  
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      Tabell 1. Informanternas fiktiva namn, erfarenhet, ämne och årskurs. 
Namn Erfarenhet  Ämne  Årskurs 
Agneta 6 år Tyska / Engelska  6 - 9 / 8 - 9 
Britta 10 år varav 5 år på 

högstadiet 
Svenska / Engelska 8 / 6 - 9  

Cecilia 6 ½ år Svenska / Engelska  7 - 9 
Diana 14 år varav 12 på 

högstadiet 
Svenska / Engelska 7, 9 

Eva 13 år Svenska / Engelska 7 - 9 
Frida 3 ½ år  Svenska / Engelska 7 - 9 

 

3.1.3 Analys 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009:196-197) är det forskaren som beslutar hur mycket 
och hur detaljerat intervjuerna bör transkriberas, men att tillvägagångssättet tydligt bör 
redovisas. De menar också att en ordagrann utskrift av intervjun inte alltid är bäst 
eftersom den blir mindre läsbar, och att det kan vara fördelaktigt att skriva intervjun i ett 
mer korrekt skriftspråk (Kvale & Brinkmann 2009:204). Med detta i beaktning har jag 
valt att inte transkribera intervjuerna ordagrant utan istället lyssnat igenom intervjuerna 
och skrivit ner kontentan av det som sagt, med fördelen att de blir mer läsbara.  

Stukát (2011:36) menar att analysen av materialet till stor del sker genom forskarens 
förförståelse. Enligt hans rekommendationer har intervjuerna lästs igenom flera gånger 
vid analysen för att inte missa viktig information. Eftersom det empiriska materialet är 
så pass litet finns det ingen mening med att göra en tabell över intervjusvaren. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009:251) är det vanligt att utföra intervjuanalyser 
utan att följa någon speciell teknik eller att blanda ett flertal metoder. Ett 
tillvägagångssätt att analysera intervjuer är meningskoncentrering, vilket innebär att 
man sammanfattar intervjun. Sammanfattningen sker i fem steg: läsa igenom hela 
intervjun för att få helheten, finna de naturliga uppdelningarna i texten, formulera teman 
för dessa, ställa temana i relation till frågeställningarna och knyta ihop de centrala 
delarna till en deskriptiv berättelse (Kvale & Brinkmann 2009:221). 
Meningskoncentrering är en metod som jag använt mig av i analysen av intervjuerna.  

3.2 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram etiska principer att beakta inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa aspekter är följande: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet och 
samtyckeskravet har uppmärksammats genom att informanterna innan intervjuerna blivit 
informerade om undersökningen och deras roll i denna, att deras medverkan är frivillig 
samt att de när som helst får avbryta sin medverkan. Vid eventuellt val att avbryta sin 
medverkan kommer det ske utan konsekvenser och påtryckningar. Hänsyn till 
konfidentialitetskravet har tagits genom att informanterna hålls anonyma i studien med 
fingerade namn. Nyttjandekravet har uppmärksammats genom att informanterna är 
medvetna om att de uppgifter de bidrar med endast kommer att användas i denna studie. 
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3.3 Metoddiskussion 
Kritiken mot kvalitativ forskning är att den är subjektiv och att resultatet blir olika 
beroende på vem som utfört studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009:263-266) 
innebär reliabilitet att studien är tillförlitlig och att samma resultat skulle kunna 
reproduceras av en annan forskare. De hävdar däremot att för mycket fokus på 
reliabiliteten kan hämma forskarens kreativitet. Stukát (2011:36) menar däremot att en 
studies reliabilitet är osäker eftersom det låga antalet informanter gör att resultatet inte 
kan generaliseras. På grund av det begränsade empiriska materialet och urvalsmetoden 
går resultatet från denna studie inte att generalisera, vilket inte heller var målet. Studien 
ger istället en djupare inblick i hur lärare faktiskt arbetar än den skulle ha gjort om den 
varit en kvantitativ studie. Det kan tänkas att en liknande studie, utförd på en annan 
plats och med andra informanter, skulle kunna ge ett annat resultat. Denna studie ger en 
inblick i några lärares attityder och tankar kring grammatikundervisning i engelska.  

Validitet innebär giltighet, och en studies validitet påverkas till stor del av 
intervjuarens skicklighet (Kvale & Brinkmann 2009:263-266). Jag har försökt vara 
objektiv och följa de råd som Kvale och Trost givit för utförandet av de 
halvstrukturerade livsvärldsintervjuerna, men trots detta kan det inte uteslutas att jag 
påverkat resultatet av intervjuerna genom t.ex. följdfrågor eller ansiktsuttryck. Även 
min förförståelse kan ha påverkat formuleringarna av frågorna eller deras fokus. Ett 
antagande jag hade var att speciellt yngre engelsklärare ger grammatikundervisningen 
lite utrymme i sin undervisning till förmån för den kommunikativa aspekten av språket. 
Ett annat var att de flesta lärare använder sig av traditionella metoder, bland annat 
grammatik- och översättningsmetoden i sin grammatikundervisning men att de inte 
anser att det är det mest framgångsrika sättet att arbeta med grammatik.  

Johansson och Svedner (2010:30) påpekar att den kvalitativa intervjun tillsammans 
med kvalitativa observationer är den viktigaste metoden för att få fram information. 
Även Stukát (2011:55) förordar observation eftersom det är ett bra sätt att ta reda på vad 
människor gör och inte bara vad de säger att de gör. I ett tidigt stadie övervägdes 
observation som metod för denna studie, men valdes bort i och med att det skulle 
behövas ett stort antal observationstimmar för att kunna utröna ett mönster i lärarnas 
grammatikundervisning, mer i likhet med Borgs (1999) studie. I engelskundervisningen 
är det långt ifrån säkert att de arbetar med grammatik varje lektion, eller ens varje 
vecka, vilket innebär att mycket tid skulle gått åt till observationer av lektioner som inte 
innehåller grammatik och därför inte bidrar till studiens undersökningsområde. 
Ytterligare en aspekt var, som Stukát (2011:57) påpekat, att vid en observation kan den 
observerade bete sig annorlunda eftersom den vet att den är observerad, vilket innebär 
att observationer inte alltid ger en korrekt bild av hur läraren och eleverna vanligtvis 
beter sig. Något annat som beaktades var svårigheten att följa ett strukturerat 
kategorischema. Ett strukturerat kategorischema ansågs vara för smalt vinklat, samtidigt 
som osystematisk observation skulle gett en alldeles för subjektiv syn med för mycket 
tolkningsutrymme. Dessa anledningar ledde till att observation valdes bort som metod, 
och istället ansågs tiden vara bättre spenderad med att utföra fler intervjuer.   
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4 Resultat 
I resultatdelen presenteras resultatet i fem huvudstycken; lärarnas attityd till grammatik, 
tiden de lägger ner på grammatik, hur de arbetar med grammatik, varför de arbetar på de 
sätt som de gör och en sammanfattning av lärarnas olika synpunkter. Avsnitten som 
gäller attityd och hur lärarna arbetar har delats upp i olika teman, för att på så sätt få en 
tydligare översikt över de gemensamma aspekterna som informanterna diskuterar. 
Eftersom innehållet är omfattande och läsaren kan finna det svårt att särskilja de olika 
informanterna från varandra i den löpande texten, kommer varje huvudkapitel att 
sammanfattas. I sista avsnittet finns en sammanfattning över varje informants 
huvudståndpunkter för att bättre få en överblick av deras enskilda åsikter. 

I intervjuerna tar informanterna även upp tankar och arbetssätt kring årskurs 7 och 8, 
men majoriteten av resultatet gäller årskurs 9, och där ingen årskurs angivits är det 
denna som åsyftas. 

4.1 Informanternas attityd till grammatikundervisning 

4.1.1 Implicit eller explicit kunskap 
Gemensamt för alla sex informanter är att när de talar om att ”kunna”, eller ”behärska 
grammatiken” syftar de på tillämpandet av en grammatisk regel, dvs. en implicit 
kunskap, och inte en explicit kunskap. Ett exempel på detta är då Diana påpekar att det 
är viktigt att eleverna kan vissa regler, t.ex. att de inte gör fel och säger ”I are”.  

Trots att Cecilia och Frida menar att det är tillämpningen av regeln som eftersträvas, 
brukar de låta eleverna förklara för dem varför de skrivit på ett visst vis, för att se att de 
kan den grammatiska regeln. Vid prov brukar Cecilia låta eleverna skriva en text för att 
se om de kan tillämpa regeln. Frida brukar däremot ”kolla av” att eleverna både kan 
regeln och kan tillämpa den, fast regeln brukar generera väldigt lite poäng. Även Agneta 
och Diana kan vid något enstaka provtillfälle fråga efter den grammatiska regeln, trots 
att de betonat att detta inte är viktigt. Agneta framhåller ”för om de säger rätt, varför ska 
jag då säga, kan du regeln för det där?”  Även Diana uttrycker att ”man vill se att de kan 
regeln genom att de ska använda den, inte att de måste formulera regeln själv”. Det som 
eleverna tycker är svårast är att förklara ”varför det blir som det blir”, upplever Eva. 

4.1.2 Hur viktig är grammatiken?  
Agneta understryker att det viktigaste för ett språk är att behärska ord, och om ”man 
böjer ett verb fel så är det kanske inte hela världen”, men ett viktigt komplement för att 
kunna uttrycka sig. Hon tillägger att ”även om folk säger jag ät äpple, så är det bättre att 
kunna förmedla det, än ingenting alls för att man inte kan förmedla grammatiken.” 
Cecilia anser att om en elev är ”riktigt, riktigt svag” bör man fokusera på ordkunskap, 
men för andra elever är grammatiken ”ett måste”.  

Grammatiken är ett pussel och nyckeln till språket, enligt Frida, eftersom hon menar 
att om man kan böja verben kan man kommunicera på ett mer effektivt sätt. Hon 
betonar emellertid att all grammatik inte är viktig, men att det finns ”viss grammatik 
som jag tycker att kan man inte det här så låter det så urbota dåligt när man säger fel 
eller skriver fel”. Ett exempel på detta är att kunna böja verb, vilket hon arbetar mycket 
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med eftersom det förhöjer elevernas språk. Eva menar att det är viktigt med grammatik 
för att eleverna ska få ett bra flyt och ett säkert språk, och Britta att eleverna behöver 
grundgrammatiken för att utveckla sitt språk.  

Eleverna behöver inte ”utökade grammatikkunskaper” för att kunna förstå och bli bra 
talare och skribenter i engelska, utan de behöver endast veta vad ett verb, substantiv och 
adjektiv är, säger Diana. Hon är kluven till huruvida det är viktigt att arbeta med 
grammatik i skolan eller inte, och påpekar att det hellre ska ske utifrån elevernas egna 
texter än att arbeta med grammatik intensivt under en period. När hon ändå arbetar en 
period med grammatik, arbetar hon inte enbart med grammatik hela lektionen.  

Agneta bedömer att det är viktigt att arbeta med grammatik i skolan, men att den inte 
ska ha lika stor roll som för 15-20 år sedan då hon upplevde att det enbart var 
grammatik. Hon menar att det är viktigt att alla språkliga aspekter ska rymmas i 
undervisningen när hon säger att ”det tycker jag är jätteviktigt att det finns just utrymme 
för allting. Även för grammatik.” Hon vill inte ”slopa grammatiken” eftersom hon inte 
vet hur hon annars skulle arbeta med språkriktighet, något hon tycker är viktigt. Vid 
muntliga nationella prov anser hon att det viktigaste är att eleverna pratar, och sedan 
korrektheten; ”så jag sätter det ju inte som prio ett, men jag skulle inte vilja vara utan 
det”.  

Britta konstaterar att hon ”är av den gamla skolan, och tycker att de ska ha goda 
grammatikkunskaper”. Med goda grammatikkunskaper åsyftas tillämpningen av de 
grammatiska reglerna, eftersom hon tror att man blir vänligare bemött om man kan 
uttrycka sig på ett mer korrekt sätt. Därför är språkriktighet viktigt, enligt henne. 

Cecilia, Diana och Eva har märkt en negativ trend i elevernas skriftspråk sedan de 
började arbeta, varav mobiltelefoner och dataspel anges vara möjliga orsaker till detta. 
Eva säger att dessa försämrade kunskaper är en anledning till att arbeta mycket med 
basgrammatiken, och Diana anger att hon måste arbeta mycket med att få elevernas 
språk korrekt.  

Grammatik är någonting roligt enligt Cecilia, men tillägger att ”det är kanske något 
man säger och tycker då man är grammatiklärare”. Grammatiken är en liten del av allt 
språk, men något som finns med hela tiden och en nödvändighet för att eleverna ska 
utvecklas. Eleverna behöver få ”koll på” grammatiken för att få förståelse för vad de gör 
för misstag, vad dessa beror på och för att göra rätt. ”Självklart är det så att det är viktigt 
att jobba med grammatik för lär du dem inte det, hur ska de kunna utvecklas?”, 
poängterar Cecilia.  

4.1.3 Räcker språkkänslan?  
Cecilia är av den åsikten att om eleverna gör rätt, så kan de reglerna. Eva är av samma 
åsikt vilket skildras genom att hon säger: 

Kan man tillämpa kan man oftast den grammatiska regeln även om man inte kan uttrycka den rakt 
av. Gör man rätt, så gör man rätt. Då har man på något sätt ändå lärt sig strukturen, och oftast kan 
man förklara. Men en del saker sitter bara i ryggmärgen.  

Eva ser på så vis en tydlig relation mellan implicit och explicit kunskap, men lämnar 
utrymme för att vissa grammatiska aspekter kan ha automatiserats, och därmed endast 
blivit till implicit kunskap. Hon påpekar vidare att de elever som inte redan har 
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automatiserat reglerna behöver dem för att kunna göra rätt. Enligt Diana har vissa av 
hennes elever MVG för att de har ”koll på grammatik”, medan andra omger sig med 
mycket engelska och har språkkänsla så de har endast implicit kunskap. När de skriver 
en text kan det däremot vara svårt att veta vilka elever som har språkkänsla, och vilka 
som kan de grammatiska reglerna eftersom resultatet kan bli lika bra. Diana konstaterar 
att regler kan vara viktiga om man saknar språkörat; ”om du kanske inte har den där 
språkkänslan och ändå vill bli duktig på engelska. Då kanske du måste ta omvägen via 
att lära dig regeln för att veta.” Men hon tror också att det är svårt att ta sig hela vägen 
utan att ha ”viss grammatisk förståelse”.  

Då Cecilias elever säger att ”de bara vet” att det är på ett visst sätt, försöker hon visa 
dem att regler är bra att ha när de blir osäkra. Det är viktigt att de lär sig regler under 
skoltiden för att de ska ha en progression och komma ifrån att göra fel. Både Cecilia och 
Agneta anser att reglerna inte är viktiga i det långa loppet, och tycker att det är 
acceptabelt att reglerna försvinner när eleverna ”nött in dem” [Cecilias formulering] och 
gör rätt.  

Att regler är en trygghet är något Britta, Cecilia och Frida understryker. Eva delar ett 
liknande tankesätt då hon poängterar att när eleverna kan grammatiken blir det lättare 
eftersom eleverna vågar ta ut svängarna mer då de blir mer språkligt säkra. För Britta är 
grammatikundervisning ett sätt att hjälpa hennes elever, och hon återkommer ett flertal 
gånger under intervjun till att grammatik underlättar förståelsen, är en trygghet och 
något att ”falla tillbaka på”. Denna trygghet är viktig för alla elever, men speciellt för de 
som inte har gehöret, påpekar Frida, samtidigt som hon poängterar att även duktiga 
elever kan finna glädje i att lära sig reglerna eftersom hon själv gör det. Även Britta tror 
att duktiga elever kan dra nytta av att lära sig regler för att ”bena ut sitt eget språk”.  

4.1.4 Elevernas attityd 
Flera av informanterna berörde området om elevernas inställning till grammatik, trots 
att detta inte var en intervjufråga. Det får mig att dra slutsatsen att de påverkas av sina 
elevers inställning, vilket Frida styrker genom att hon påpekar att i en klass hon har som 
inte kan lyssna, pratar hon mindre eftersom hon inte orkar försöka lika mycket.  

Britta vill avskaffa ordet grammatik eftersom att när ”ordet grammatik kommer upp, 
då är det som ett stort rött skynke. Då har man redan där ett motstånd…”. Hon föredrar 
att använda orden språklära eller språkriktighet istället för grammatik, eftersom det är 
trevligare ord som är mer avdramatiserade. För att få hennes elever att förstå att 
grammatiken är en hjälp och inte tråkig och svår brukar hon jämföra grammatiken med 
matematik.   

Jag försöker säga hur har du lärt dig multiplikationstabellen i matte, eller algebra och ekvationer? 
Det är ju regler för hur man ska göra de här sakerna, och det är likadant i språk. Har man regler så 
har man någonting att falla tillbaka på. Då behöver man aldrig vara orolig. Det är likadant med 
grammatiken. Det är också regler. Men de ser det inte på samma sätt, för i matte ska det vara 
regler, men i språk då är det bara pyton.  

Trots Brittas resonemang att regler är en naturlig del av både matematik och språk, ser 
eleverna det som två helt skilda saker. Britta tycker att det är viktigt att eleverna förstår 
att grammatiken förenklar språket, och poängterar att ”vem som helst kan lära sig 
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regler”. Diana upplever att eleverna tycker att det är väldigt jobbigt när hon försöker 
traggla t.ex. tempusformer med dem.  

”Jag är ett fan av grammatikgenomgångar för jag tycker det är roligt att hålla i, och 
jag blir väldigt exalterad”, säger Frida. Hennes elever suckar över att hon är exalterad, 
vilket hon tror beror på att det finns en jargong bland dem att man inte ska gilla 
grammatik, trots att de egentligen tycker att grammatik är lite roligt. Cecilia instämmer 
att många elever tycker att grammatiken är rolig eftersom de förstår att den är 
nödvändig för att utvecklas och bli bättre, vilket är tydligt i hennes årskurs 9 eftersom 
eleverna där efterfrågar grammatik. 

4.1.5 Sammanfattning av informanternas attityd 
Alla informanter refererar till att ”kunna” och ”behärska” grammatiken som den 
implicita kunskapen, vilken även är den som de tycker är viktig. Trots detta förhör vissa 
av dem ibland på den explicita kunskapen vid exempelvis prov. Det framkommer att 
alla informanter är av åsikten att det är viktigt att arbeta med grammatik, även om de 
anger olika anledningar till detta. Den enda som anser sig vara kluven till att arbeta med 
grammatik är Diana, som säger att det är bättre att utgå från elevtexter, trots att hon 
själv ibland arbetar på andra sätt. Cecilia och Britta konstaterar att elevernas utveckling 
är anledningen till att de arbetar med grammatik, även om Britta också nämner 
språkriktighet vilket Agneta instämmer i. Att kommunikationen blir mer effektiv är 
Fridas åsikt, medan Eva talar om flyt och säkerhet i språket.  

Alla informanter ger intrycket av att de ställer sig positiva till att undervisa 
grammatik, även om de gör det i olika stor utsträckning. Britta, Cecilia och Frida är de 
som klarast uttalat sin positiva inställning till grammatik, men det är tydligt att också de 
andra lärarna är positiva i och med att de anser det vara viktigt att arbeta med 
grammatik och att reglerna är en trygghet. Cecilia tycker att den implicita kunskapen 
även innebär explicit kunskap, vilket även Eva håller med om, samtidigt som hon 
garderar sig med att vissa elever redan har automatiserat reglerna. Även Diana påpekar 
samma möjlighet till automatisering eftersom hon ser regeln som en ”omväg”.  

Elevernas inställning till grammatik påverkar lärarna. Att eleverna tycker grammatik 
är besvärligt är något Britta och Diana lyfter fram, och Britta påpekar att hon vill 
avskaffa termen grammatik.  

4.2 I vilken utsträckning arbetar lärarna med grammatik? 
Ingen av informanterna kan säga hur mycket tid de lägger ner på grammatik. Britta 
konstaterar att ”det går inte att säga exakt att det är tio minuter det per vecka, eller en 
halvtimme det, för det går så in i varandra… allting går i varandra.” Med detta 
understryker Britta att grammatiken finns med hela tiden och att eleverna ständigt 
arbetar med den, något även Agneta och Cecilia poängterar. Agneta uppskattar att hon 
disponerar tiden mellan att läsa, tala, skriva, lyssna och grammatik, som i läroboken, 
vilket innebär att cirka en femtedel av tiden spenderas på grammatik. Även Cecilia, Eva 
och Frida nämner läroboken och hur det utrymme som den ger grammatiken, eller hur 
mycket de använder den, påverkar hur de själva lägger upp sin undervisning.  
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Enligt Britta lägger hon ned lika mycket tid på grammatik i varje klass, men att tiden 
distribueras olika, något även Diana konstaterar. Britta arbetar med grammatik under en 
längre period med vissa klasser, medan hon med andra klasser arbetar med grammatik 
mer intensivt i tre till fyra veckor. Även Cecilia, Diana och Frida berättar att de ibland 
arbetar med grammatik under längre perioder. Diana uppskattar att cirka 10 % av 
lektionstiden används till grammatik.  

Cecilia tror att hon lägger mest tid på det skriftliga, sedan det muntliga och efter det 
grammatiken som får större utrymme än lyssna. När hon använder läroboken har hon 
grammatikgenomgångar en gång i veckan à 20-30 minuter, och då får de alltid göra 
några övningsuppgifter. Att arbeta med grammatik innebär för Cecilia inte att ”stå 
framför tavlan och ha genomgångar och nöta”, utan grammatiken tränas automatiskt då 
eleverna läser och skriver. Eftersom hon använder läroboken väldigt lite i årskurs 9 har 
hon haft relativt lite grammatik med dem, och också lagt upp det på ett annat sätt.  

Eva lägger ned mycket tid på grammatik i årskurs 7 och 8 eftersom hon använder sig 
mycket av läroboken och tillhörande grammatikdel, vilket leder till att de arbetar med 
grammatik varje vecka. Precis som Cecilia framhåller Eva att eftersom de i årskurs 9 
inte använt sig mycket av läroboken, har de mindre grammatik. I årskurs 9 har hon 
ägnat cirka två till tre veckor till grammatiken. Hon påpekar dock att grammatiken 
återkommer i annat, t.ex. i kamratrespons vilket används ofta då de skriver texter.  

Frida säger att hon lägger ner mer tid på grammatik ju yngre eleverna är eftersom de 
då bygger upp språket. I årskurs 7 arbetar hon med grammatik en lektion i veckan, av 
två totalt. I årskurs 8 börjar det komma in fler aspekter, mer skrivuppgifter, muntliga 
redovisningar och diskussioner för att få ett större bedömningsunderlag, och då arbetar 
hon på ett annat sätt som är tydligare mot målen. I årskurs 8 blir det mindre grammatik 
eftersom hon använder sig mindre av läroboken.  

4.2.1 Sammanfattning av tidsaspekten 
De informanter som säger att de ständigt arbetar med grammatik i och med att den finns 
med hela tiden, är Agneta, Britta och Cecilia. Informanterna gör försök till att uppskatta 
hur mycket tid de lägger ner på grammatik, även om de finner detta svårt att veta, och 
alltifrån 10 % till 50 %20 nämns. Fem av informanterna berättar att de ibland kan arbeta 
med grammatik mer intensivt under längre perioder. Eva vill inbegripa mycket i 
begreppet ”att arbeta med grammatik”, och belyser, tillsammans med Agneta, Britta och 
Cecilia, att det inte endast gäller grammatikgenomgångar utan att det även sker när 
eleverna arbetar med de andra färdigheterna. Gemensamt för Cecilia, Eva och Frida är 
att de nämner läroboken och det utrymme som den ger grammatiken, som en faktor som 
även påverkar deras undervisning. Att de arbetar mer med grammatik när eleverna är 
yngre eftersom de då bygger upp språket, är något Frida belyser. Britta och Diana 
påpekar att hur tiden används skiljer sig beroende på klassen.  

                                                 
20 Frida nämner att de arbetar med grammatik en gång i veckan, men detta gäller årskurs 7. 
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4.3 Hur informanterna arbetar med grammatik 
Cecilia tycker att eleverna behöver arbeta med ”baskunskaperna”, t.ex. verben. ”Det är 
sådant de behöver nöta, nöta, nöta, nöta, och det är sådant man får påminna dem om här 
behöver du fortfarande tänka på…”. Hon understryker att eleverna tränar grammatik 
automatiskt under lektionen när de pratar och lyssnar på varandra, eftersom de granskar 
varandras språk, vilket hon också uppfattar som effektiva arbetssätt. Hon använder sig 
även av hörövningar och radioövningar. ”Jag tror att man behöver allt, både skriva, 
prata och lyssna för att få till grammatiken”, vilket tydligt visar hennes åsikt att 
grammatiken är någonting som finns med överallt. Ett sätt att fokusera enbart på 
grammatik är då de skriver. När de använder Word visar den om grammatiken är 
felaktig, och Cecilia uppmuntrar alltid sina elever att tänka kritiskt och tänka på regler. 
Ibland kan hon använda sig av exempelövningar på internet. 

Att arbeta med grammatik skriftligt genom luckövningar21 eller genom att jämföra 
engelska och svenska är de sätt Agneta att anger hon oftast använder sig av. Då de 
arbetar med grammatik muntligt får eleverna arbeta i par så de även får höra ordet. Eva 
lägger upp grammatikundervisningen på olika sätt, och när hon arbetar med läroboken 
arbetar hon med den grammatik som tillhör kapitlet. Både Eva och Frida har 
Smartboards i sina klassrum som de börjat skapa interaktiva grammatikövningar på, 
vilket eleverna tycker är roligt. 

4.3.1 Grammatiska genomgångar 
Alla informanter arbetar med explicita grammatikgenomgångar på ett deduktivt sätt 
genom att först ge eleverna en grammatisk genomgång med regler som de sedan får öva 
in. Agneta och Eva varierar mellan ett induktivt och deduktiv arbetsätt. De använder sig 
av en induktiv metod då de följer lärobokens grammatikupplägg; först får eleverna läsa 
exempelmeningar, sedan formulera en egen regel. De arbetar deduktivt när de ger 
eleverna en presentation på tavlan, vilket Agneta gör när hon tycker att grammatiken är 
svår eller svårformulerad i läroboken. Att Eva föredrar den induktiva metoden är tydligt 
när hon säger att ”jag tycker det är bra att inte bli serverad den grammatiska regeln på 
en gång”. Båda metoderna fungerar dock enligt henne bra och de tar lika lång tid. 
Cecilia och Frida däremot anger att de aldrig har använt sig av den induktiva metoden.  

Beroende på hur stort grammatikmomentet är varierar Diana mellan den induktiva 
och den deduktiva metoden, och säger ”det finns nog ingen gyllene regel för när och 
hur”. Hon använder sig oftast av en induktiv metod genom att eleverna får utgå från en 
text och hitta exempel som de får formulera regler kring som hon sedan skriver på 
tavlan, något även Agneta kan göra ibland. Därefter låter Diana sina elever läsa om det 
grammatiska momentet i boken och göra övningar. Ofta utgår hon från deras egna texter 
där hon plockar ur felmeningar som de sedan ska hitta. När Diana upptäcker att eleverna 
är osäkra på ett visst grammatikmoment har hon en längre genomgång på tavlan, där 
hon skriver upp exempel eller en svensk mening som eleverna får säga på engelska. 
Därefter får en elev förklarar hur hon eller han tänkt inför klassen, och sedan får 

                                                 
21 Meningar eller texter där ord saknas som eleven ska fylla i. Vissa informanter refererar till detta även 

som fylla-i-meningar, fyll-i-övningar. I texten används luckövningar och lucktexter som synonymer. 
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eleverna arbeta med fler övningar. Eva berättar att hon vid något enstaka tillfälle låtit 
eleverna lära sig olika grammatiska områden som de sedan fått förklara för sina 
klasskamrater.  

Ibland behövs renodlade grammatikmoment tycker Agneta. Vid en 
grammatikpresentation skriver hon på tavlan och för en diskussion med sina elever. 
Både Agneta och Cecilia påpekar att det är viktigt att eleverna är aktiva under 
genomgångarna. Då Britta har grammatikgenomgångar använder hon sig av Powerpoint 
eller tavlan. Hon pratar, gestikulerar, och gör teater för att eleverna ska få någonting att 
hänga upp informationen på och hon tycker att det är viktigt att bjuda på sig själv och 
inte alltid vara seriös. ”När man vet att man har en Berlinmur emot sig, och man vet att 
man måste prata om det där, då måste man hitta ett sätt. Måste jag spela apa så måste 
jag. Då glömmer de inte.” För att eleverna ska komma ihåg det hon pratar om måste hon 
ibland vara lite löjlig, allt för att eleverna ska lära sig. Frida använder Smartboard vid 
sina genomgångar.  

Cecilia, Diana, Eva och Frida brukar hålla sina grammatiska genomgångar på 
svenska, men anger olika orsaker till detta. Cecilia säger att hon lärt sig det på 
universitetet. Att läroböckerna ofta har instruktioner på svenska, och att det är lättare att 
dra paralleller med modersmålet är en orsak Diana nämner. För Eva är det för att alla 
elever säkert ska förstå, och Frida stämmer in med att annars kommer hon att tappa de 
elever som bäst behöver genomgången. 

De övningar Agneta och Cecilia använder sig av kommer från boken och är ofta 
översättning eller luckövningar. Efter att Frida har förklarat regeln och gett exempel, får 
hennes elever först göra några översättningsmeningar i helklass, och sedan enskilt. Eva 
använder sig av liknande övningar och påpekar att de är stegrande, först brukar eleverna 
få enklare lucktexter, både i enstaka meningar och i flytande text, och i slutet ska de 
skriva hela meningar.  Då hon konstruerar lucktexter gör hon en flytande text eftersom 
det ger eleverna ett sammanhang, men i färdigt material är det oftast lucktexter med 
enstaka meningar utan sammanhang, vilket eleverna tycker är lättare.  

4.3.2 Grammatiska termer 
Agneta använder vissa grammatiska termer vid sina genomgångar. Hon anser dock att 
termer som är långa och komplicerade leder till att eleverna fokuserar för mycket på 
ordet och då blir blockerade, vilket gör att både hon och även Eva endast använder sig 
av de termer de tycker är viktiga. Orsaken till att Eva använder grammatiska termer är 
att grammatiken beskrivs med dem i läroboken. Agneta, Eva och Frida är noggranna 
med att förklara de grammatiska termer som de använder, och vid Fridas genomgångar 
brukar hon skriva upp de grammatiska termerna men även deras betydelse i parentes.  

 Huruvida det är viktigt att använda sig av grammatiska termer eller inte, är något 
Cecilia ställer sig tveksam till samtidigt som hon påpekar att det är viktigt att eleverna 
förstår termerna eftersom hon inte vet hur hon annars skulle kunna förklara 
grammatiken. ”Det är inte ordet i sig” utan att de förstår begreppet. Mängden 
grammatiska termer beror på vilken årskurs hon undervisar i, samtidigt som hon gissar 
att hon säkert använder mer termer än vad hon är medveten om. Hon är däremot mer 
noggrann med att förklara grammatiska termer i årskurs 7 än i de högre årskurserna. 
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Diana anser att eleverna kan behöva ha viss grammatisk förståelse, som att veta vad 
t.ex. ett verb är, för att kunna arbeta med grammatiken. Eftersom hon undervisar samma 
klasser i både svenska och engelska är det lätt för henne att gå tillbaka till de termer hon 
gått igenom i svenskan, och sedan arbeta med dessa på engelskan.  

4.3.3 Jämförelse mellan svenska och engelska 
Agneta brukar översätta orden, och på så vis jämför hon de två språken. Cecilia skriver 
begreppen på tavlan på svenska och ibland engelska, och ger exempel och motexempel 
och jämför med svenskan. Hon anser att man får större förståelse om man jämför 
svenska och engelska eftersom man då kan se likheter och skillnader. För att eleverna 
ska se att det som de övar inte är något som bara existerar i engelska, utan någonting de 
dagligen gör på sitt eget språk drar Diana ofta paralleller med svenskan. Även Eva 
brukar jämföra engelska med svenska där det behövs, så att eleverna kan förstå det 
grammatiska fenomenet på båda språken. Ibland gör Frida jämförelser mellan språken, 
men hon tror att detta sker omedvetet eftersom man lägger vikt vid det som skiljer de 
två språken åt. Det blir svårare för elever som har svenska som andraspråk om man 
jämför svenska och engelska med varandra, vilket leder till att Frida inte tycker att man 
bör göra det.  

4.3.4 Lärobok 
Tidsbrist anges som orsak till att de använder sig av läroboken av Agneta, Cecilia och 
Diana, men de påpekar att de även blandar in egna projekt. Läroboken och dess 
grammatikmoment har Agneta använt ganska mycket i årskurs 9 i år. Cecilia har börjat 
använda läroboken mer än hon gjorde förr, men med årskurs 9 i år har hon använt den 
lite eftersom hon inte tycker att de behöver en lärobok för att de är väldigt kreativa och 
drivna. Agneta upplever inte att hon styrs av läroboken om hon själv inte vill bli styrd, 
och Cecilia menar att hon styrs av den när den används, men ”på ett positivt sätt”. 

Diana menar att man förmodligen styrs av läroboken mer än man själv är medveten 
om, och säger: 

Det läromedlet trycker på, det anpassar man sig också lite efter… är det brist på tid är det lätt att 
luta sig tillbaka och tänka: ja, men så länge jag gör det som läromedlet tar upp är jag en bra lärare, 
eller missar åtminstone ingenting. 

Genom att kunna luta sig mot på läroboken finner hon trygghet i att eleverna får lära sig 
det som de borde. Hon påpekar att läraryrket blivit mer administrativt vilket lett till att 
det ibland finns väldigt lite tid till planering, dokumentation och eftertanke. Denna 
förändring innebär att hon lätt faller tillbaka på läroboken, som hon konstaterat i citatet 
ovan. En upptäckt som Diana har gjort är att de grammatikmoment som handlade om 
formalia har försvunnit ur läroböckerna, och att de blivit lättare för varje ny upplaga. 
”Så därför hoppas man på att läromedelsförfattarna följer med i både utveckling och 
forskning och vad som är viktigt”, konstaterar hon.  

Läroboken är enligt Eva ”ett redskap för att bli bättre på engelska” och hon använder 
den inte särskilt mycket i årskurs 9, eftersom hon anser att eleverna har tillräckliga 
engelskakunskaper så att ”man kan flaxa ut lite grann på bredden. Man kan göra lite 
annorlunda arbeten med ett bra resultat”. I årskurs 7 och 8 använder Eva däremot 
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läroboken mer, eftersom hon tycker att kopplingen mellan texten och grammatiken där 
är tydlig och enkel. Frida använder inte lärobok i årskurs 9 på grund av skolans strama 
budget, och använder sig därför av egentillverkat material, vilket hon misstänker kan 
vara orsaken till att det blir mer muntliga övningar.  

4.3.5 Diagnoser och grammatikhäften 
Det tar enligt Britta en termin innan hon lärt känna sina elever, vet deras behov och 
vilka som är svaga eller starka. När hon producerar ett material gör hon utsidan identisk 
för alla, men anpassar innehållet efter varje elev. Britta gör tre till fem olika häften per 
klass för att de ska passa allas nivå.  Hon har en gemensam genomgång för alla, men går 
runt till de som har de svårt och hjälper, och berättar vad hon gjort för att underlätta för 
dem. Till de elever som tycker det är jobbigt säger hon att ”du har fått ett exakt likadant 
häfte, och du kommer att träna precis samma saker, men på ett annat sätt, och det är inte 
lika mycket. Det är lite lagom så att du ska känna att det här klarar du.” På så vis förstår 
eleverna att materialet är anpassat efter deras behov och förutsättningar. Till de 
duktigare eleverna säger hon:  

Du har fått ett litet tuffare häfte med lite mera utmaningar, men du måste läsa dig fram själv, 
därför att du måste få en sådan utmaning så du känner att det här ger dig någonting. Då kan inte 
jag stå och prata om allting, utan du måste försöka klura ut det själv. 

De duktigare eleverna får arbeta mer självständigt och utan lika många explicita 
grammatikförklaringar. Britta säger att ”den stora gråa massan i mitten är överlyckliga 
för de kan bara öppna häftet och mala utan att tänka eftersom de har fått allting, tills de 
upptäcker undantag i reglerna och då måste gå tillbaka och läsa igenom reglerna”. 
Uppgifterna i häftet är lucktexter, översättningsmeningar och meningar som ska paras 
ihop. Häftet revideras år från år, beroende på hur gruppen ser ut.  

När Diana vill arbeta med ett moment under en viss period, tillverkar hon ett 
uppstencilerat häfte, t.ex. på oregelbundna verb. Då arbetar hon halva lektionen med 
häftet, och andra halvan med texter. Häftet innehåller en förteckning på de 
oregelbundna verben, regler, luckövningar och översättningsmeningar. Agneta däremot 
växlar mellan att använda grammatiken i läroboken och grammatikhäften eller 
”grammatikpapper" som finns på skolan.  

I början av årskurs 9 brukar Eva alltid ha ett avsnitt med grammatisk repetition för att 
se vad eleverna kan och vad de behöver träna mer på. Då använder hon ett ihopsatt 
material från skolan och har grammatikgenomgångar, och avslutar momentet med prov 
på grammatiken som behandlats. Även Britta använder sig av ett diagnostiskt prov för 
att både hon och eleverna ska se vad de kan. Provet består av 80 olika meningar med tre 
fasta svarsalternativ, som återknyter till 21 olika paragrafer vilka återfinns i ett häfte. 
Tillsammans med henne kan de se vilka paragrafer de missat, och vilka fel som är 
återkommande och som de behöver nöta in mer. De elever som endast gjort enstaka fel 
får själva välja vilka paragrafer de känner sig otrygga med. För att de elever som gjort 
många fel ”inte ska få en chock när de ser resultaten och känna sig fullständigt 
värdelösa”, väljer Britta ut tre eller fyra paragrafer hon anser eleven bör arbeta med. 
Frida brukar arbeta med grammatik mer intensivt under en period på vårterminen i 
årskurs 9 för att se vilka kunskaper klassen saknar. Genom att titta på de uppgifter de 
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gjort under hösten kan hon upptäcka vad de kan och vad de behöver träna mer på.  Detta 
tränar hon genom genomgångar på tavlan och skriftliga övningar som ”fylla-i-
meningar”. Det kan vara både hela lucktexter eller enskilda meningar utan 
sammanhang, beroende på vilken grammatik som berörs. 

4.3.6 Sammanfattning av hur lärarna arbetar 
Informanterna använder sig alla av lärarledda genomgångar och ett deduktivt arbetssätt. 
De informanter som anger att de använder sig av både ett induktivt och ett deduktivt 
arbetssätt är Agneta, Eva och Diana där de två förstnämnda påpekar att det induktiva 
arbetssättet oftast sker då de arbetar med läroboken. Diana använder oftare den 
induktiva metoden än den deduktiva, och det är även den metod som hon och Eva 
föredrar. Agneta och Cecilia påpekar att det är viktigt att eleverna är aktiva under 
genomgången, och Britta poängterar att det är viktigt att bjuda på sig själv för att 
eleverna ska komma ihåg. De informanter som nämner vilket språk de har sina 
genomgångar på, har dem på svenska. Vanliga aktiviteter som informanterna anger att 
de använder sig av är luck- och översättningsövningar. Att grammatiken är någonting 
som ständigt finns med då man arbetar med de andra färdigheterna, är någonting som 
framhålls av Cecilia, samtidigt som hon påpekar att grammatiken behöver nötas. 

Fem av informanterna berättar att de använder sig av grammatiska termer i viss 
utsträckning, men att de också förklarar begreppen för sina elever, även om Cecilia 
påpekar att det inte är termen i sig, utan begreppet, som är det viktiga. Samma fem 
informanter jämför svenskan med engelskan i sin undervisning, även om Frida tycker 
att man inte bör göra det eftersom det stjälper elever som inte har svenska som 
modersmål. 

Diana styrs av läroboken, förmodligen omedvetet, och medger att vid de tillfällen 
hon lider av tidsbrist hon lutar sig tillbaka på boken, något även Agneta och Cecilia 
anger. Två av informanterna använder knappt eller inte alls läroboken i årskurs 9. Fem 
av informanterna nämner att de, åtminstone ibland, använder sig av grammatikhäften 
för att arbeta med grammatik. Att lära känna sina elever och deras behov är någonting 
som Britta tycker tar tid, och hon berättar att hon får tillverka olika häften så att dessa är 
anpassade till elevernas olika nivå. Britta och Eva nämner att de brukar använda sig av 
diagnostiska prov för att ta reda på var eleverna är kunskapsmässigt. Frida anger istället 
att hon tittar på det niorna har producerat under höstterminen, och utgår från deras 
arbeten när hon ska se vad eleverna behöver träna mer på då det gäller grammatiken.  

4.4 Varför de arbetar som de gör 
De aktiviteter Agneta använder sig av utgår alla från att man ska läsa, prata, lyssna och 
förstå. Hon märker om aktiviteterna varit effektiva när eleverna producerar annat, t.ex. 
en text eller tal, vilket då blir i efterhand. Hon kan också märka det på en gång om hon 
har prov, rättar en övning tillsammans med klassen, går runt och ser vad eleverna 
producerar eller om det är många som räcker upp handen. 

Britta tycker att det är roligt med motstånd, och säger att ”det är det som är roligt. Jag 
vet på förhand att 90 % kommer att kräkas och tycka att ’ska vi måsta jobba med sådant 
här nu igen’. Men när de ändå har gjort det brukar de vara ganska nöjda med sig själva.” 
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Det som Britta finner spännande är att försöka få eleverna att ändra uppfattning om 
grammatiken, och att börja tycka det är roligt. Bra uppgifter är enligt henne de som ger 
varje elev ”sin egen aha-upplevelse”, där de får komma på hur det fungerar och hur de 
ska göra. Både Britta och Cecilia uppger att om eleverna är glada och tycker det är 
roligt så har de hittat ett bra sätt att arbeta på.  

Alla informanter förutom Agneta nämner elevgruppen som den främsta faktorn till 
hur de lägger upp deras undervisning. Cecilia tror inte att det finns något svar på hur 
man bör undervisa grammatik, eftersom ”det är mycket individuellt utifrån på gruppen”. 
I år har hennes årskurs 9 redan baskunskaperna och är duktiga, vilket är orsaken till att 
hon har mindre grammatik med dem än med årskurs 7. Istället fokuserar hon på 
ordkunskap och meningsbyggnad. Under intervjun återkommer Britta ständigt till hur 
individualisering är det som är det svåraste, mest utmanande och även mest 
tidskrävande i undervisningen. Detta märks bland annat när hon säger ”så man måste 
jobba olika för varje elev. För att göra det får man trolla med knäna. Det finns inget 
annat sätt.” Individualiseringen är orsaken till att hon varje år måste revidera sitt 
grammatikhäfte. Grupperna kan se väldigt olika ut år från år. Hon ger exempel på att 
hon skulle kunna ha en grupp på 20 elever där 15 av dem ligger nära eller på MVG, och 
resten har det väldigt svårt eller kommer inte nå målen, ”och så har du ingen massa i 
mitten /…/ Du ska nå de som är absolut svagast, samtidigt som du ska ha hundben åt 
dem som är så oerhört många. Då vet man att man lever.” Att anpassa undervisningen 
efter allas behov är inte en lätt uppgift enligt henne, speciellt inte som behoven ser så 
olika ut i de olika klasserna. Även Eva påpekar att det är individualiseringen som tar tid 
eftersom hon måste lägga upp undervisningen olika beroende på elev, vilket kan kräva 
ett flertal olika övningar till samma klass. Förutom att elevgruppen påverkar 
undervisningen uppger Diana läroboken, vad hon vill ha för innehåll och hennes egen 
dagsform som ytterligare faktorer. Individanpassning ser hon som någonting viktigt, 
samtidigt som hon konstaterar att det är lättare att göra de perioder hon inte använder 
läroboken, för att hon då kan ge eleverna olika uppgifter på olika nivå. 

Eva upplever att elever som har svårt med fokus behöver tydliga ramar och arbetar 
bra ”med lucktexter och konkreta uppgifter”, medan abstrakta övningar såsom att skriva 
en kort berättelse blir väldigt svåra. Att de svagare eleverna tycker det är tryggt och 
skönt att arbeta med läroboken eftersom de vet vad de ska fokusera på är något både 
Cecilia och Frida understryker. De säger även att både de själva och andra elever kan 
tycka att uppgifterna är tråkiga, och uppleva det som ”själsligt dödande”, enligt Frida. 
För att locka dataintresserade eller ”trögstartade” låter Cecilia dem ibland arbeta med 
exempelövningar på Internet. Med årskurs 7 kan hon ibland använda lekar då de arbetar 
med t.ex. ordklasser, men hon tycker det är svårt att hitta på nya saker att göra med 
årskurs 9. 

För de elever som är grammatiskt och läskunnigt svaga tycker Eva att det är ”en 
enorm vinst /…/ att de får laborera med grammatik på tavlan”, dvs. Smartboard. Detta 
har lett till att hon tillverkat övningar som eleverna får arbeta med på Smartboard. Hon 
upplever att det är väldigt roligt att kunna ha både visuell och laborativ engelska, och att 
många nu intresserar sig på ”ett helt annat sätt då de får arbeta laborativt än att skriva i 
en bok. För vissa är det nästan så att pennan sänker dem. Men att laborera framme vid 
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tavlan då saker rör sig, ja, det funkar”. För många elever fungerar detta arbetssätt bra 
eftersom det inte är övningar ur en bok. Ändå påpekar hon att lucktexter och 
diskussioner också fungerar bra. Även Frida använder sig av Smartboard och hon 
upplever att den har gett positiva effekter på elevernas resultat trots att hon använt sig 
av dess interaktiva övningar så pass kort. ”Men sen tror jag också på genomgångar. De 
hänger med, och de lyssnar, och de tycker det är lite roligt att jag tycker det är så roligt 
/…/ Jag tycker att genomgångar, det är inte att förakta.” Frida menar att även 
genomgångar är av godo och någonting hon uppskattar. Hennes arbetsätt är deduktivt 
eftersom ”jag har bara tänkt på att det är bäst så tror jag. Jag tror inte ens jag har 
reflekterat över det. Jag tror nog att jag tänker för att jag tycker det är enklast så. Att jag 
skulle vilja veta det så”. Orsaken till att hon valt den deduktiva metoden är att det är den 
metoden som har fallit sig naturlig för henne, och valet har skett nästan utan att fundera 
över beslutet. Hennes årskurs 9 tycker om att ha genomgångar, och hon tror att det 
skulle gå bra att ha lärarledda lektioner hela tiden. Eftersom klassen inte gillar häften, 
kom de tillsammans överens om att istället ha fler genomgångar, övningar på tavlan och 
ett fåtal övningar på papper.  

4.4.1 Hur de upplever sitt arbettsätt 
Både Frida och Cecilia anser sig vara ”traditionella” i sitt sätt att arbeta med grammatik, 
trots att de inte arbetat länge (3 ½ respektive 6 ½ år). Med traditionell menar Frida att 
hon har genomgångar och att eleverna sedan får träna. Hon upplever sig inte som 
nyskapande, men hon tycker grammatik är väldigt roligt.  

Cecilia tror att hennes undervisningssätt är ganska likt som det var när hon själv gick 
i grundskolan, förutom att det förr möjligtvis var mer att ”nöta” grammatiken. Samtidigt 
säger hon att hon arbetar med grammatik som det undervisas på universitetet, dvs. 
genom att prata och genomgångar i form av diskussion. Att det finns lärare som är 
betydligt mer kreativa än henne då det gäller att arbeta med grammatik är hon övertygad 
om, vilket kan få henne att tänka ”å, vad jag är tråkig”. Detta försvarar hon med att säga 
”men jag har då inte kommit på något annat roligt sätt att göra det på”. Ändå upplever 
Cecilia inte att eleverna tycker att arbetssättet är tråkigt och hon bedömer att det 
fungerar bra eftersom hon för en dialog med eleverna.  

4.4.2 Sammanfattning av hur de motiverar sitt arbetssätt 
Fem av informanterna anger att elevgruppen är den största faktorn som påverkar hur de 
lägger upp sin undervisning, och två av dessa påpekar att det är individualiseringen som 
är det som är mest tidskrävande. Ytterligare faktorer som påverkar undervisningen är 
enligt Diana, lektionens innehåll och hennes egen dagsform. Huruvida ett arbetssätt 
varit effektivt eller inte är någonting som Agneta säger att hon märker under lektionen 
när eleverna frågar eller efteråt då de producerar annat. När eleverna är glada tycker 
Britta och Cecilia att de har hittat bra arbetsuppgifter. Britta tycker att det är roligt med 
motstånd, men eftersträvar att eleverna ska få en ”aha-upplevelse” där de sedan kan 
känna sig nöjda med sig själva. 

Svaga elever mår enligt Eva bra av att få tydliga ramar och konkreta uppgifter, och 
att arbeta med Smartboard eftersom det blir laborativt. Läroboken är något som Cecilia 



40 
 

och Frida nämner som bra arbetssätt för svaga elever. Datorövningar är något som 
Cecilia anger fungerar bra för elever som har svårt att komma igång annars. Både Eva 
och Frida menar att Smartboard fungerar bra, samtidigt som Eva menar att lucktexter 
och diskussioner också är bra arbetssätt, och Frida trycker på att genomgångar är bra. 
Orsaken till att Frida använder sig av ett deduktivt arbetssätt är till stor del på grund av 
ett omedvetet beslut eftersom det är det sätt som fallit sig naturligt för henne. 

Cecilia och Frida säger att eleverna finner grammatiken rolig, och de benämner sitt 
arbetssätt som ”traditionellt”, vilket Cecilia å ena sidan verkar skämmas för när hon 
säger ”å, vad jag är tråkig” om sitt arbetssätt, å andra sidan tycker fungerar bra eftersom 
hon för en dialog med eleverna. 

4.5 Sammanfattning av informanternas åsikter 
Gemensamt för samtliga informanter är att de anser att den implicita kunskapen är av 
större vikt än den explicita, de ställer sig positiva till grammatikundervisning och 
arbetar med explicita grammatikgenomgångar på ett deduktivt sätt. Ingen av 
informanterna vet hur mycket tid de lägger ner på att arbeta med grammatik. Alla 
informanter förutom Agneta nämner elevgruppen som den främsta faktorn när det gäller 
hur de lägger upp sin undervisning. Härefter följer en kort sammanfattning av 
huvuddragen av varje informant ståndpunkter. 

Agneta ser ordkunskap som den viktigaste delen av ett språk, och grammatiken som 
ett komplement samt prioriterar kommunikation framför språklig korrekthet. Hon menar 
att det är viktigt att alla språkliga aspekter får plats i klassrumsundervisningen, 
däribland grammatik, men att den inte bör spela lika stor roll som för 15-20 år sedan. 
Agneta eftersträvar inte att eleverna ska ha en explicit kunskap, även fast hon ibland 
förhör på den vid prov. Hon uppskattar att hon spenderar cirka en femtedel av 
undervisningstiden på grammatik, vilket följer lärobokens disposition, men hon påpekar 
också att grammatiken ständigt finns med i allt. Agneta varierar mellan ett induktivt och 
deduktivt arbetssätt. De vanligaste övningarna hon använder sig av är luckövningar, 
översättning eller jämförelser mellan svenska och engelska.  

Britta säger att hon är ”av den gamla skolan” eftersom hon anser att språkriktighet är 
av vikt, och hon är en av dem som ställer sig mest positiv till grammatikundervisning. 
Hon tycker att elever behöver grundkunskaper i grammatik för att utveckla sitt språk, 
och hon ser regler som en trygghet för eleverna. Britta vill avskaffa ordet grammatik 
eftersom det skapar motstånd hos eleverna. Grammatiken är någonting som ständigt 
finns med i undervisningen, och hon kan därför inte uppskatta tiden hon lägger ned på 
grammatik. Vid hennes grammatiska genomgångar bjuder hon på sig själv för att 
eleverna bättre ska komma ihåg; ”måste jag spela apa så måste jag”. Britta tillverkar 
grammatikhäften utifrån elevernas olika behov, och hon ser individualiseringen som den 
svåraste och mest krävande delen av undervisningen. Hon vill att alla elever ska få en 
”aha-upplevelse” och förstå hur språket fungerar.  

Cecilia kallar grammatiken för rolig och nödvändigt för att eleverna ska kunna 
utvecklas, samt ser reglerna som en trygghet. Hon är en av de informanter som ställer 
sig mest positiv till grammatikundervisning. Hon upplever att eleverna ständigt arbetar 
med grammatik eftersom den finns med i allt de gör. Vid provtillfällen låter Cecilia 
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eleverna skriva en text för att se om de kan de grammatiska reglerna. Hon tycker att de 
elever som är riktigt svaga bör fokusera på att bygga upp ett ordförråd, men för alla 
andra är grammatiken en nödvändighet. Hon nämner tidsbrist som en av orsakerna till 
att hon använder sig av läroboken, och hon tycker inte att den behövs för mer kreativa 
elever. Cecilia arbetar endast på ett deduktivt arbetssätt, och hon upplever sitt sätt att 
arbeta som ”traditionellt”. Hon strävar efter att eleverna ska vara glada och tycker sig då 
ha hittat ett bra arbetssätt.  

Diana är den enda informant som är kluven till grammatikundervisning, och föredrar 
om den sker utifrån elevernas egna texter. Att kunna regler tycker hon är viktigt för de 
elever som saknar språkkänslan men som ändå vill bli duktiga. Hon menar att den 
implicita kunskapen är av vikt, men kan ibland förhöra dem på den explicita kunskapen. 
Hon anser att eleverna endast behöver få grammatikkunskaper för att uppnå ett bra 
språk. En orsak till att hon använder sig av läroboken är tidsbrist, och hon tror att lärare 
förmodligen styrs mer av läroboken än de själva tror. Diana varierar mellan ett induktivt 
och deduktivt arbetssätt, och använder sig oftast av ett induktivt arbetssätt.  

Enligt Eva är grammatiken viktig för att eleverna ska få ett bra flyt och ett säkert 
språk, och hon anger elevernas försämrade skriftkunskaper som en anledning till att hon 
arbetar mycket med basgrammatiken. I årskurs 7 och 8 använder hon läroboken mycket 
och lägger därför ned mycket tid på grammatik. I årskurs 9 använder hon läroboken 
sällan och arbetar därför lite med grammatik, men hon anser att den återkommer i annat, 
t.ex. kamratrespons. Eva har börjat arbeta med Smartboard och skapar där interaktiva 
övningar vilket passar svaga elever. Individualisering upplever hon som väldigt 
tidskrävande, och hon har märkt att svagare elever också tycker att det är tryggt med 
läroboken, medan andra elever kan tycka att det är tråkigt. Hon varierar undervisningen 
mellan ett induktivt och deduktivt arbetssätt men föredrar det förstnämnda. 

Frida tycker att grammatik är viktig, och är den informant som ställer sig mest 
positiv till grammatikundervisning. Bland eleverna finns dock en jargong att man inte 
ska gilla grammatik. Frida betonar att det inte är viktigt att arbeta med all grammatik, 
men att det är viktigt att eleverna behärskar verb. Regler ser hon som en trygghet, och ju 
yngre eleverna är, desto mer arbetar hon med grammatik. Ibland brukar hon förhöra 
hennes elever på de grammatiska reglerna. Frida använder sig av Smartboard där hon 
skapar interaktiva övningar vilket hon tycker har fungerat bra, även om hon också 
tycker att genomgångar är av godo; ”Jag är ett fan av grammatikgenomgångar”. Frida 
arbetar endast med ett deduktivt arbetsätt eftersom det har fallit henne naturligt. Hon 
tycker sig arbeta ”traditionellt”, dvs. med genomgångar och att eleverna sedan får träna 
in grammatiken, och är den informant som arbetat kortast tid som lärare.  
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5 Diskussion 
Diskussionen delas upp i fyra avsnitt utifrån de tre frågeställningarna som även kopplas 
till den teoretiska bakgrunden. Den andra frågeställningen har delats upp i varsitt avsnitt 
i diskussionen, precis som var fallet i resultatdelen. Först diskuteras informanternas 
attityder till grammatikundervisning i engelska, och sedan i vilken utsträckning de 
arbetar med grammatik. De sista två avsnittet berör informanternas arbetssätt och hur de 
motiverar sin metodik.  Kapitlet avslutas med ett slutord där bland annat förslag till 
vidare forskning tas upp.  

5.1 Attityd till grammatikundervisning 
Alla informanterna ställer sig positiva till explicit grammatikundervisning, även om 
Diana säger sig vara kluven till detta. Britta, Cecilia och Frida är de som ställer sig mest 
positiva till grammatikundervisning vilket är speciellt tydligt eftersom de två 
sistnämnda kallar grammatik för någonting roligt. Cecilia kallar sig själv för 
”grammatiklärare”, ett ordval som tyder på att hon tycker att grammatik är någonting 
viktigt och som bör sättas i fokus, vilket hon bekräftar då hon säger att grammatiken 
ständigt finns med i allt de arbetar med. Larsen-Freeman (2003:96) och Lightbown och 
Spada (2006:176) visar på forskning som stödjer explicit grammatikundervisning, och 
de ser, tillsammans med Green och Hecht (1992:178), Hall (2011:69-71) och Ellis 
(2006:85), fördelarna med explicit grammatikundervisning, vilket står i motsats till 
Krashens åsikt (Ellis 2006:96). Kanske är det inte så märkligt att Krashens åsikt inte har 
lika mycket medhåll idag som när den kom i och med att ny forskning talar emot vissa 
av hans hypoteser. Därför är det inte heller oväntat att informanterna tydligt går i linje 
med ovannämnda forskare som ställer sig positiva till den explicita undervisningen.  

Borg (1999:158-159) kallar en positiv inställning till explicit grammatikundervisning 
för traditionell, och i hans studie ifrågasätter läraren Eric värdet av explicit 
grammatikundervisning, trots att han själv undervisar grammatik på detta vis. Erics 
åsikt delas inte av informanterna i denna studie, och trots att Diana anger sig vara 
kluven, så är det mer på vilket sätt man arbetar med grammatik som hon ifrågasätter än 
att man bör arbeta med grammatik. Hon är av åsikten att man hellre bör utgå från de 
grammatiska problem som uppstår då eleverna producerar eget material, än att fokusera 
enbart på grammatik mer intensivt under en period. I och med att informanterna och de 
flesta forskarna står bakom explicit grammatikundervisning kan man dra slutsatsen att 
det är någonting som bör finnas med i engelskundervisningen. Hur mycket, på vilket sätt 
och när är dock frågor som man bör ta hänsyn till då man beslutar om den explicita 
grammatikundervisningens plats i engelskklassrummet.  

Som vi tidigare sett påpekar Britta, Diana och Frida att inte all grammatik är viktig 
att lära ut, och några av informanterna anger att de arbetar mycket med verb, eftersom 
det som Frida säger låter så ”urbota dåligt när man säger fel”. Enligt Krashen bör endast 
ett fåtal regler som är enkla att förklara vara de man undervisar, andra säger att detta 
gäller all grammatik samtidigt som Ellis påstår att de områden man vet är problematiska 
bör vara de man undervisar (Ellis 2006:87-88, 102). Green och Hecht (1992:179) 
däremot menar att de enklare reglerna är de man bör undervisa eftersom det är en bättre 
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investering av lektionstid. I och med att klassrumstiden är begränsad är det som Green 
och Hecht påpekar viktigt att investera tiden väl, något som informanterna försöker göra 
eftersom de inte tycker att all grammatik bör undervisas. Däremot är det ingen av 
informanterna som nämner den naturliga inlärningsordningen (Malmberg et al. 
2000:75), något som skulle kunna användas för att ta beslut om vilka grammatiska 
strukturer som är värda att lägga ned tid på. Hur det kommer sig att ingen av 
informanterna nämner inlärningsordningen är omöjligt att veta. Möjligtvis kan det vara 
att de inte känner till den, eller att de är i linje med Tornberg (2005:106) och Larsen-
Freeman (2003:20) som tycker att forskningen kring inlärningsordningen är för 
knapphändig. Eftersom forskningen kring den naturliga inlärningsordningen inte är helt 
oomstridd, behöver jag som lärare överväga hur jag bör ställa mig till den i min 
framtida undervisning. Om jag utgår från Malmberg et al. (2000:75) att tredje person 
singular –s är någonting som kommer väldigt sent i inlärningsordningen, behöver jag ta 
ställning till huruvida det är värt att undervisa tredje person singular –s, eller inte. Detta 
är inte något informanterna verkar överväga, men något att fundera kring i min framtida 
yrkesutövning som engelsklärare, om jag väljer att följa Malmbergs et al linje.  

Informanterna menar att det absolut viktigaste är att eleverna kan tillämpa regler, 
vilket även är Tornbergs (2005:114) åsikt. Tornberg (2005:114) menar också att det är 
bra att kunna de grammatiska reglerna, vilket även fyra av informanterna anser, 
eftersom de ibland ber eleverna förklara grammatiska regler. Hos Agneta och Diana blir 
det dock motsägelsefullt. Först konstaterar de uttryckligen att det är den implicita 
kunskapen som är av vikt, och att det inte är viktigt om eleverna kan formulera den 
grammatiska regeln eller inte, samtidigt som de förhör sina elever på den explicita 
kunskapen vid prov. Är de själva medvetna om denna tydliga motsägelse? Kan de 
motivera varför de förhör sina elever på den grammatiska regeln? Genom att de först 
argumenterar emot förhör av regler, och sedan visar att de själva använder sig av förhör, 
höjs misstankarna om att orsaken till att förhören är kvar är endast som en följd av 
undervisningstraditionerna. Att explicit kunskap kan vara av godo för 
språkutvecklingen är nämligen något Ellis (2006:96) påpekar, men precis som läraren 
Eric i Borgs studie (Borg 1999:157-161), är inte detta Agneta eller Dianas ståndpunkt. 
Hur kommer det sig då att deras ståndpunkt får vika sig till förmån för 
undervisningstraditionen?  

Till skillnad från Agneta och Diana är Britta, Cecilia och Frida mer i linje med Ellis 
(2006:96) och de beskriver behärskandet av regler som en trygghet, trots att de, som 
Granath och Miliander (2007:10-11) också konstaterat, upplever att många elever 
förlitar sig på sitt språköra rörande engelsk grammatik. Många elever förlitar sig hellre 
på sin implicita kunskap, än på att få explicit kunskap som Britta, Cecilia och Frida 
tycker är viktigt. Deras utmaning är att försöka övertyga eleverna om att det är viktigt 
att lära sig regler. Min utmaning som lärare blir inte bara att försöka övertyga mina 
elever om varför det är bra att lära sig grammatiska regler, utan även att försöka finna 
min egen ståndpunkt i frågan. Vilken inställning har jag till explicita 
grammatikkunskaper? Är jag mer i linje med Agneta och Diana, eller med Britta, 
Cecilia och Frida? Om jag inte kan motivera vikten av explicita grammatikkunskaper 
för mig själv, så är risken väldigt liten att lyckas övertyga mina elever, vilket leder till 
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att de inte heller finner värdet i att lära sig regler. Det är därför viktigt att som lärare 
vara konsekvent med det man tror på och hur man agerar så att dessa två inte blir 
varandras motsatser, vilket det t.ex. verkat bli för läraren Eric (Borg 1999:157-161). 

5.2 I vilken utsträckning informanterna arbetar med grammatik 
Som vi sett är det svårt för informanterna att uppskatta hur mycket tid de lägger ner på 
grammatik, vilket även var ett förväntat resultat. Deras uppskattning av tiden var väldigt 
skild, delvis på grund av att hälften av informanterna har, liksom Ellis (2006:84), ett 
bredare begrepp för att arbeta med grammatik och inte endast ser 
grammatikundervisning som en presentation vid tavlan utan någonting som sker 
ständigt, och delvis på grund av att grammatikinslagen inte är konstanta och därför blir 
svåra att uppskatta.  

Larsen-Freemans (2003:13) idé om att se grammaring som en egen färdighet, har 
ännu inte vunnit sin plats i skolans värld, och återfinns inte inom läroplanen eller hos 
informanterna. Agneta fördelar tiden mellan att läsa, tala, skriva, höra och grammatik på 
samma vis som i läroboken, dvs. en femtedel på varje del. Den uppdelningen som 
läroboken har skulle kunna tolkas som att den följer Larsen-Freemans (2003:13) linje 
och ser grammatik som en färdighet.  

En möjlig fördel med att se grammatiken som en egen färdighet är att den kanske får 
större utrymme i undervisningen, och inte enbart ses som ett komplement till de andra 
färdigheterna. Då grammatiken endast ses som ett komplement, kan det vara så att man 
ger den mindre tid och utrymme. En nackdel med att se grammatik som en färdighet 
kan möjligtvis vara att den får för mycket plats i undervisningen och tar fokus från de 
andra färdigheterna samt den kommunikativa aspekten, något Agneta upplevde var 
fallet för 15-20 år sedan. Precis som Tornberg (2005:101) konstaterat är risken med 
färdighetsbegreppet över lag, att man som lärare tror att man kan ”checka av” 
färdigheterna och att det kommunikativa målet med språket går förlorat. Om man ser 
grammatiken som ett redskap och sätter den kommunikativa aspekten främst, vilket 
informanterna gör, kan det finnas risker med grammaring eftersom grammatiken 
riskerar att bli ett mål i sig, och inte ett medel.  

Ett resultat från denna studie som står i motsats till resultatet från STRIMS-projektet 
är att Frida och Cecilia har mer grammatikundervisning ju yngre eleverna är, även om 
detta ibland varierar för Cecilias del. Precis som vi sett tidigare anger de att detta beror 
på att det är de yngre eleverna som bygger upp språket. Forskarna för STRIMS-
projektet konstaterar att det är först i årskurs 8 och 9 som eleverna utvecklat en 
analytisk förmåga, och grammatiken innan dess bör därför få ett begränsat utrymme och 
hållas väldigt enkel (Malmberg et al. 2000:48). Ingen av informanterna nämner att de 
tänker i liknande banor som STRIMS-projektet, vilket kan bero på att de inte har 
vetskap om resultatet från denna studie. Boström och Josefsson (2006:91-92) hävdar att 
många elever finner grammatiken svår på grund av att de inte är mogna för abstrakt 
tänkande och analyserande. Möjligtvis är det därför Brittas elever ser grammatiken som 
ett ”stort rött skynke”. Det är viktigt att som lärare ta hänsyn till elevernas kognitiva 
mognad om det ska vara möjligt för dem att lära sig.  
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Larsen-Freeman (2003:144) tycker inte att man bör se förvärvandet av grammatik 
som något som sker bit för bit som om man byggde en maskin, vilket verkar vara den 
syn som Cecilia och Frida har då de säger att eleverna bygger upp språket. Med hänsyn 
till resultatet i STRIMS-projektet kan det vara fördelaktigt att vänta med större delen av 
grammatiken till och med årskurs 8, och innan dess arbeta med grammatik på ett mindre 
abstrakt sätt. Om vi ska komma ifrån från det traditionella sättet att arbeta; att börja med 
grammatik innan eleverna är kognitivt mogna, krävs det mycket av oss som lärare. Det 
krävs att vi tänker om för att komma fram till hur vi bäst bör lägga upp vår undervisning 
utan att fokusera på grammatik för tidigt. Kanske finns det ett mer implicit sätt som 
eleverna kan arbeta med grammatik så att de tillägnar sig den, men på ett sätt som inte 
utmanar deras kognitiva mognad?  

5.3 Hur informanterna arbetar med grammatik 
Att informanterna skulle använda sig renodlat av någon metod var inte ett resultat som 
förväntades, och det är därför inte förvånande att så inte är fallet. Av de metoder som 
Lightbown och Spada (2006:137-180) presenterar arbetar de flesta informanterna mest 
likt metoden Get it right at the end eftersom de ser positivt på explicit 
grammatikundervisning, tar hänsyn till elevernas förutsättningar och menar att all 
grammatik inte bör undervisas explicit (Lightbown & Spada 2006:165-175). Att denna 
metod även har förankring i vetenskapliga studier (Lightbown & Spada 2006:165-166) 
är något som styrker informanternas, möjligtvis omedvetna, val av metod. Som vi sett 
använder sig dock informanterna till stor del av delar från olika metoder vilket går i 
linje med Prahbus (1990:166-168) tankar om att det finns bitar av varje metod som är 
bra, och att det gäller att blanda de bra delarna från de olika metoderna. Det som blir 
utmanande för lärare är just detta; att hitta de ”bra delarna” från varje metod och 
använda dem. Bra är någonting relativt vilket leder till att vid varje ny kontext, vid varje 
ny elevgrupp bör ett nytt övervägande av vilka som är de ”bra delarna” ske. Det är däri 
som svårigheten ligger.  

Grammatik- och översättningsmetoden är som tidigare konstaterats, än idag högst 
levande i många skolor (Lightbown och Spada 2006:176). Även i STRIMS-projektet 
var resultatet att många elever arbetade med grammatik på det traditionella sättet som 
har sin grund i grammatik- och översättningsmetoden (Malmberg et al. 2000:17). Min 
farhåga innan denna studie var att många lärare förespråkar detta sätt att arbeta, vilket 
verkar vara fallet med lärarna i STRIMS-projektet. Hur kommer det sig att eleverna 
använder sig av det traditionella sättet att arbeta med grammatik? Är det för att det 
fungerar bäst, eller är det endast av tradition? Även lärarna i denna studie anger att de 
använder sig av drag från grammatik- och översättningsmetoden så som 
översättningsövningar i sin undervisning. Precis som Tornberg (2005:27-28) säger kan 
analytiska elever dra fördel av översättning som arbetssätt, men för andra elever är det 
närmast ett hinder. Om eleverna i informanternas klasser är mer analytiskt eller 
holistiskt lagda går inte att veta, men utifrån Boström och Josefssons (2006:91-92) 
antagande kan man utgå från att de flesta elever inte har ett analytiskt tänkande. Är inte 
dessa ”andra elever” då de som är i majoritet? Det får mig att fundera över hur det 
kommer sig mina informanter använder översättning så flitigt som metod. Upplever 
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deras elever översättning som ett hinder snarare än en hjälp? Som lärare behöver man ta 
reda på vilka aktiviteter passar ens elever bäst, för annars är risken att man endast 
använder sig av aktiviteter som t.ex. översättning ur ett slentrianmässigt perspektiv. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till vid översättning som metod är elevernas 
modersmål, och huruvida eleverna är behjälpta av att jämföra målspråket med svenska 
eller inte. Endast Frida motsätter sig jämförelsen mellan svenska och engelska. Hon 
framhåller att en sådan jämförelse gör det svårt för elever med annat modersmål. 
Tornberg (2005:28) menar att jämförelser mellan modersmålet och målspråket är en av 
fördelarna med grammatik- och översättningsmetoden, men hur går man tillväga då 
modersmålet är mer än ett? Frida har valt att ta hänsyn till det multikulturella 
klassrummet som idag är en verklighet, och eftersom alla elever inte är behjälpta av 
jämförelser mellan svenska och engelska föredrar hon att inte, medvetet i alla fall, göra 
dessa jämförelser. Kanske bör även de andra informanterna ställa sig till frågan om 
huruvida översättning och jämförelser mellan svenska och engelska fortfarande har en 
plats i de multikulturella klassrummen som finns idag? Detta är ett beslut som måste tas 
utifrån de elever man har, och det kommer säkerligen skilja sig från grupp till grupp.  

Trots att explicit undervisning kan ske både induktivt och deduktivt (Ellis et al. 
2009:17) använder sig samtliga informanter av den deduktiva metoden vilket enligt 
Tornberg (2005:108) är den mer traditionella synen på grammatikundervisning. Hall 
(2011:71) hävdar att de flesta lärare försöker använda sig av den induktiva metoden, 
vilket inte stämmer överens med resultatet från denna studie. Som vi sett är det endast 
hälften av informanterna, Agneta, Diana och Eva, som också använder den induktiva 
metoden, vilken även är den Tornberg (2005:113) förespråkar. Trots att Diana och Eva 
föredrar den induktiva metoden använder de sig av båda metoderna. Om de nu har en 
metod de föredrar, hur kommer det sig att de ändå använder båda metoderna? Enligt 
Diana tar metoderna lika mycket tid i anspråk, så för henne kan tidaspekten inte vara en 
faktor till detta val, vilket det är för Tina, informanten i Borgs (1999:157-161) studie. 
Agneta, Diana och Eva får dock stöd av STRIMS-projektets resultat (Malmberg et al. 
2000:18) som visar att båda metoderna bör användas, trots att de förmodligen själva är 
omedvetna om STRIMS-projektet.  

Det är intressant att de tre andra informanterna som endast använder sig av den 
deduktiva metoden, kallar sitt arbetssätt för ”traditionellt” eller att de är ”av den gamla 
skolan”. Möjligtvis beror detta på att de är medvetna om att de följer det traditionella 
sättet att se på grammatikundervisning, dvs. först en grammatisk presentation och sedan 
övning av strukturen (Ellis 2006:84). Som vi tidigare sett visar dock resultatet från 
STRIMS-projektet att valet av induktiv eller deduktiv metod har liten inverkan på 
elevernas språkutveckling, och det krävs att läraren prövar nya arbetssätt där eleverna 
tillåts få mer utrymme (Malmberg et al. 2000:233). Detta går i linje med Nunan 
(1991:3) som påpekar att språkinlärningen inte beror på en enskild metod, vilket skulle 
vara enklare för oss som lärare. Tyvärr är det ännu fler faktorer som påverkar elevernas 
språkutveckling vilka måste tas hänsyn till. Det svåra är att ta reda på vilka faktorerna 
är, men också vilka av dessa man som lärare kan vara med och förändra. Några av dessa 
faktorer diskuteras i kommande avsnitt nedan. 
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5.4 Hur informanterna motiverar sin metodik 
Ur (1996:82-83) menar att vilken metod som är mest effektiv beror på de enskilda 
eleverna och gruppen som helhet. Å ena sidan har fem av informanterna angett att 
elevgruppen är den faktor som har störst påverkan på hur de lägger upp sin 
undervisning, t.ex. Britta som säger att tiden läggs upp olika per grupp, och Frida att 
hon anpassar övningar och genomgångar efter vad klassen vill. Å andra sidan är det 
ingen som angett att valet mellan induktiv eller deduktiv metod har påverkats av deras 
elever, utan snarare av dem själva. Till exempel motiverar Frida sitt val av den 
deduktiva metoden med att den har fallit henne naturligt, och att hon inte har reflekterat 
över att hon har gjort ett val. I hennes årskurs 9 i år fungerar grammatikgenomgångar 
bra, men så kommer förmodligen inte alltid vara fallet. Som lärare är det viktigt att vara 
medveten om de beslut man tar gällande sin undervisning, och därför är det centralt att 
man grundar sina beslut i erfarenhet eller empiri för att de ska bli så bra som möjligt.  

Det är viktigt att man som Ur (1996:82-83) påpekat, väljer metod utifrån eleverna, 
och inte utifrån en själv, eftersom vår undervisningsstil påverkas av vår lärandestil, och 
elever med en annan lärandestil kan därför finna det svårt att förstå hur vi tänker 
(Tornberg 2005:19). Därför är det angeläget att vi som lärare är medvetna om vår egen 
lärandestil, och även elevernas, för att på så vis hålla möjligheterna öppna för att vissa 
elever kanske lär sig bättre genom en annan metod. Ingen av informanterna nämner 
lärstilar, men samtliga talar om vikten av att individualisera. Enligt Boström och 
Josefsson (2006:69-71) kan lärstilsteorin användas för att individualisera på ett bättre 
sätt. Kanske lärstilsteorin då kan vara ett sätt för lärare att bättre arbeta med 
individualisering?  

I och med att två av informanterna nämner individualisering som väldigt 
tidskrävande, och att det ständigt återkommaner i intervjuerna, är det tydligt att 
individualisering är någonting aktuellt hos informanterna. Eleverna är också en viktig 
orsak till att informanterna väljer de aktiviteter som de gör; vissa elever behöver tydliga 
ramar och läroböckerna, och andra lär sig bättre via Smartboard eller med andra 
interaktiva metoder. Gemensamt för samtliga informanter är att de på olika sätt försöker 
utgå från sina elever och deras förutsättningar i sin undervisning, så pass mycket som 
tiden tillåter dem åtminstone.   

Eftersom elevgruppen är nämnd som främsta påverkansfaktorn, är det inte märkligt 
att elevernas inställning till grammatik påverkar lärarna. Två av informanterna säger att 
eleverna tycker att grammatik är besvärligt, medan Cecilia och Frida tror att deras 
elever tycker om grammatik. Cecilia grundar detta antagande i att hennes elever 
efterfrågar grammatik, och Frida tror att ogillandet är en fasad för att man inte bör gilla 
grammatik. I STRIMS-projektet kom det fram att eleverna upplever grammatik som den 
svåraste delen av målspråket (Malmberg et al. 2000:232), vilket endast bekräftas av två 
informanter. Genom att byta ut ordet grammatik till ett ord som är mindre laddat, som 
språklära eller språkriktighet, vilket Britta gör, kanske motståndet hos eleverna 
minskas, åtminstone till en början. Att byta ut ett begrepp på grund av dess negativa 
klang är någonting som ständigt sker i språk, så varför kan vi inte göra det i skolans 
värld?  
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 I Borgs (1999:160) studie sade lärarna att de faktorer som styr deras undervisning är 
eleverna, innehållet och kontexten, vilka även nämndes av informanterna i denna studie. 
Diana tillägger läroboken och hennes egen dagsform som ytterligare faktorer.  Tidigare 
sa Diana att det ibland finns lite planeringstid vilket leder till att hon använder sig av 
läroboken. Även Borgs informant, Tina, anger tid och planering som faktorer som 
påverkar undervisningen (1999:160). De flesta informanterna i studien använder sig av 
läroboken, i alla fall i någon utsträckning. Ändå går det att ana att användandet av 
läroboken ses som någonting negativt eftersom hälften av informanterna säger att de 
använder läroboken på grund av tidsbrist, vilket förstärker synen på läroboken som en 
nödlösning. Är det så att det är först när tiden tryter som vi lärare tillåts använda oss av 
läroboken? Borde inte läroboken ses som ett hjälpmedel och därför som någonting 
positivt? 

Det kommer också fram att Cecilia och Frida tycker att läroboken är bra för svaga 
elever, men att det för de mer kreativa eleverna är bättre att arbeta utan lärobok, 
eftersom den t.o.m. kan ses som ”själsligt dödande” [Frida]. Som vi sett menar även 
Eva att läroboken är bra för de elever som behöver tydliga ramar, och precis som 
Cecilia och Frida anger hon att läroboken används mer i de yngre årskurserna. Om det 
är som informanterna menar, vilka konsekvenser får det för min undervisning? Bör jag 
dela upp klassen så att de som behöver får arbeta med läroboken, och andra med mer 
friare övningar? Hur går jag till väga om eleverna inte accepterar denna uppdelning, och 
t.ex. hellre vill arbeta utan läroboken fast de egentligen skulle arbeta bäst med hjälp av 
den? Detta blir frågor jag kommer att ställas inför i min framtida undervisning.  

Jag har upplevt att det utanför skolans värld råder en föreställning om att läraryrket 
endast innebär undervisning. Läraryrket innefattar så mycket mer än så, vilket jag som 
lärarstudent endast kan ana men först till fullo kommer uppleva när jag trätt in i yrket. 
Diana pratar om att yrket blivit mer administrativt, och att det inte finns tid för 
eftertanke på samma sätt. Under intervjuerna har jag fått en känsla av att vissa av 
informanterna tycker att det är lite fult att använda sig av läroboken, eftersom det tyder 
på brist på innovation. Ett exempel på detta är när Cecilia kallar sig själv för ”tråkig”, 
eftersom hon ” inte kommit på något annat roligt sätt att göra det på”, och spekulerar att 
det förmodligen finns andra lärare som är betydligt mer kreativa än hon är. Jag vill 
ifrågasätta denna negativa syn på läroboken och på sig själv som pedagog. Självklart är 
det bra att sträva efter att utvecklas och förnya sitt arbetssätt, men om vi ständigt har 
pressen på oss att vara kreativa, och jämför oss själva med hur vi tror andra lärare 
arbetar, samt förväntar oss att vi själva ska tillverka alla övningar, är risken att vi 
bränner ut oss. Min uppfattning om läroboken är att den ska ses som ett hjälpmedel, och 
inte som en nödlösning, eller en kursplan att styra undervisningen efter.   

Det är samtidigt viktigt att precis som Diana påpekat, ifrågasätta läroboken och om 
läroboksförfattarna hänger med i utvecklingen, samt att som hon gör kritiskt granska 
hur hon styrs av läroboken. När man uppmärksammar hur man påverkas av läroboken 
så är det lättare att göra medvetna val om sin undervisning då läroboken används. Det är 
även viktigt att fundera över Tornbergs (2005:106) åsikt; att det är möjligt att 
läroböckerna inte följer den naturliga ordningsföljden. Genom att vara medveten om 
denna möjlighet är det lättare att veta hur man bör lägga upp sin undervisning. Det är på 
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så vis ett antal faktorer som bör tas hänsyn till vid användandet av läroboken, men för 
den sakens skull finns det inte fog för att läroboken ska ses som någonting negativt.  

Som vi sett skiljer sig informanternas anledningar till varför de valt det arbetssätt och 
aktiviteter som de har; vissa säger att bra aktiviteter är när eleverna är glada, får egna 
”aha-upplevelser” eller då de producerar annat. Gemensamt är dock att informanterna, 
precis som kursplanerna sedan 1980, har en funktionell syn på grammatiken och de ser 
den endast som ett medel, inte som ett mål i sig.  

Det är intressant att se hur läroplanerna förändrats och färgats av sin tid. Lgr69 
färgades av direktmetoden och den audiolingvala metoden och Lgr80 påverkades av 
Krashens idéer om att grammatiken borde få mindre utrymme i undervisningen. 
Självklart är det så att även vi lärare påverkas av det som kursplanerna lägger fokus på. 
I och med Lpo94 fick grammatiken ett väldigt begränsat utrymme i kursplanen, vilket 
förmodligen också speglats i många språklärares undervisning. I likhet med Lpo94 
nämner kursplanen från 2000 nämner endast grammatik på ett ställe, och den 
nuvarande, Lgr11, nämner grammatik på två platser. Om detta innebär att grammatik är 
på väg att vinna större mark inom skolans värld är omöjligt att veta. Informanterna har 
arbetat olika länge, men alla har hunnit arbeta under åtminstone två läroplaner; 
kursplanen för 2000 och Lgr11. Det får mig att fundera över hur färgade lärare är av de 
tidigare kursplaner de arbetat under. I vilken utsträckning behöver lärare förändra sitt 
arbetssätt i och med en ny kursplan? Hur mycket följer läroböckerna med i 
kursplaneutvecklingen? Förändras deras upplägg i och med en ny läroplan? Detta är 
funderingar som kommit till mig i och med denna studie, men som kräver ytterligare 
studier för att kunna besvaras.  

5.5 Slutord 
Denna studie har givit mig en inblick i hur sex engelsklärare tänker kring grammatik, 
och det är överraskande att alla (dock i olika stor utsträckning) ställer sig positiva till 
explicit grammatikundervisning. Speciellt eftersom jag skulle klassa många av lärarna 
som yngre, vilket var tvärtemot min förutfattade mening; att de skulle fokusera mindre 
på grammatik än lärare som varit verksamma längre. Huruvida det finns något samband 
mellan lärarnas åsikt om grammatikundervisning och ålder skulle dock vara intressant 
att undersöka i en ny och mer omfattande studie.  

Resultatet från STRIMS-projektet har fått mig att börja fundera kring hur man bör 
tänka om yngre elever och grammatikundervisning, men även över hur välkända 
STRIMS resultaten är bland aktiva engelsklärare. Det skulle vara intressant att 
undersöka om lärare har tagit ställning till forskningsresultaten, och om detta i så fall 
har fått konsekvenser för undervisningen.  

I intervjuerna har det kommit fram att de olika informanterna har olika innebörd av 
att arbeta med grammatik, eftersom vissa ser det som allting som sker i undervisningen 
där grammatik finns med, och andra endast där fokus finns på grammatiken. Ytterligare 
någonting som kommit fram under intervjuerna är att det är lätt att ta beslut om 
metodval av slentrian, att man väljer den metod man känner till utan kanske ens fundera 
kring andra metoder. Möjligtvis är detta en följd av hur läraryrket utvecklas och att det 
är mer och mer saker som lärare bör hinna med på samma tid som förr.  
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Bilaga 1 
 
 
 
Hur arbetar du med grammatik?  
 
 
 
 
Vilken attityd har du till 
grammatikundervisning i 
engelska? 
 
 
 
 
 
 
 
 
I vilken utsträckning arbetar du 
med grammatik? 
 
 
 
 
 
 
Hur motiverar du dina arbetssätt?  

 

Berätta hur nästa engelska lektion med 
årskurs 9 kommer att se ut. Är det vanligt 
att du arbetar så? 
 
Vilka aktiviteter använder du dig av? 
 
Vad är grammatik för dig? 
 
Vilka färdigheter anser du är viktigast för 
eleverna att ha? Och hur mycket jobbar du 
med var och en av dem? 
 
Vilken roll anser du att 
grammatikkunskaper har i tillägnandet av 
engelska? (Både explicita och implicita!) 
 
Anser du att det är viktigt att eleverna har 
goda grammatikkunskaper? Vad för 
grammatikkunskaper? Tillämpa? Beskriva? 
 
Vad lägger du mest tid och fokus på i din 
undervisning? (Varför?)  
 
Hur mycket tid spenderar ni på grammatik 
på olika sätt? 
 
Vilka aktiviteter och uppgifter jobbar du 
med?  
 
Vilka är mest användbara och effektiva då 
du undervisar grammatik?  
 
Varför arbetar du på det sätt som du gör? 

Berätta hur du lägger upp din undervisning 
då du vill fokusera på grammatik.  
 
Vilka material/läromedel använder du dig 
av? Upplever du att du styrs av bokens 
upplägg? Grammatikupplägg? 
 
Jämför du engelska med svenskan? Jämför 
du engelska med svenskan då du jobbar 
med grammatik? 
 
Använder du dig av grammatiska termer 
då du undervisar grammatik? När då? 
Vilka då?  
 
Tycker du att det är viktigare om eleverna 
har goda implicita grammatikkunskaper, 
eller explicita? 
 
Vad är din inställning till lärarledd 
grammatikundervisning? Till att eleverna 
själva formulerar reglerna? 
 
Tycker du att det är viktigt att arbeta med 
grammatik i skolan?  
 
Hur anser du att tiden räcker till? 
 
Hur är de effektiva?  
 
På vilket sätt är de framgångsrika? 
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