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Abstract 

Annika Nylén. 2014. Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning. 
Spansklärares värderingar, dilemman och förslag. (Grammatical Competence and 
Communicative Language Teaching. Teachers’ values, dilemmas and proposals.) 
Stockholm University, Studies in Language Education 10. ISBN 978-91-7447-940-9. 
Written in Swedish with a summary in English. 
 
The thesis aims to describe teachers’ opinions about the role grammatical com-
petence plays in communicative language teaching. Since the breakthroughs of the 
Sixties in functional, meaningful and communicative foreign language teaching, 
instruction of grammatical structures has changed. In addition, the Swedish national 
syllabus offers poor descriptions of possible models for pedagogy of grammar; as a 
consequence, it is likely that the importance of grammatical competence varies in 
Swedish foreign language classrooms. Subject matter didactic theories (Pedagogical 
Content Knowledge) combined with Teacher Thinking research, form the theoreti-
cal framework. Thirteen Spanish teachers were interviewed about their instructional 
values, dilemmas and ideas. The patterns that were found indicate that all teachers 
emphasize the importance of the grammatical structures for language learning and a 
communicative goal for the courses. Most of the informants practiced or strived for 
a focus on form approach. The how, what and when questions concerning the role of 
the grammar were for some teachers important to discuss and a tighter connection 
to research is suggested to develop and deepen teachers’ practice. Most of the 
teachers interviewed emphasized subject matter didactics instead of a more general 
didactic view when it came to the design of their lessons when teaching grammar.  
It was found that teachers mainly draw upon their own experiences as pupils, stu-
dents and teachers when the role of grammar in learning a language was to be con-
cretized in actual lessons. It was further discovered that hardly any influences from 
teacher education programs or other research results were referred to. These results 
indicate the need to take into account the professional knowledge and teachers’ 
questions as a basis for improvements in language teaching more firmly upon peda-
gogical content knowledge. The results also raise the question whether shared pro-
fessional content knowledge should (or should not) be represented in the national 
syllabus.  
 
Key words: communicative competence, grammatical competence, grammar teach-
ing, teacher thinking, pedagogical content knowledge, Spanish as a foreign lan-
guage  
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Förord 

Jag riktar mitt stora tack till Stockholms stad som i samarbete med Stockholms 
universitet startat Forskarskolan i ämnesdidaktik för lärare. Det har varit mycket 
givande att få fördjupa sig i ämnesdidaktiska frågor i en forskarskola med kol-
legor från olika skolämnen i komparativ anda. Seminarierna i litteraturkursen 
Komparativ ämnesdidaktik under ledning av Ingrid Carlgren och Inger Erics-
son, liksom Per-Olov Wickmans textseminarium har varit enormt bildande. 
IBSEM på Institutionen för Spanska, portugisiska och latinamerikanska studier 
och seminarierna på Institutionen för Språkdidaktik har utgjort betydelsefulla 
arenor för min utveckling. Mitt stora tack till läsare och övriga deltagare på 
dessa seminarier; era kommentarer och frågor öppnade nya dörrar för en dju-
pare förståelse. På samma sätt ett stort tack till mina kollegor i forskarskolan för 
läsning, stöd och betydelsefulla kommentarer. (Och minns fredagarnas krokiga 
men soliga tillvaro!)  

Min huvudhandledare, professor Johan Falk, vill jag av hela mitt hjärta tacka. 
Din erfarenhet, vidsyn och humanism imponerar och att få diskutera innehållet 
och bearbeta texten med din respektfulla noggrannhet till hjälp, har varit en 
ynnest. Till min andra handledare, professor Staffan Selander, riktar jag mitt 
tack för skarp analys med helhetsperspektiv, som i olika lägen, oftast avgö-
rande, hjälpt mig att försvara och förstå vad jag sysslat med. Tack för omtänk-
samhet och hjälp med stort och smått till rumskamraterna på spanska institut-
ionen: Tamara, Débora, Soledad (sol) och Julio. Tack David för datorhjälp och 
fotbollssnack (¡Visca!). Tack Thomas J för eftertänksamma och precisa kom-
mentarer (grammatik). Tack spanska institutionen!  
 
Slutligen, tack till de språklärare som generöst erbjöd sitt deltagande i under-
sökningen. Er erfarenhet och ert kunnande är detta arbetes näring genom fyra 
års studier. Utgångspunkten för hela arbetet med den här studien är kollegorna 
och eleverna på Kungsholmens gymnasium; de är den mylla som det dagliga 
arbetet tar avstamp i – tack för att ni bidrar till en inspirerande arbetsplats! 
 
Och till sist, vilken tur i allt arbete att jag varit bland er, bästa barna; Sofia och 
Simon. Och med dig Máximo, en grönskande stadig ek (amor). 
 
Stockholm i februari 2014 
Annika Nylén 
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1. Introduktion 

I denna ämnesdidaktiska licentiatuppsats undersöks 13 lärares uppfattningar 
om grammatikens roll inom kommunikativ språkundervisning i spanska som 
modernt språk på gymnasiet. Ämnens innehåll, hur de beskrivs och utveck-
las är det övergripande kunskapsintresset. De främmande språkens didaktik 
är det fält undersökningen befinner sig inom. Lee Shulmans ämnesdidaktiska 
teorier om vad lärares arbete innebär och hur det kan beskrivas (Pedagogical 
Content Knowledge) bidrar med belysande begrepp och är en övergripande 
teoretisk referensram. Teacher thinking,1 ett forskningsområde som studerar 
lärares kunskap, värderingar och praktik, tillhandahåller begrepp, teorier och 
användbara perspektiv.  

Synen på vad språk egentligen är ur ett språkinlärningsperspektiv och i 
förlängningen hur undervisning kan utformas, har förändrats under historiens 
gång. Den utvecklingen inom språkvetenskaplig och språkdidaktisk forsk-
ning har med stor sannolikhet påverkat hur vi idag ser på språkundervisning. 
I den här studien utgör den utvecklingen en betydelsefull bakgrund till 
forskningsfrågan i föreliggande uppsats. Svenska kursplaner i moderna språk 
och den europeiska referensramen för språk (Europarådet, Gemensam euro-
peisk referensramen för språk, GERS) är styrdokument med tolkningar an-
gående den grammatiska kompetensens roll inom en kommunikativ under-
visning, vilka diskuteras i Bakgrundskapitlet. En kort sammanfattning av 
publikationer av olika slag som belyser de moderna språken i skolan och 
exempel på aktuell debatt kan läsas under ”De moderna språken i skolan”. 
Det har varit min utgångspunkt att lärares uppfattningar om grammatikens 
roll, i mer eller mindre grad, är influerade av både den historiska utveck-
lingen språkundervisning haft och aktuella synsätt. Detta motiverar ett för-
hållandevis omfattande bakgrundsavsnitt.  

Bakgrund 
Upprinnelsen till den här studien finns i den dagliga undervisningen i 
spanska på gymnasiet, konkret i de didaktiska situationer som uppstår i en 
undervisning som syftar till att vara funktionell och kommunikativ. Lärares 
dagliga förberedelser, ställningstaganden och utvärdering av den egna prak-
                                                      
1 Teacher thinking eller teacher cognition-forskning. 
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tiken utgör den kontext där professionens frågor aktualiseras. Hur ser en 
didaktisk grammatik för användning i moderna språk ut idag? Vilka mo-
deller finns att följa?  

Begreppet grammatisk kompetens i r elation till kommunikativ språksyn 
avser i den här studien spanska som modernt språk (L3)2 på gymnasiet men 
kan förstås säga något om lärares uppfattningar om grammatikens roll i all-
mänhet i språkundervisning. Med grammatisk kompetens menas en av de 
förmågor som samspelar för att uppnå kommunikativ kompetens.3 Övriga 
komponenter som definierar vad kommunikativ kompetens består av är so-
ciolingvistisk och pragmatisk kompetens (GERS: 2009:106). Begreppen 
competence (kunskap om språkets strukturer) och performance (använd-
ningen av språket) kan sägas vara en sammanfattning av vad kommunikativ 
förmåga är.  Den definition av kommunikativ kompetens som den europe-
iska referensramen gör är också den som används i den här studien.  

I det här inledande kapitlet kommer den grammatiska kompetensen att 
problematiseras utifrån olika perspektiv för att klargöra undersökningens 
fokus. Kommunikativ språksyn som sådan problematiseras inte på samma 
sätt, utan ses i den här uppsatsen som den arena i undervisningen som lärare 
i allt väsentligt utgår ifrån, liksom de mål som föreskrivs i styrdokumenten. 

Dagens språkundervisning har funktionella och kommunikativa mål men 
så har det inte alltid varit. Inom främmande språk har varierande synsätt satt 
sin prägel på undervisningen under olika perioder; i många århundraden har 
grammatiken i praktiken utgjort själva språket och innehaft en central roll i 
den traditionella språkundervisningen med fokus på text och översättning. 
Från 50-talet övergick språkundervisningen till att mer betona ett behavior-
istiskt synsätt och den så kallade direktmetoden kom att få ett starkt genom-
slag: grammatiken i undervisningen var givna formler att härma och drilla 
utan vare sig kontrastiva inslag från modersmålet eller analys av struk-
turerna. Funktionella synsätt, med större tonvikt på anpassning av det språk-
strukturella till elevers olika inlärningsstilar, utgjorde från 70-talet den breda 
ansats som idag, och under de senaste 30-40 åren, är och har varit i fokus 
tillsammans med en stark betoning av kommunikativ kompetens. Språkets 
funktionella och aktiva användande i mer eller mindre vardagliga samman-
hang är det mål som eftersträvas.  

                                                      
2 L1 (modersmål), L2 (andraspråk= det aktuella målspråket är det språk som talas i samhället 
eller används frekvent). Jämför svenska i Sverige och engelska i Sverige.) L3 (främmande 
språk= målspråket talas inte i samhället där språkinlärningen sker).  
3 Många forskare har prövat att definiera vad en kommunikativ kompetens består av och 
definitionen av begreppet har utvecklats i takt med utvecklingen inom språkvetenskapen 
(Hymes, 1972, Canale and Swain, 1980, Canale, 1983, Nunan, 1991, Bachman & Palmer, 
1996 m.fl.). Begreppen och relationen mellan dessa: competence och performance samman-
fattar väl de kompetenser forskningen utgår ifrån när kommunikativ kompetens ska defineras 
(Canale & Swain, 1980:3-8) ”competence refers to knowledge of grammar and of other 
aspects of language while performance refers to actual use” (s. 3).  
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En följd av betoningen på kommunikativa mål i undervisningen är att den 
grammatiska kompetensens roll tonats ned eller förändrats. Nedtoningen av 
grammatikens traditionella centrala roll i undervisningen till förmån för ele-
vernas aktiva användande av språket är något de flesta ställer sig positiva till. 
Dock kvarstår frågan hur grammatikens förändrade roll ser ut. Utifrån den 
bakgrunden kan några antaganden formuleras: denna förändrade kunskaps-
syn har både gjort undervisningen mer komplex för läraren, men har också 
utvecklat vårt sätt att se på vad språk är och vad det är man kan när man kan 
kommunicera på ett språk. Den förändrade kunskapssynen och komplexite-
ten gäller samspelet mellan olika kompetenser inom det kommunikativa 
synsättet, och specifikt för den här studien: lärarnas uppfattningar om vilken 
roll förmågan att kunna och använda grammatiska strukturer har för den 
kommunikativa kompetensen i undervisningen. En språkkunnig person an-
vänder följaktligen både lingvistiska, diskursiva och sociokulturella för-
mågor i o lika grad för att kommunicera och göra sig förstådd. Vår bild av 
vad som ingår när man lär sig ett språk har utvecklats och frågan är hur lä-
rarna uppfattar samspelet mellan dessa förmågor ur ett didaktiskt perspektiv 
idag. 

Detta förhållande är startpunkten för denna explorativa studie: 13 gymna-
sielärare i spanska uttrycker sina värderingar, dilemman och idéer om 
grammatikens roll. De mönster och motiv som framträder i uppfattningarna 
diskuteras i relation till språkdidaktisk forskning och till forskningen om 
lärares tankar (teacher thinking). Samhällets och skolans förväntningar på 
och mål med utbildningen i moderna språk kommer i någon mån också att 
diskuteras och ställas i relation till resultaten. Lärares uppfattningar är an-
tagligen påverkade av både hur språkundervisning sett ut genom åren liksom 
rådande synsätt angående de moderna språken i skolan. Ett långsiktigt mål 
med den här studien är att uppmuntra till utformningen av didaktiska mo-
deller för undervisningen i moderna språk för att medverka till praktikut-
veckling på vetenskaplig grund inom skolan.   

Hur den grammatiska kompetensen värderats och behandlats i undervis-
ningen är en av språkdidaktikens klassiska frågor och det finns de som me-
nar att varje skolreform bär på en förändrad syn på vilken roll grammatiken 
ska ha.4 Relationen mellan form och funktion är följaktligen inte ny i diskus-
sionen om språkinlärning och undervisning, pendeln har ofta svängt för att 
betona än det ena än det andra, men idag är det inte ovanligt att lärare och 
forskare framhåller den språkliga formen som den komponent inom under-
                                                      
4 “If we look at a lot of educational reform in language teaching, very often at the core of the 
reform is some desire to change the way grammar is conceptualized, to change the way 
grammar is handled by teachers. If we are talking about introducing communicative practices 
or task based practices, centrally implied in all of those reforms is a change in the way gram-
mar is viewed. That is perhaps why grammar is a good candidate for studying teachers’ be-
liefs because teachers will always have views about grammar; it’s a topic that has been central 
in the field for a very long time and which will continue to be” (Birello, 2012:91). 
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visning som behöver problematiseras, definieras och möjligen omdefinieras 
(se t.ex. Miliander, 2011, s.56-59; Camps et al., 2006). Uppfattningarna om 
grammatikens betydelse för språkinlärningen och därmed för undervisningen 
har växlat och bytt perspektiv. De ämnesdidaktiska frågorna om vad som ska 
undervisas, hur det ska göras och varför just det, ställs till lärare i olika peri-
oder och svaren ser olika ut. (I avsnittet Grammatiken, en teoretisk-metodisk 
bakgrund, s.22, finns en mer ingående redogörelse för den historiska ut-
vecklingen.)  

Om vi med grammatik menar ett språks struktur och med det dess ord och 
former samt regler för hur de kan kombineras (t.ex. Malmberg, 1971:60), 
innebär i praktiken all språkinlärning att man lär sig grammatik. Även barnet 
- fast utan att märka det - har lärt sig sitt modersmåls grammatik, ett faktum 
som förstås ligger långt från de omständigheter som råder för moderna 
språk. Men utifrån ett sådant resonemang kan det inte heller finnas någon 
undervisning som inte i någon mening är grammatisk.  

Ordet grammatik är omgärdat av både respekt och ängslan hos lärare och 
elever, och svårigheten att förstå den grammatiska kompetensens roll i 
språkkunnandet förorsakar både lärares dåliga samvete och elevers avhopp 
från språkundervisning (Francia & Riis, 2013:20; Skolverket, 2011; 
STRIMS-rapporten (Malmberg, 2000:18)). Språkets logiska och abstrakta 
element (det lingvistiska systemet) gör sig påminda när vi läser, skriver, 
lyssnar eller samtalar i klassrummets kommunikativa praktik och vi frågar 
oss om det finns en viss ordning för grammatiska element och strukturer. 
Andraspråksforskningen använder begreppet inlärningsgångar för att under-
söka den succession som språkinlärningen följer. Resultaten från studier 
visar att oavsett om vi studerar ett språk formellt i skolan eller tillägnar oss 
ett språk informellt (utan undervisning) så ä r gången de språkliga struk-
turerna är möjliga att tillägna sig, densamma (se t.ex. Ortega, 2009 för en 
forskningsgenomgång).  

I Sverige saknas tydligt framskrivna didaktiska modeller för undervisning 
i grammatik inom ett kommunikativt synsätt som det teoretiska gemen-
samma ramverk professionen kunde samlas kring. Den officiella synen har 
kännetecknats av svängningar och ambivalens i frågan om grammatikens roll 
i utbildningen vilket sannolikt gett avtryck i lärarnas uppfattningar. Detta 
förhållande ligger till grund för mitt antagande att språklärare idag tvekar om 
den roll grammatiken kan ha i undervisningen och att det är rimligt att anta 
att resultaten i den här undersökningen pekar på vitt skilda uppfattningar hos 
lärarna. En explorativ undersökning som denna syftar till att urskilja de 
mönster och motiv som framträder om grammatikens roll och den kan bidra 
med beskrivning av och förståelse för de tankar lärarna har. Kunskapen om 
hur lärare resonerar och värderar olika ämnesinnehåll (Teacher thinking-
forskning) är betydelsefull för att förstå hur lärare utformar sin undervisning 
(Borg, 2001; 2003; Phipps & Borg, 2009; Birello, 2012).  
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Förhållandet till och betydelsen av det språkliga systemet för kommuni-
kativ kompetens utgör centrala frågeställningar inom språkvetenskapen. 
Språkdidaktisk forskning har också under de senaste 60-70 åren visat hur 
språkförmågan kan gynnas och utvecklas utifrån en mängd olika funktionella 
klassrumsperspektiv. Tydliga kopplingar mellan skola och forskning med 
undervisningsutvecklande åtgärder i fokus är dock inte vanliga, något som 
har påpekats och beklagats av forskare under lång tid (t.ex. Malmberg, 
1971:10, 177-180; Boström & Josefsson, 2009). En sådan koppling kan utgå 
från lärares kunskap och praktik för att undersöka de svårigheter som finns i 
undervisningen och studera dessa i ljuset av språkforskningens resultat. Det 
är min förhoppning att denna studie, genom att beskriva lärarnas synsätt 
angående ett omvittnad komplicerat ämnesinnehåll, kan utgöra ett tillskott 
för en sådan utveckling. 
 
Under följande tre underrubriker kommer mer specifikt bakgrunden till 
denna studie om grammatikens roll i undervisningen att presenteras. 

Svenska styrdokument och den europeiska referensramen för 
språk 
Den europeiska referensramen för språk (GERS) har haft ett stort inflytande 
på språksynen i Skolverkets skrivningar av styrdokumenten under den sen-
aste 10-årsperioden men även partiellt tidigare, Lgr1980 och Lpo1994 (Hyl-
tenstam, 2010:87). Språksynen i GERS och många av de begrepp som där 
används är också i stort sett samma som Skolverket ansluter sig till. En skill-
nad mellan GERS och dagens svenska styrdokument (Kursplanen i Moderna 
språk, Gy-11) är emellertid att grammatikens roll i undervisningen i svenska 
kursplaner endast förekommer i ett par formuleringar under rubriken centralt 
innehåll (och kort i kommentarmaterialet)5, men beskrivs och problematise-
ras som en väsentlig del av den kommunikativa kompetensen i den europe-
iska referensramen.  
 
Uppdelning och beskrivning av vad språklig kommunikativ kompetens be-
står av i referensramen: 
 
• lingvistisk kompetens 
• sociolingvistisk kompetens 
• pragmatisk kompetens (GERS:106) 
 
  

                                                      
5Kommentar till kursplanen i moderna språk (Skolverket) 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2560 
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Den lingvistiska kompetensen å sin sida delas upp i: 
 
• lexikal kompetens 
• grammatisk kompetens 
• semantisk kompetens 
• fonologisk kompetens 
• ortografisk kompetens 
• ortoepisk kompetens (ibid:106) 
 
Den grammatiska kompetensen finns beskriven och uttydd på sidorna 109-
112 i referensramen. Här ett utdrag: 

Grammatisk kompetens kan definieras som kunskap om och förmåga att an-
vända ett språks grammatiska resurser. Formellt kan ett språks grammatik  
betraktas som en rad principer som styr hur elementen ska fogas samman till  
meningsfulla märkta och grupperade serier (meningar). Grammatisk kompe-
tens är förmågan att förstå och uttrycka innebörd genom att producera och  
känna igen välformulerade fraser och meningar i enlighet med dessa principer   
(i motsats till att memorera och reproducera dem som fasta formeluttryck).  
I den meningen har alla språk en grammatik som är ytterst komplex och som 
hittills inte har kunnat beskrivas på ett slutgiltigt och uttömmande sätt.  
Det finns flera konkurrerande teorier och modeller som beskriver hur ord fo-
gas samman till meningar. Referensramens syfte är inte att bedöma de olika 
teorierna och modellerna eller förespråka någon av dem framför någon an-
nan, utan snarare att uppmuntra användarna att slå fast vilka teorier och mo-
deller de har valt att följa och vilka konsekvenser deras val får i praktiken. 
(GERS:109) (Min kursivering)  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att referensramen definierar den kommu-
nikativa kompetensens olika innehåll och påpekar att den grammatiska kom-
petensen, som i citatet ovan, är ”förmågan att förstå och uttrycka innebörd 
genom att producera och känna igen välformulerade fraser och meningar i 
enlighet med dessa principer” och utifrån en sådan kunskap skapa mening. 
Referensramen är tydlig i citatet ovan när den påpekar att detta förhållnings-
sätt står i ”motsats till att memorera och reproducera”. Därefter uppmanas 
språklärare att orientera sig i de olika teorier och modeller om grammatikun-
dervisning som finns, välja dem som passar och ”att följa de konsekvenser 
deras val får i praktiken”. 

Referensramens användare bör överväga och om lämpligt ange: 
• vilken grammatisk teori de baserar sitt arbete på; 
• vilka grammatiska enheter, kategorier, klasser, strukturer, processer och re-
lationer inlärarna har förutsättningar att/måste kunna hantera (GERS:111) 
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Skolverkets kursplan och formuleringarna i kommentarmaterialet är emel-
lertid vagare. Här följer ett exempel ur kommentarmaterialet till den aktuella 
kursplanen:  

Kursplanen anger, både i syftestexten och i de långsiktiga målen, att i d en 
kommunikativa förmågan ingår också att eleverna gradvis ska öka sin be-
härskning av språkets struktur. Detta uttrycks i det centrala innehållet som ut-
tal, grammatik, stavning, interpunktion med mera och är på så sätt tydligare 
framskrivet i den nya kursplanen jämfört med tidigare. Betoningen av språkets 
struktur ska samtidigt balanseras mot forskningsresultat som visar att man lär 
sig språk effektivast genom att få uttrycka sig och sträva efter att förstå och 
kommunicera, inte genom att studera separata byggstenar i språket. (Kom-
mentarmaterial till kursplanen i moderna språk, s.6)  

 
Som framgår av textavsnittet understryker Skolverket att man lär sig språk 
effektivast genom att förstå och kommunicera, inte genom att studera sepa-
rata byggstenar i språket. Polariseringen mellan att å ena sidan betona språ-
kets struktur men å andra sidan understryka att det inte ska ske genom att 
studera separata byggstenar utan att vidare fördjupa sig i saken, är det 
närmaste lärarkåren kommer ett resonemang om grammatikens roll inom 
ramen för ett kommunikativ språkundervisning. Styrdokumenten angående 
moderna språk (underlaget för lärares tolkning av innehåll och betygskrite-
rier för de olika kurserna) erbjuder inga förslag på grammatikens vad-, hur- 
och varför-frågor. Hur lärare väljer att tolka texten och utforma sin under-
visning är något vi inte vet. Detta glapp är studiens premiss.  Ett antagande 
kan vara att lärare gör som de själva blivit undervisade eller att de följer det 
som språkdidaktiker sagt på lärarutbildningar. Andra antaganden kan vara att 
lärobokens kunskapssyn och upplägg styr hur undervisningen utformas eller 
att lärarkollegiets tolkningar på den egna skolan utgör riktmärket.   

Följande citat är ytterligare ett stycke i kommentarmaterialet (Skolverket) 
som omnämner den språkliga strukturen: 

Den kommunikativa förmågan innefattar även en ökande grad av språklig sä-
kerhet. Det innebär att man i möjligaste mån behärskar språkets form, det vill 
säga vokabulär, fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. Syftet med 
detta är att utveckla komplexiteten och precisionen i elevernas språk. Med 
kunskaper om språkets form kan eleverna utveckla förmågan att uttrycka sig 
och kommunicera i allt mer avancerade och krävande sammanhang. (s.9) 

 
Stycket ovan ur kommentarmaterialet är hämtat från rubriken ”Allsidig 
kommunikativ förmåga”. Här framgår att grammatisk kompetens är en del 
av den kommunikativa förmågan. I jämförelse med förra kursplanen (Gy 
2000) finns den grammatiska kompetensen idag mer framskriven men den är 
inte beskriven närmare eller problematiserad: för vad betyder det att ta hän-
syn till språkets strukturer för undervisningen och i relation till reception 
(lyssna och läsa), produktion (skriva och tala) och interaktion (skriva och 
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tala)? Det diskuteras inte i styrdokumenten vad det innebär och det finns 
inga förslag på hur detta innehåll kan presenteras eller läras in. Följande citat 
från kommentarmaterialet beskriver vidare den kommunikativa kunskapssy-
nen i relation till språklig form: 

Kursplanen anger alltså inget obligatoriskt innehåll och ingen obligatorisk 
ordningsföljd för vilka grammatiska företeelser eleverna ska få undervisning i 
eller om. Detta kommer sig av att kursplanen utgår från att kommunikationen 
är primär. Språkliga element som grammatiska strukturer och stavning ska 
därför tas in i undervisningen först när de fyller ett funktionellt syfte för att 
förtydliga och berika kommunikationen. (s.15) 

 
Kursplanen i moderna språk är tydlig med att språkets strukturer ska studeras 
i det språk som eleverna möter och att dessa strukturer tillgodogörs bättre 
om det finns omedelbara behov och syften med dem i kommunikationen; 
detta är den funktionella och kommunikativa språksyn som genomsyrar både 
referensramen och kursplanerna i Sverige. Det råder inga tvivel om att 
grammatisk kompetens inom språkkunnandet ges en underordnad roll i kurs-
planen istället för att presenteras som en integrerad del av språkförmågan. 
Upprinnelsen till den här undersökningen finns delvis inom detta förhål-
lande. I detta sammanhang är det viktigt att konstatera att intervjufrågorna på 
intet vis anspelar på detta. Min inställning har varit att förutsättningslöst 
undersöka lärarnas uppfattningar. 

Utgångspunkten för denna studie är att grammatisk kompetens är en av de 
förmågor (att kunna och använda språkets grammatiska resurser) som be-
hövs för att kommunicera. Jag tolkar innebörden av grammatisk kompetens 
som referensramen (och antagligen Skolverket) gör; som visats ovan. Men 
eftersom Skolverket i liten grad problematiserar den grammatiska kompeten-
sens didaktiska vad-, hur-, och varförfrågor behövs en beskrivning av och 
förståelse för hur lärarna uppfattar saken. Att språkets strukturer både har 
form (system) och innehåll (funktion) är något man inom forskningen sedan 
sekler tillbaka varit medveten om. Den dikotomin är ofrånkomlig att ta i 
beaktande när grammatisk kompetens definieras; i följande avsnitt kommer 
den aspekten att närmare belysas. 

Grammatiken i språkutbildningen, en teoretisk-metodisk 
bakgrund 
Under den här rubriken presenteras grammatikens roll i språkutbildningen ur 
ett historiskt perspektiv. Relevanta begrepp för att diskutera språkundervis-
ning definieras i avsnittet, allteftersom de aktualiseras i den kronologiska 
genomgången.  

Det förefaller betydelsefullt för tolkning, analys och diskussion av resul-
taten att förstå hur språkvetenskapen har sett på språklig form och hur 
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grammatiken värderats inom språkundervisningen för att tydligare urskilja 
och förstå lärarnas uppfattningar om dess roll idag. Det är också troligt att 
denna utveckling i någon mån har betydelse för lärarnas synsätt.  
 
Under medeltiden och renässansen var grammatiken en grundläggande för-
utsättning för studier och var tillsammans med logik och retorik det akade-
miska trivium som utgjorde skolgången. Arvet från antiken var tydligt och 
kan spåras i Aristoteles teorier om logik och retorik som tillsammans med 
grammatik var de muntliga och grundläggande förmågor en människa be-
hövde för att gå vidare inom de fria konsterna; ämnen för fria, tänkande 
män. Uppfattningen var att om man studerade och förstod formernas innersta 
väsen så lärde man sig också att tänka: ”grammatikstudier blev därför likty-
digt med att utveckla förståndet” (Brodow, 2000:14). 

I medeltidens kloster- eller katedralskolor liksom vid universitetens filo-
sofiska institutioner kallades de sju fria konsterna för artes liberales och 
efter att ha lyckats med trivium gick man vidare till quadrivium för att bygga 
på med läroämnena aritmetik, geometri, astronomi och musik.   

Under 15- och 1600-talet hade latinet som talat språk inom utbildning, 
kyrka och diplomati, även bland de mest bildade i samhället, börjat ge vika 
för franskan och användes knappast efter 1600-talet förutom i vissa akade-
miska och religiösa sammanhang. När nationalspråken börjar användas som 
undervisningsspråk uppstår behovet att skriva grammatikor på de nya språ-
ken, men de skrevs utifrån den latinska förlagan, något som kom att skapa 
tvetydiga och klumpiga regelverk. (Malmberg, 1971:58)6 

Det är under 1800-talets andra hälft och i början på 1900-talet som under-
visning i moderna språk mer allmänt börjar införas i Europa. Den modell 
man likväl hade att följa i klassrummen var den som latin undervisats på och 
därmed inriktad på skriftlig förmåga och på översättning av texter från det 
aktuella målspråket till elevernas modersmål. Grammatiken och det filo-
logiska utgjorde det centrala innehållet och undervisades först deduktivt men 
efterhand också induktivt. Deduktiv undervisning betyder att bygga under-
visningen på att först introducera grammatiska paradigm och därefter träna 
dessa. Induktiv undervisning av grammatik är att utgå från texter där ele-
verna med läraren söker efter strukturer de kunde medvetandegöra och for-
mulera i r elation till den erfarenhet och kunskap de hade. (Malmberg, 
1971:58) Dualiteten mellan en deduktiv och induktiv metod framträder här 
redan tydligt, något som för dagens lärare, enligt min mening, fortfarande är 
aktuellt. Dessa begrepp ligger nära termerna explicit och implicit som också 
framstår som två motsatta sidor av hur språkundervisning kan bedrivas fast 

                                                      
6 Intressant är att fundera över i vilken grad grammatikor än idag tyngs av latinska taxonomier 
när det aktuella språket beskrivs. 



 10 

med något olika förtecken.7 En explicit grammatikundervisning medvetande-
gör språkets former på olika sätt. Medvetandegörandet kan göras deduktivt 
eller induktivt, det vill säga explicit kan vara att metalingvistiskt analysera 
språket induktivt (utifrån ett funktionellt och kommunikativt sammanhang), 
diskutera och dra slutsatser av svåra konstruktioner (kontextbundna eller 
dekontextualiserade). Men explicit kan också innebära att presentera regler 
och paradigm och därefter låta eleverna träna med hjälp av olika typer av öv-
ningar (deduktivt). Explicit grammatikundervisning kan alltså både likna ett 
traditionellt angreppssätt men också vara en del av ett kommunikativt klass-
rum. Implicit, som ordet indikerar, fokuserar på en intuitiv inlärning av for-
men där regler och paradigm inte medvetandegörs. Eleven kan uppnå en 
”omedveten” (oartikulerad) kunskap; fraser och uttryck byggs upp med fo-
kus på generös input av olika slag men utan analys av formen.  

In the case of implicit learning, learners remain unaware of the learning 
that has taken place, although it is evident in the behavioral responses 
they make. Thus, learners cannot verbalize what they have learned. In 
the case of explicit learning, learners are aware that they have learned 
something and can verbalize what they have learned. (Ellis, R. 2009:3) 

 
Det finns forskningsresultat som indikerar att explicit undervisning i gram-
matik ger ett mer avancerat och korrekt språk på kortare tid än en implicit 
grammatikundervisning (Norris & Ortega, 2000). Frågan för forskningen har 
länge varit huruvida den explicita grammatikkunskapen också kan övergå till 
att bli implicit, d.v.s. automatiserad och omedveten. Dessa begrepp inom 
andraspråksforskningen är föremål för återkommande diskussion: Den ur-
sprungliga indelningen i vår tid kan tillskrivas Krashen (de Graaff & 
Housen, 2009) som menade att det är en kvalitativ skillnad i det implicita 
tillägnandet (acquisition) av främmande språk, något som inte nödvändigtvis 
måste ske i formell undervisning, och den explicita inlärningen (learning) 
som baseras på undervisning. Begreppen har efterhand utvecklats till att 
                                                      
7 Termerna deduktiv och induktiv: Antagligen används båda dessa synsätt parallellt av många 
lärare, något som också forskningsresultaten indikerar som gynnsamt. Den deduktiva vägen 
ger ofta en snabbare förståelse av strukturer och regler i sig men forskningen sätter frågeteck-
en för hur dessa sen kan implementeras (hur börja prata till exempel). Den induktiva metoden 
kan vara långsammare i just det att konkret kunna strukturerna (speciellt angående komplexa 
och oregelbundna strukturer) men däremot inte att automatisera (börja prata till exempel) 
Forskningsresultat som visar det positiva för språkinlärningen att eleven involveras i kon-
struktionen av språkets struktur men utifrån ett sammanhang ligger i linje med induktiv me-
tod. (Cervantes Virtual Cervantes/Diccionario de términos claves de ELE/aprendizaje induc-
tivo y deductivo). Det förefaller som att skillnaden mellan de snarlika partermerna deduktiv 
och induktiv samt explicit och implicit är att en implicit grammatikundervisning inte har som 
mål att medvetandegöra formers strukturer, regler, kännetecken etc. Den implicita gramma-
tikundervisningen eftersträvar därvidlag snarare en ”naturlig” inlärning (modersmålet) fast 
inom ramen för klassrummet. Den induktiva metodens mål är däremot att medvetandegöra 
formen men utifrån ett språkligt ”naturligt” sammanhang. 
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också definieras med innebörder som att ett implicit tillägnande kräver stor 
exponering för L2-material (de Graaff & Housen, 2009) och att explicit in-
lärning är ”a conscious, deliberative process of concept formation and con-
cept linking” (Ibid:206). Några andra forskare menar att både implicit och 
explicit språkinlärning kräver att input uppmärksammas och bearbetas för att 
skapa de mentala representationer som är en förutsättning för att inlärning 
ska ske (de Graaff & Housen, 2009). Det finns också de som tvivlar på att 
effekterna av implicita inlärningsprocesser i formellt lärande skulle vara 
goda eftersom det visat sig ge bristfälliga kunskaper (till exempel gramma-
tisk korrekthet) och vara tidskrävande (t.ex. De Keyser, 1994; Doughty, 
2003). Dessa begrepp (implicit och explicit) är följaktligen betydelsefulla 
redskap för tolkning och förståelse av lärarens utsagor och beskriver olika 
grammatikundervisningar.   

Låt oss återgå till den historiska återblicken om grammatikens betydelse i 
språkutbildningen efter detta inslag av definitioner: under 1800-talets andra 
hälft och i början på 1900-talet kretsar alltså det mesta i undervisningen 
kring det skriftliga språket och uttal och muntliga övningar har ringa bety-
delse för språkinlärningen. Dessutom tyngs grammatiken i det studerade 
språket av en struktur baserad på den latinska, oftast föga överensstämmande 
med det aktuella språket. Översättning till och från modersmålet var sättet att 
pröva språkkunskaperna på och man ansåg allmänt att semantik och gram-
matik var fasta kategorier med direkta motsvarigheter i andra språk (Malm-
berg, 1971:59). Läroböckerna var utformade så at t alla lexikala och gram-
matiska kategorier skulle belysas i undervisningen, och i en viss ordning 
utan hänsyn till frekvens (vanligt/ej vanligt förekommande) eller användning 
(funktion) (Malmberg, 1971:59–60). Denna undervisningsform brukar kallas 
traditionell grammatikundervisning.  

Språkforskaren Ferdinand de Saussures (1857–1913) studier om ett 
språks system och funktion kom att utöva det starka inflytande som radikalt 
skulle förändra synen på vad ett språk egentligen är och i förlängningen hur 
språkundervisning bör utformas. Saussures resonemang utifrån distinktionen 
i begreppen langue (språket/systemet) och parole (talet/den konkreta tal-
akten) illustrerar de upptäckter om språkets både lagbundna men samtidigt 
systematiska egenskaper. Alla språk, upptäckte man, hade sin immanenta 
struktur och det blev nu lingvistikens uppgift att börja beskriva dessa utifrån 
en tydlig relativistisk synvinkel. Språken kunde studeras ur ett diakroniskt 
eller synkroniskt perspektiv. Saussure talar även om det arbiträra språkteck-
net; det som tecknet betecknar (betydelsen) och det betecknande (ljud- eller 
bokstavsföljden). Resultatet av dessa studier är att ”det av naturen och Gud 
givna språket” utifrån en på förhand given struktur, utvecklas i början på 
1900-talet till ett människans språk i tid och rum, inget språk det andra helt 
likt.  

Saussures teorier kommer att bli jordmånen för den s.k. direktmetoden 
(naturmetoden) som i Sverige, liksom i hela västvärlden blir tongivande 
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inom språkundervisning från och med mitten av 1900-talet. Dessa ström-
ningar innebär att språksynen nu genomsyras av att varje språk är unikt och 
bör studeras utifrån dess specifika förutsättningar, något som härstammar 
från strukturalisternas synsätt. Behaviorismen som psykologiskt fält utövade 
ett starkt inflytande på den tidens språksyn och dessa idéer smälte samman 
med det strukturella synsättet. Målspråket skulle vara den enda referensen i 
undervisningen och övningar i form av drillningar (härma och upprepa vissa 
ord och uttryck) var vanliga. Modersmålet skulle inte användas som jämfö-
relse varvid all översättning blev omöjlig och läraren (grammofonen, band-
spelaren, radion) talade endast på målspråket. Grammatikens metalingvist-
iska sida var ointressant och språkutbildningen fokuserade på färdighet sna-
rare än förståelse och praktiska övningar av givna strukturer var det helt 
dominerande inslaget. 

Mönstret skulle läras och förstås genom att förekomma i en autentisk och in-
nehållsligt begriplig situation, och det skulle befästas med hjälp av ständigt 
återkommande upprepningar och mönsterövningar. (Malmberg, 1971:25)  
 

Vilka mönster skulle läras in? Utgångspunkten var inte längre som inom den 
traditionella språkundervisningen att alla kategorier i det totala språksyste-
met skulle gås igenom utan tanken om frekvens (vanligt/mindre vanligt fö-
rekommande) avgjorde övningarnas innehåll. De strukturer och ordfamiljer 
som var mest användbara och vanliga skulle tränas. ”Franskans imperfekt 
konjunktiv kunde slopas, engelskans presens konjunktiv likaså”, fastslår 
Malmberg (1971:86). Grammatikstudierna under den här perioden (1950-70) 
handlade om att nöta in givna mönster, inte om att medvetet problematisera 
eller förstå strukturerna.  

Studier av kontrastiv art inom lingvistiken utvecklas som en följd av 
Saussures teorier. Om man konstaterat att varje språk är unikt är steget till att 
därefter jämföra olika språkliga system fullt begripligt. Genom att studera 
skillnaderna mellan olika språk angående betydelse, innehåll och uttryck, 
kan minsta gemensamma nämnare hos olika språk formuleras och begreppen 
allmänna drag, generella drag och universella drag mellan språk blir vanliga 
(Malmberg, 1971:105–109). Denna utveckling påverkar språkundervis-
ningen som i kontrast till direktmetodens målspråksfokus inlemmar jämfö-
relsen med andra språk som ett verktyg i språkinlärningen; grammatikens 
roll i undervisningen kom att omdefinieras och ett metalingvistiskt och kon-
trastivt synsätt blev vanligare.  

Revolutionerande för språkvetenskapen var Noam Chomsky teorier om 
medfödd språkförmåga (Syntactic Structures, 1957; Aspects of a Theory of 
Syntax, 1965). Teorierna kom att ge nya insikter om ”hur den underliggande 
mekanism ser ut som gör det möjligt för oss att producera och förstå språk” 
(Ellegård, 1971:12). Beskrivningen av barnets sätt att lära sig modersmålet 
illustrerar vår medfödda gemensamma rudimentära grammatik, menade 



13 
 

Chomsky. Dessa universella beståndsdelar utgör vår medfödda kompetens, 
som utvecklas vidare till kompletta specifika språk tack vare att varje språks 
unika parametrar anpassas till de grundläggande beståndsdelarna. Dessa nya 
teorier, om språkens generativa och universella karaktär, kommer att för-
djupa förståelsen av modersmålets relation till andra senare inlärda språk. 
Den förmåga vi har som barn att ”omedvetet” lära oss ett komplett, korrekt, 
komplext språks system, kommer inte helt tillbaka men kan delvis triggas 
igång igen när vi lär oss vårt andra eller tredje språk (se L2/L3-forskning 
t.ex. Rivers & Golonka, 2010). Man kan inte säga att den generativa gram-
matiken i praktisk mening tillfört språkundervisningen ny metodik eller di-
daktik (Tornberg, 2000:170), däremot utgör den en av de betydande teori-
erna om språkets uppbyggnad och natur som tillsammans med de senare 
kognitiva, funktionella och sociokulturella perspektiven, utgör den bas som 
alla lärarutbildare och språklärare på ett eller annat sätt förhåller sig till.   

De nya teorier och slutsatser Chomsky lägger fram debatteras livligt i 
svensk press bl.a. av Allan Ellegård (Ellegård & Lindell, Direkt eller insikt, 
1970 eller Ellegård, Språk, språkvetenskap och språkinlärning, 1971). Han 
menar att den amerikanska lingvistiken dittills framförallt sysslat med stu-
dier av grammatikens ytstrukturer; dess byggstenar av ljud och ordelement, 
och att språkdidaktikerna varit av uppfattningen att innan språkets syntax 
studeras så måste byggstenarna (morfemen) observeras. Chomsky bryter 
kraftfullt med det resonemanget genom att utgå från syntaxen och detaljerat 
kartlägga den och utveckla en teori som leder fram till en ny syn på språkin-
lärningen (den universella grammatiken). Ellegård understryker att med 
Chomsky träder språkforskningen ut ur ett ”snävt empiristiskt” fält och in i 
en ”frigörande skapande teoribildning” (Ellegård, 1971:28). Chomsky menar 
att det inte finns något som säger att ytstrukturen måste var en förutsättning 
för syntaxen utan att han genom att skapa en teori baserad på syntaxen som 
en universell nivå också kan förstå de små byggstenarnas roll. Enligt Elle-
gård, som liksom många inom fältet hyste en stor tilltro till modellen, kan 
man jämföra resonemangen med dem inom fysiken: 

… atommodellen skulle aldrig ha kunnat byggas upp om man krävt att atom-
kärnan och elektronerna först skulle ha isolerats och observerats innan de 
finge användas som grundstenar i kärnfysikens teoribygge /…/ En grammatik 
i Chomskys mening skall göra för språket vad kärnfysiken gör för materien. 
Den skall beskriva språket, och beskrivningen skall vara både fullständig och 
generell. (ibid:17) 

 
På 60- och 70-talet börjar lingvistiken syssla med större enheter än endast 
satsen. Man frågar sig nu om ett textstycke, en novell eller en dikt också kan 
beskrivas och analyseras på ett formellt sätt liksom fonemet, morfemet, ordet 
och satsen: ”finns det en romanens eller dramats grammatik”? frågar sig 
Malmberg (1971:146). Därmed börjar man utforska en textens och diskur-
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sens grammatik (Enligt Malmberg t.ex. Barthes, 1964; Todorov, 1967). 
Denna utveckling och breddning av lingvistikens forskningsområde från att 
studera de minsta byggstenarna, via satsläran till mer textuella och genrein-
riktade perspektiv på strukturen i olika texttyper öppnar för nya angreppssätt 
vad gäller grammatikens roll i undervisningen. Tydliga spår av denna ut-
veckling märks idag i Sverige framförallt inom skolämnena svenska som 
andraspråk- och svenska. Det är min uppfattning att man inom didaktisk 
forskning (främmande språk) i Sverige inte avsevärt tagit intryck av denna 
utveckling. Den aktuella främmande språkforskningen som pågår i Spanien 
har däremot ett tydligt fokus på diskurslingvistik (se avsnittet Forskning om 
de främmande språkens didaktik, Spanien, s.52).  

Språk kan som vi sett ovan studeras ur olika perspektiv; som slutna form-
system utan semantiskt innehåll, som arbiträra tecken, det vill säga tudelade 
av innehåll och beteckning, men också i sin verklighet präglade av tidens och 
den sociala gruppens värderingar. Det historiska perspektivet visar hur 
språkundervisningen i olika tider påverkats av teorier om språkets natur och 
att debatten är en förlängning av detta. Frågan hur lärare idag uppfattar 
grammatikens roll torde därför aktualisera de teorier om språkinlärning och 
de värderingar som fått fäste i vår tid.  

John Oller (1971) är en av de forskare som hävdar att ett språk ur språk-
inlärningssynpunkt inte kan studeras isolerat från sina ”komplexa utom-
språkliga strukturer” (Malmberg, 1971:148). Oller menar att vi inte bara kan 
studera hur eleverna talar utan att fråga oss vad de menar. Dagens kommu-
nikativa språksyn finns inbegripen i de resonemang han för om att språk inte 
ska läras genom ett isolerat mekaniskt manipulerande av strukturer utan uti-
från sitt kommunikativa sammanhang (ibid:150). Året därpå (1972) får Dell 
Hymes resonemang och definitioner av den kommunikativa kompetensen ett 
starkt genomslag (On Comunicative competence). Hymes utvecklar Chom-
skys begrepp om lingvistisk competence och performance mot att också 
gälla sociokulturella perspektiv, inte bara formella grammatiska frågor; i 
synnerhet var det performance-begreppet som utvidgades. Diskursiv, strate-
gisk och sociolingvistisk kompetens börjar med Hymes få den form som 
idag har anammats som delar av den kommunikativa kompetensen.  

The engagement of language in social life has a positive, productive aspect. 
There are rules of use without which the rules of grammar would be useless. 
Just as rules of syntax can control aspects of phonology, and just as semantic 
rules perhaps control aspects of syntax, so rules of speech acts enter as a con-
trolling factor for linguistic form as a whole. (Hymes, 1972:60) 

 
Canale (1983) fortsätter diskussionen och utvecklade definitionen vidare:  
• Social interaktion 
• Oförutsägbar och kreativ till form och innehåll 
• Diskurssammanhang och sociokulturella kontexter har betydelse 
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• Utförs under störande förhållande (trötthet, distraktion, minnesförlust) 
• Den har alltid ett syfte 
• Språket är autentiskt 
• Måluppfyllelsen avgörs av effekten kommunikationen får 
 
Med denna utveckling kommer språkundervisningen att på allvar börja ta 
hänsyn till olika sociala språkliga sammanhangs behov, det vill säga att ef-
tersträva autentiska språksituationer; deras innehåll och mål med kommuni-
kation.  

Austins teorier kring begreppet talakter (How to do things with words, 
1975) påverkar starkt utvecklingen i samma riktning, nämligen mot att också 
fokusera på användningen av språket och nya forskningsområden växer fram 
(pragmatik, socio- och psykolingvistik). Synen på ”inlärarspråket som en 
framväxande kommunikativ kompetens” (Austin, 1975:38) kommer att 
lägga grunden för funktionella, kognitiva och interaktionella forskningsin-
riktningar som i hög grad påverkar språkundervisningen. Denna utveckling 
påverkar språkdidaktiken mot att betona samtal, förhandling om mening 
(negotiation of meaning) och att strategier för att utveckla förståelse under-
stryks. 

Under 70- och 80-talet kommer Europarådets olika språkprojekt att spela 
stor roll och starkt påverka de officiella styrdokument och läromedel som 
formade utbildningen i moderna språk. Det betyder att språksynen med de 
för tiden rådande kognitiva och funktionella synsätten utgör en kursändring i 
förhållande till tidigare kursplaner i moderna språk, något som är märkbart i 
Lgr80. Inriktningen mot en kommunikativ språksyn börjar märkas och or-
dalydelser som ”svara på frågor”, ”själv ställa frågor”, ”berätta”, ”beskriva” 
och ”förklara” formuleras (Tornberg, 2000:178–179). Det kommunikativa 
språkklassrummet fick i västvärlden ett starkt genomslag och på många håll 
lyfte lärarna ut den explicita grammatiska kompetensen från undervisningen, 
vilket bidragit till att kompromettera grammatiken inom språkdidaktiken. 

Från 90-talet och fram till dagens språkpedagogik kan man tala om ett an-
nat slag av perspektivförskjutning. I det här kapitlets tillbakablick har vi 
konstaterat att det hela tiden genom historien varit en fråga om undervis-
ningsmetodik utifrån olika perspektiv på vad språk är, men sedan ett par tre 
decennier talar vi nu istället om lärande. Frågan om hur man bäst undervisar 
handlar idag egentligen om hur man bäst lär sig. Fokus på elevgruppens 
sammansättning, behov och syfte präglar undervisningen i högre grad och 
tillvägagångssätten blir många. Elevens individuella möjligheter beroende på 
motivation, förkunskaper, personliga särdrag, ålder, är viktiga hänsynstagan-
den, liksom de interaktiva processer eleverna är delaktiga i. Detta förhål-
lande resulterar i att hellre än att eftersträva en fungerande metodik används 
många. I Vygotskys anda läggs stor betydelse vid lärarens uppgift att stötta 
eleven på den nivå denne befinner sig i inlärningen. Detta sociokulturella 
perspektiv med allmändidaktiska förtecken har förmodligen stärkt undervis-
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ningen genom ett bredare tilltal och betoning av mediering och utveckling 
som nära förknippade med lärande. Det förefaller väsentligt att inför en 
undersökning om lärares uppfattningar om den grammatiska kompetensens 
roll i språkundervisningen ta i beaktande den betydelse sociokulturella per-
spektiv har för utformning av undervisning idag. Genom Figur 1 i form av 
en triangel illustreras detta och andra samband. Triangeln representerar den 
modell ämnesdidaktisk forskning kan använda för att förtydliga de komplexa 
samspel och hänsynstaganden som står i fokus när undervisning planeras, 
genomförs och utvärderas.  

 
 

 
 

 
 
 
Figur 1. Undervisningens rum.  Den ämnesdidaktiska triangeln. (Förenklad figur 
efter Sten-Olof Ullström, Ämnesdidaktiska brobyggen, 2009:17) 

 
I den här undersökningen fokuseras främst Ämnesstoff och Läraren, något 
som inte motsäger att lärarens uppfattning om hur ämnesstoffet ska utformas 
i klassrummet också påverkas av elevens förväntningar. I figuren ovan kan 
samhället vara den tänkta rymd som omgärdar triangeln. Detta synliggör i 
tillägget att ämnet, läraren och eleven befinner sig i en viss social och poli-
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tisk kontext. I den här uppsatsen är bilden användbar för att synliggöra vad 
som kan inverka på lärarens synsätt och handlande. 
 
Sammanfattning av synsätt angående grammatikens roll i undervisningen 
utifrån den historiska utvecklingen: 
 
• Finns det ett egenvärde att arbeta med grammatik (att lära sig att tänka)? 
• Vilken betydelse för målspråksinlärningen har elevernas modersmål (kon-

trastiv språkundervisning; i vilken grad)? 
• Utgör grammatikors strukturer och förklaringsmodeller otympliga taxo-

nomier och är det ett hinder för en funktionell grammatik?8 
• När aktualiseras språkliga strukturer i undervisningen; först eller med 

utgångspunkt i funktionella behov, uttryckligen eller underförstått (de-
duktiva/induktiva och explicita/implicita undervisningsmetoder)?  

• Grammatikens alla delar eftersträvas eller de mest frekvent använda?  
• Grammatiken separat som system eller integrerat med kommunikativa 

mål?  
• I vilken grad anser lärare att det är viktigt för språkinlärningen att vi un-

dersöker vad eleverna menar (funktion) eller räcker det att det är rätt?  
• Hur betydelsefullt är det att veta hur elever lär sig språk i jämförelse med 

att veta hur själva språket är beskaffat? 
• Vilken relation har språkets grammatiks mikro- och makronivåer till 

varandra? Med Figur 2 avser jag illustrera olika mikro- och makronivåer 
angående grammatiken. Frågan gäller huruvida man kan se om dessa ni-
våer samspelar i undervisningen eller om lärarna endast talar om vissa av 
dem? Kan man i lärarnas utsagor spåra synsätt som tyder på att morfologi 
och syntax är den centrala utgångspunkten när grammatik diskuteras eller 
är det så att texttypers grammatik styr undervisningen?  
 

 

Figur 2. Grammatisk kompetens i mikro- och makronivå. Illustration av olika nivåer 
i storleksordning (enheter) och i relation till varandra.  

 
Figur 2 avser alltså tydliggöra relationer mellan grammatikens minsta delar 
(morfem, fonem, ord), satser/meningar (syntax) och hela texter. Mellan 
dessa minsta delar och större sjok av grammatiken gör läraren olika val i sitt 
arbete i klassrummet. Dessa val innebär utgångspunkter (starta med småde-
larna eller helheten) och olika typer av samspel (till exempel starta i syn-
taxen för att analysera relationen mellan den och texttypen eller de minsta 
                                                      
8 Funktionell grammatik i allmän betydelse: en grammatiksyn anpassad efter kommunikativ 
språkutbildning.  
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delarnas betydelse för syntaxen). Figuren avser också visa att det traditio-
nella förhållningssättet att starta i de minsta delarna och röra sig mot de 
större inte behöver vara det enda synsättet. En utgångspunkt i texttyper i 
arbetet med grammatiken innebär en omvänd arbetsordning, men förutsätter 
likväl analys av de mindre delarna; alla enheter hänger antagligen ihop. Fi-
guren är därmed en cirkel. 
 
Sedan funktionella och kommunikativa synsätt kommit att prägla målet för 
undervisningen (70–80-tal) diskuteras även texttypers olika grammatiska 
karaktär. En pedagogisk grammatik för skolan kan följaktligen laborera med 
språkets strukturer inom väsensskilda enheter ömsesidigt beroende av 
varandra.  

Dessa frågor ovan är ställningstaganden som den historiska återblicken 
aktualiserar angående grammatikens roll. Lärarnas uppfattningar kommer att 
kunna ställas i relation till dessa frågeställningar i diskussionen av resultaten.  

De moderna språken i skolan idag 
Under denna rubrik kommer aktuella publikationer och några inlägg i de-
batten att presenteras för att belysa den diskursiva miljö språklärarna befin-
ner sig inom. Huruvida detta inverkar eller inte på lärarnas uppfattningar om 
innehållet i undervisningen, är inte känt men jag uppfattar det som troligt 
och relevant för bakgrundsteckningen. 
 
I den aktuella svenska skoldebatten utgör situationen för de moderna språken 
ett måttligt diskuterat område; den i jämförelse med andra skolämnen ringa 
debatt som pågår står i en bjärt kontrast till den livaktiga internationella 
forskningen inom det språkdidaktiska forskningsfältet (andraspråksforsk-
ning, ämnesdidaktisk/praktikutvecklande forskning). Medan man i Sverige 
framförallt diskuterar svenska elevers allt sämre resultat i matematik och 
naturvetenskapliga ämnen och en sämre läsförmåga i allmänhet, är proble-
men med stora elevavhopp och orsakerna till det vikande intresset för mo-
derna språk (Francia & Riis, 2013:20; Skolverket, 2011a; 2011b) inte på 
samma sätt prioriterat. För gymnasieskolan är anledningen sannolikt, att 
matematik och naturvetenskap är gymnasiegemensamma ämnen och utgör 
obligatoriska kurser av stor vikt för samtliga gymnasieprogram. Moderna 
språk är i stället framförallt ett valbart ämne med undantag för några kurser 
inom de nationella gymnasieprogrammen. Det är likaså min uppfattning att 
vi förutom att syna allmändidaktiska orsaker (gruppstorlekar, ekonomi, ka-
tederundervisning, läroplanen osv.) till bristande resultat i skolan också be-
höver diskutera själva kunskaperna och färdigheterna som är målet med 
undervisningen: Vilka innehåll behöver synliggöras och bearbetas med ele-
verna i olika ämnen?  
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Den officiella synen på språkutbildning inom skolan idag är ett resultat av 
både nationella och internationella ställningstaganden. Även om medlems-
staterna i EU inte behöver följa EU:s direktiv i utbildningsfrågor, har Sve-
rige och många andra europeiska länder valt att ta stor hänsyn till referens-
ramens kunskapssyn i de egna kursplanerna. För den här studien är det av 
intresse att beskriva de publikationer och något om den debatt som förs för 
att kunna tolka en möjlig påverkan på lärares uppfattningar om grammati-
kens roll i undervisningen. Nedan sammanfattas kort internationella och 
nationella satsningar och ställningstaganden som kan vara av betydelse för 
att förstå den samhälleliga kontext som formar lärarnas värderingar.  

Frågan om flerspråkighet och interkulturalitet i en globaliserad värld är 
aktuell och från olika håll framhålls vikten av att dagens medborgare behö-
ver ha kunskaper i flera språk. Exempel på detta är EU:s åtta nyckelkompe-
tenser9 av vilka Kommunikation på främmande språk är en. EU-kommis-
sionen har därutöver satt upp följande mål för språkinlärning i EU-länderna 
(Lära och lära ut - På väg mot kunskapssamhället, 1995): ”Efter den grund-
läggande skolutbildningen bör var och en behärska två gemenskapsspråk 
utöver modersmålet” (s.70). Alla EU-medborgare ska förutom sitt moders-
mål få tillfälle att lära sig två främmande språk. EU:s motto ”förenade i 
mångfalden” (Att föra Europas talan, språken i Europeiska unionen, 
2008:12) syftar till att respektera allas rätt till ”en identitet” och friheten att 
använda sitt språk, språkkunskaper förväntas dessutom underlätta för en 
gemensam arbetsmarknad. 

En svensk forskare, Ingela Bel Habib (2011), verksam inom fältet språk-
ekonomi understryker i en aktuell internationell studie betydelsen av kun-
skap i flera språk som viktigt för ekonomin i ett land. Bel Habib visar att 
Sverige i jämförelse med många andra europeiska länder har ett mycket högt 
antal olika modersmålstalare men att man i mycket liten grad utnyttjar dessa 
vid affärskontakter, något som kan resultera i lägre export och större geogra-
fisk isolering. Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringslivs rapport Språk 
– en väg in i arbetslivet (2012) betonar i liknande ordalag att kunskap i öv-
riga språk förutom engelska har betydelse för landets ekonomiska utveck-
ling.  

Internationella språkstudien, European Survey on Language Compe-
tences, (2011b) om elevers kunskaper i de två största främmande språken i 
14 europeiska länder (för Sverige engelska och spanska i åk 9) visar att Sve-
riges elever hör till de mest avancerade bland alla deltagande länder i eng-

                                                      
9 
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_s
v.htm  

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_sv.htm
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elska medan resultaten av förmågan att läsa, lyssna och skriva i spanska åk 9 
(men endast i jämförelse med franska elever), var mycket låga.10  

De främmande språkens ställning har debatterats inom press och special-
tidskrifter; neddragningar inom språkundervisning i flera språk på vissa uni-
versitet och högskolor och rapporter om stora elevavhopp både internatio-
nellt och inom landet bekymrar och har de senaste åren resulterat i både ve-
tenskapliga artiklar (t.ex. Hyltenstam & Österberg, 2010) och debattartik-
lar.11Dessa forskare betonar att situationen för de moderna språken i skolan 
är synnerligen allvarlig och refererar bl.a. till vad de anser vara en missupp-
fattning hos allmänheten att engelska räcker som internationellt kommuni-
kationsspråk.  

I en aktuell rapport från Uppsala universitet (Francia & Riis, 2013) Lä-
rare, elever och spanska som modernt språk. Styrkor och svagheter – möj-
ligheter och hot analyseras situationen för skolämnet spanska idag i Sverige 
(fokus grundskolan). Författarna påpekar att ”befintlig statistik inom områ-
det var mager” (s.9), att vetenskapliga studier knappast fanns och att de rap-
porter som skrivits endast var utifrån myndighetsperspektiv. Rapporten 
sammanställer information från en mängd aktörer och använder både kvan-
titativa och kvalitativa metoder. Resultatet av undersökningen presenteras i 
form av styrkor, svagheter, hot och möjligheter och visar att skolämnet 
spanska befinner sig i en mycket utsatt situation. Kombinationen av det po-
puläraste moderna språket och det högsta antalet obehöriga lärare (tillsam-
mans med teknikämnet och yrkesämnen) och stora avhopp samt låga resul-
tat, är en utmaning för svensk skola.12   

                                                      
10 I bedömningshänseende kan resultaten sägas vara rättvisande för svenska förhållanden efter 
analyser av svenska bedömningsexperter Gudrun Erickson och Julieta Lodeiro, Göteborgs 
Universitet. (Skolverket, 2012) 
11 Dagens Nyheter, 2012, Bardel & Novén, 19/11; 22/11; Melander 3/12, m.fl. 
12 Styrkor hos spanska som modernt språk: Många elever väljer spanska (läsåret 
2011/2012 cirka hälften av alla i åk 7). Även om ett stort antal lärare saknar behörighet så har 
de som har spanska som modersmål av dessa en stark anknytning till landet/kulturen. Detta 
kan tas tillvara i undervisningen. Svagheter hos spanska som modernt språk: Elever kan ha 
en felaktig uppfattning om att spanskan är ett lätt språk något som skapar frustration och ev. 
avhopp när eleven möter skolämnet. Utbildning av lärare och produktion av material har inte 
hunnit med när spanskan utvecklats till ett så populärt språk. Andelen obehöriga lärare är 
antagligen störst av alla skolämnen (med undantag för några yrkesämnen i gymnasieskolan). 
Frågan är om lärarlyftet och andra satsningar kommer att täcka behovet när lärarlegitimation 
införs 2015. Brist på undervisningstradition och läromedel för ett nytt ämne som spanska 
(jämfört med franska och tyska). Möjligheter för spanska som modernt språk: Spanska 
som världsspråk i en globaliserad värld och EUs försök att stärka de egna stora språken. 
Många resurser i Sverige för spansklärare (Instituto Cervantes, Centro de recursos vid Conse-
jería de Educación och språklärarföreningar etc.). Svensk-spanska affärsrelationer och samar-
beten, turismen. Spanskspråkig musik, idrott, kultur lockar. Många latinamerikaner bor och är 
väl etablerade i Sverige.  Hot mot spanska som modernt språk: Tre områden identifieras i 
rapporten: 1. Ramar för ämnet moderna språk, särskilt spanska: Ämnet är inte obligatoriskt. 
Konsekvenserna av detta val blir ibland ett andrahandsalternativ, något man tar mindre seriöst 
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Projektet STRIMS (Strategier vid inlärning av moderna språk, 2002) ut-
går från de tankar svenska elever på grund- och gymnasieskola har om 
språkundervisningen och hur det relaterar till lärarnas handlingsberedskap. 
Rapporten bygger delvis på enkäter där frågor om deras egen språkinlärning 
ställs (2002:14–38) och syftet med studien är att förstå och tydliggöra ele-
vers inlärningsstrategier för att undervisningen i språk ska kunna anpassas 
till elevers förutsättningar (2002:3). Ett av studiens resultat är att elever upp-
fattar grammatik som undervisningens svåraste inslag i alla undersökta 
språk; engelska, franska, spanska och tyska (STRIMS-rapporten 2001:18). 
Andra aktuella offentliga rapporter visar tillika att de som avbryter sina stu-
dier i främmande språk i Sverige på grund- och gymnasieskolan gör det del-
vis pga. att ”språk är svårt” (Skolverket, 2011b:31), grammatiken anses vara 
svår (Skolinspektionen, 2010:6). Om språkundervisningens villkor i teori 
och i klassrumspraktiken handlar antologin Språkboken (Skolverket, 2001) 
där språkforskare och lärare diskuterar språkteman i skola och samhälle. 
Dessa två studier (STRIMS och Språkboken) utgör exempel på undersök-
ningar som diskuterar innehållet (vilken kunskap eftersträvas) i undervis-
ningen både genom intervjuer med lärare och elever och genom att proble-
matisera resultaten. 

Utifrån denna bakgrund ska studiens explorativa syfte och mål förstås; å 
ena sidan att beskriva lärarnas uppfattningar (värderingar, dilemman och 
förslag) om den grammatiska kompetensens roll i ett kommunikativt språk-
klassrum, å andra att diskutera vad kunskap om fenomenet kan betyda för 
ämnesdidaktisk utveckling inom språkundervisningen.  
  

                                                                                                                             
på. Frånvaron av obligatoriska nationella prov och betyg först i åk nio. 2. Resurser för moder-
na språk, särskilt spanska: Avsaknad av läromedel och stödmaterial. Efter decentraliseringen 
av skolfrågor (kommunernas ansvar) har regler och ramar för skolverksamhet tolkats olika 
och likvärdighetsfrågan av ett icke obligatoriskt ämne som spanska vad det gäller resurser har 
tenderat att bli lidande: Elevgrupperna stora, olika språksteg i samma grupp, elever med olika 
språk i s amma grupp. Alltför lätt flyttning av elever från språkvalet till s tödsvenska eller 
engelska. 3. Faktorer som sammanhänger med lärarutbildningarna: Lärarutbildningen behöver 
dimensioneras om för att utbilda fler lärare. Informationen till studenter för att skapa intresse 
för utbildningen till spansklärare behöver vara mer offensiv. Kraven för att bli lärare i moder-
na språk är för låga, 45hp för grundskolan (jämförelse lärare i samhällskunskap eller svenska, 
90hp ). På gymnasiet krävs 90 hp i spanska medan samhälls- och svensklärare behöver läsa 
120hp. Intressant är att konstatera att vissa säten för lärarutbildningar slutat erbjuda platser för 
moderna språk (grundskolan) eftersom de anser att 45hp inte räcker. Detta är ett hot för till-
gången på lärare på kort sikt men en lovvärd strategi på lång sikt för att förbättra utbildningen. 
(s.121-125) 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att kartlägga, beskriva och analysera de uppfattningar 
lärare i spanska på gymnasiet har om den grammatiska kompetensens roll i 
undervisningen. Som framgått av Bakgrundskapitlet är mitt antagande att 
den roll grammatiken har och har haft starkt påverkas av den kunskapssyn 
som råder under olika perioder och att dess skepnad ständigt förändras. Det 
är därför väsentligt för undervisningen i moderna språk att ett omvittnad 
komplicerat ämnesinnehåll diskuteras i relation till de aktuella målen med 
undervisningen. Självfallet är det så att hur lärare själva värderar ämnesinne-
hållet (i vårt fall grammatiken) i hög grad påverkar hur undervisningen ut-
formas (t.ex. Borg, 2001; 2003; Phipps & Borg, 2009; Birello, 2012).  

De mönster och motiv som framträder i lärarnas resonemang kommer att 
diskuteras i ljuset av aktuell språkdidaktisk forskning på området och inom 
den teoretiska referensram som presenteras.  

Ett språks grammatik är det abstrakta system som utgör en av språkklass-
rummets didaktiska utmaningar: liksom periodiska systemet eller cellens 
delar och funktion i kemi, matematiska funktioner i matematik eller DNA i 
biologi på liknande sätt i de disciplinerna. Inom ämnesdidaktiska studier i 
olika skolämnen och utifrån varje ämnes karaktär, undersöks komplicerade 
kunskapsobjekt för att hitta sätt att närma sig elevers olika möjligheter att 
förstå. Det är min förhoppning att utökad kunskap om lärares uppfattningar i 
frågan kan belysa och bidra med diskussion och utveckling. 
 
Uppsatsens övergripande forskningsfråga är:  
 
Vilka mönster och motiv framträder i spansklärares syn på den gram-
matiska kompetensens roll i undervisningen på gymnasiet? 
Forskningsfrågan inordnar sig i den större frågan om vilken betydelse studiet 
av grammatiken har för formell (lärarledd) språkinlärning, något som inte 
ska studeras här men självklart utgör den horisont som inspirerar en studie 
som denna.  
 
Delfrågor formulerade utifrån forskningsfrågan är: 
  
1. Hur ser lärarnas egna erfarenheter ut av den grammatikundervisning man 

hade i grund- och gymnasieskola samt den som gavs inom högre studier 
(ämnesstudier och lärarutbildning)? 

2. Vad framträder som centralt i lärarnas syn på grammatikens roll i under-
visningen och vilka motiv anges till det? 

3. Vilka dilemman framträder i lärarnas syn på grammatikens roll i under-
visningen och vilka motiv anges till det?  

4. Vilka grammatiska moment framträder som betydelsefulla i lärarnas 
grammatikundervisning och vilka motiv anges till det? 
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Delfrågorna är forskningsfrågan nedbruten, tillika de områden intervjufrå-
gorna är formulerade mot. (Se alla intervjufrågor i bilaga 1.) 

Delfrågornas funktion är att kasta ljus över forskningsfrågan och utröna i 
vilken mån lärares egna erfarenheter som elever har betydelse för vad de i 
dag uppfattar om fenomenet (delfråga 1). Genom att fråga efter det centrala i 
synen på grammatikens roll (delfråga 2) hoppas jag kunna förstå något om 
hur man uppfattar grammatisk kompetens och vad det står för. I fråga 3 om 
dilemman är jag intresserad av att klarlägga eventuell ambivalens hos lärarna 
och vad den i så fall kan bero på. Den sista frågan (4) ställs för att mer kon-
kret få veta vad man fokuserar på som betydelsefulla grammatiska moment i 
undervisningen då detta kan säga något om hur lärarna värderar innehållet av 
den grammatiska kompetensen och ge en mer specifik bild av lärarens syn-
sätt. 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är ordnad enligt följande kapitel och innehåll: 
 
Introduktion 
Bakgrunden till forskningsfrågan presenteras och förklaras i relation till de 
svenska styrdokumenten i moderna språk och den europeiska referensramen 
(GERS). Aktuell samhällsdebatt om språkundervisning och inflytelserika 
aktörer på området beskrivs. Grammatikens roll i språkutbildningen ur ett 
historiskt perspektiv sammanfattas. Relevanta begrepp för att diskutera 
språkundervisning definieras allteftersom de aktualiseras i den historiska 
genomgången. Syfte och forskningsfrågor liksom uppsatsen disposition åter-
finns här.  
 
Teoretiska utgångspunkter 
Två teoretiska ramar används: ämnesdidaktiska teorier enligt Lee Shulman 
(Pedagogical Content Knowledge), och forskningsfältet Teacher thinking 
om lärares värderingar och praktik.  
 
Tidigare forskning 
Inledningsvis ges definitioner av de närliggande forskningsområden som 
ingår i begreppet språkdidaktik och därefter presenteras grammatisk kom-
petens enligt andraspråksforskningen. Forskningen om de främmande språ-
kens didaktik från Spanien och Sverige avslutar kapitlet. 
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Metod och material  
Studiens urval och intervju som metod diskuteras liksom pilotundersök-
ningen och förväntad validitet och reliabilitet. Avslutningsvis görs en ge-
nomgång av hur analys och tolkning av data gjorts och de etiska aspekter 
som genomsyrat arbetet. 
 
Resultat och analys  
Studiens resultat redovisas i två steg. Första steget är lärarprofiler som utgörs 
av centrala teman, dilemman och propositioner. Andra steget är analys av 
delfrågornas (forskningsfrågans) svar i materialet. Kapitlet avslutas med en 
syntes av resultaten kallad ”Lärarnas inställningar och attityder”. 
 
Diskussion  
Inledningsvis diskuteras metodologiska faktorer i studien i relation till re-
sultatens validitet. Därefter följer några underrubriker som ordnar resultatet 
och diskuterar detta: betydelsen av den egna erfarenheten, undervisningens 
begrepp för att belysa resultatet, lärares core och peripheral beliefs och av-
slutningsvis resultatet i ljuset av lärares ämnespedagogiska kunskap. 
 
Slutsats 
Resultaten diskuteras i ett vidare skolperspektiv. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska ramar som här presenteras har som syfte att tillhandahålla be-
grepp, exempel och synsätt som identifierar kunskapsområdet. Dessa har alla 
på olika sätt utgjort värdefulla verktyg i analysen och i diskussionen av re-
sultaten.  

Först presenteras ämnesdidaktiska teorier enligt Lee Shulman; en övergri-
pande definition och organisering av vad lärares arbete är. Därefter presente-
ras de antaganden Teacher thinking-forskningen bidragit med; forskningen 
om lärares värderingar och praktik är för den här studien redskap av mer 
konkret karaktär.  

Ämnesdidaktiska teorier – Pedogogical Content 
Knowledge (PCK) 
I samtalen med lärarna framträder deras uppfattningar om skolämnet spanska 
och idéer om hur undervisningen kan utformas för att fungera i skolan. Frå-
geställningarna som studien utgår ifrån ramas in av Lee Shulmans (1985; 
1986; 2004) teorier om lärares kunskap och arbete. Utifrån Shulmans tanke-
gångar har jag preciserat syftet med studien men även formulerat den domän 
och forskningstradition jag befinner mig inom. Även om vissa begrepp 
(comprehension och transformation) varit vägledande i tolkningen av inter-
vjumaterialet och förtydligar ställningstaganden i diskussionen av resultaten, 
så är de inte konkreta analysverktyg. 
 
Shulmans teorier om lärares kunskap och arbete har utgjort ett viktigt bidrag 
inom utbildningsvetenskapen internationellt sedan mitten på 80-talet. Teori-
erna om vad lärares kunnande består i har rönt stor uppmärksamhet och an-
vänds fortfarande, även om också omtolkningarna av PCK varit många (t.ex. 
Ellis, V. 2007; Abell, 2008). Idag i Sverige kan man konstatera att flera li-
centiatuppsatser och doktorsavhandlingar använder de teorier och kategorier 
han formulerade på ett eller annat sätt (se t.ex. Zetterqvist, 2003, biologiäm-
nets didaktik; Knutas, 2008, svenskämnets didaktik; Karlefjärd, 2011, sam-
hällskunskapens didaktik).  

Vad innebär då PCK? Termen betyder ungefär pedagogisk ämneskunskap 
och utgångspunkten i Shulmans tankegångar är den om innehållet i under-
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visningen, det vill säga ämneskunskapen, men framförallt hur den tolkas och 
transformeras till en specifik pedagogisk ämneskunskap. Vad består ämnens 
specifika pedagogiska ämneskunskap av? Vilken kunskap är det som skiljer 
till exempel en matematiker från en matematiklärare? En ämneskunnig i 
spanska språket från en spansklärare?  

Shulman (1986) beskriver uppkomsten av PCK utifrån begreppet the 
missing paradigm. Om man betraktar utbildningen av lärare ur ett långt hi-
storiskt perspektiv blir förskjutningen av innehållet i utbildningen tydligt. I 
en jämförelse mellan lärarutbildningens avslutande examinationer för lärare i 
grundskolan (lågstadiet), åren 1875 och 1985, konstaterar Shulman att det 
1875 endast fanns innehållsliga frågor på provet medan det 1985 istället 
endast innehöll frågor om undervisningsmetodik.13 Shulman grundar sina 
antaganden med utgångspunkt i denna förändring inom lärarutbildningen 
och förväntningarna på vad lärare borde studera för att utvecklas till lärare. 
Diskussionen om undervisningens pedagogiska ämnesinnehåll hamnar med 
Shulman i förgrunden. Han myntar begreppet the missing paradigm (Shul-
man, 1986) och formulerar teorier om vad lärares kunskapsbas består av. 
Frågeställningar utifrån Shulmans teorier påverkar lärarutbildningen, forsk-
ningen och lärarna: Vad är det som gör att lärare väljer de innehåll de väljer 
och på vilket sätt blir det representerat? Vilka metaforer, analogier och be-
grepp används inom olika skolämnen? Dessa frågor hade undersökts förut 
men utifrån ett lärandeperspektiv (eleven), inte med avsikt att undersöka 
lärares arbete. Enligt Shulman har lärare själva ofta svårigheter att beskriva 
vad de egentligen gör: komplexiteten i undervisningssituationerna och de 
behov de har; detta har även delvis ignorerats eller trivialiserats, menar han 
(Shulman, 2004:225).  

No one asked how subject matter was transformed from the knowledge of the 
teacher into the content of instruction. Nor did they ask how particular for-
mulations of that content related to what students came to know or miscon-
strue (even though that question had become the central query of cognitive re-
search on learning). (Shulman, 1985:6) 

 
Shulman startar forskningsprojekt (80–90-tal) tillsammans med en grupp 
doktorander som senare kom att driva PCK-frågorna vidare (t.ex. P. Gross-
man, W. Carlsen, S. Wineburg och S. Gudmundsdottir). I många av dessa 
studier undersöks expertlärares resonemang (t.ex. lärare i engelska och histo-
ria i Gudmundsdottir, 1988). 

PCK utforskar de innehåll lärare förbereder, genomför i klassrummet och 
utvärderar. Det berättar om värderingar och val utifrån lärarens ämneskun-
skap; vilka idéer och representationer, begrepp och strukturer en lärare an-
vänder i undervisningen och hur dessa val beskrivs. Den ämnesdidaktiska 

                                                      
13 Denna jämförelse gäller många staters examensprov i USA (Shulman, 1986). 
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teori som Shulman lanserar markerar likaså gränsen mellan det allmänna 
(t.ex. elevgruppens storlek eller skolans ekonomi) och det ämnesspecifika.  

Shulman formulerar även kategorier som inramar lärares kunskapsområ-
den. För den här studien är det av intresse att anknyta till några av dessa. 
Kategorierna för att definiera en lärares kunskapsbas formuleras av Shulman 
(1987) som följer: 
 
• Content knowledge – kunskap om ämnets innehåll  
• General pedagogical knowledge – allmänna principer och strategier som 

krävs för att organisera undervisningen 
• Curriculum knowledge – kunskap om hur läroplanen kan realiseras i 

undervisningen 
• Pedagogical content knowledge – kunskap om hur ämnets innehåll orga-

niseras i klassrummet: “that special amalgam of content and pedagogy 
that is uniquely the province of teachers, their own special form of profes-
sional understanding” (s.227).  

• Knowledge of learners and their characteristics – kunskap om vad som 
utmärker olika elever. 

• Knowledge of educational contexts – kunskap om klassrumsklimat och om 
de yttre kulturella, ekonomisk-sociala samhällsförhållanden som råder. 

• Knowledge of educational ends – kunskapssyn och värderingar och deras 
filosofiska och historiska bakgrund och orsaker. 

 
Kategorierna beskriver enligt PCK den mer eller mindre medvetna kunskap 
lärares arbete grundas i (Shulman, 2004:219–248). Pedagogical content 
knowledge är den kategori som på ett specifikt vis talar om lärares kunnande 
och den kategori Shulman framförallt definieras med. Den talar om skillna-
den mellan att vara kunnig i ett ämne och att kunna undervisa i det. Vad 
består skillnaden eller den kunskapen av? Shulmans begrepp för att beteckna 
detta är transformation. I den här studien utgör kategorierna ovan de per-
spektiv som lärare kan tänkas befinna sig inom när de talar om det studerade 
fenomenet. Man kan förmoda att lärarna i denna studie mer eller mindre 
medvetet förhåller sig till dessa kategorier när de utformar det grammatiska 
innehållet i undervisningen.  

Shulman och hans forskargrupp formulerar The process of pedagogical 
reasoning and action (1987:233–241) för att konkretisera de steg en lärare 
tar inför, under och efter undervisning (originaltexten översatt och samman-
fattad av författaren): 
 
• Comprehension – lärares förståelse av ämnet i vid bemärkelse: idéer, 

begrepp, system, syfte, material o.s.v. Ämnets inre korrelationer och de 
yttre till andra ämnen. 

• Transformation – Förståelsen (comprehension) av ämnet i vid bemärkelse 
måste transformeras till ett undervisningsbart ämne. Gången för att ut-
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veckla comprehension mot transformation är enligt modellen följande: 
preparation, (kritisk granskning av material/ text) representation, (av 
idéer i form av metaforer, analogier, symboler osv.) selection, (val av 
undervisningsmetoder och modeller) adaptions and tailoring to student 
characteristics, (anpassa representationer och modeller efter elevunderla-
gets förutsättningar).  

• Instruction – organisera och leda klassrumsarbetet, ge tydliga förklaringar 
och levande beskrivningar, leda diskussioner, bedöma och utvärdera ar-
betet, interagera effektivt med elever i deras frågor och undersökningar, 
svar och reaktioner, beröm och kritik. Forskningen om effektiv undervis-
ning har studerat detta område. 

• Evaluation – bedömning av elevens förståelse och engagemang medan 
undervisningen pågår; även formell bedömning av uppgifter och betyg-
sättning. Kontrollera om förberedelser av föregående punkter resulterar i 
gynnsamma resultat för eleven. 

• Reflection – reflektera över undervisningens måluppfyllelse utifrån de 
gjorda valen. 

• New comprehension – Formulera ny kunskap om undervisningsprocessen 
och elevernas lärande på grundval av tidigare erfarenheter. Cirkeln är slu-
ten när ny förståelse (comprehension) kan fås mot bakgrund av dragen er-
farenhet. 

 
I den här studien har jag använt begreppen comprehension och transformat-
ion som övergripande verktyg i tolkningsarbetet. Det har hjälpt mig att förstå 
hur lärarens ämnesuppfattning (comprehension) ser ut och vilka val läraren 
gör angående grammatikens roll för att utforma en fungerande undervisning 
utifrån denna ämnesuppfattning (transformation).  

Teacher thinking 
Forskningsfältet teacher thinking har de senaste 15-20 åren expanderat och 
utgör ett viktigt inslag i studier om undervisning, i synnerhet inom området 
för lärarutbildning. Forskningen syftar till att undersöka ”vad språklärare 
kan, tror, tänker och gör (”what language teachers know, belief, think and 
do” (Birello, 2012:87). (Endast tror och tänker är det aktuella perspektivet i 
den här studien.) Föreliggande studie faller inom ramen för de perspektiv 
och metodologiska överväganden som teacher thinking-fältet använder. 
Eventuella samband mellan resultaten i denna studie med de som området 
kan visa på blir därför intressanta. Den metodologiska överensstämmelsen är 
stor; intervjuer med öppna frågor är vanliga, med eller utan komplettering av 
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observationer, och det iterativa och abduktiva perspektivet liknar i a llt vä-
sentligt det synsätt som varit rådande i den här studien.14  

Simon Borg, språkdidaktisk forskare (engelska) inom bl.a. grammatikun-
dervisning, är en tongivande person och han betonar hur man på 90-talet 
framförallt fokuserade på lärares beteende i klassrummet och hur detta 
kunde utvecklas eller förändras för att uppnå en effektivare undervisning. 
Det visade sig dock svårt att ändra på lärares undervisning och efter hand 
blev det uppenbart att lärares beteende i hög grad grundar sig på deras egna 
erfarenheter i form av värderingar och tro (Birello, 2012; Phipps & Borg, 
2009; Borg, 2003; 2001). Betydelsen av att i kombination med andra fak-
torer studera den aspekten började då framhållas.  

What started to become evident was that no matter how much you try to pro-
gram teachers to behave in certain ways they won’t; they always have their 
own individual ideas, their individual ways of doing things, their preferences, 
and so it started to become clear that teaching is much more than behavior. 
(Birello, 2012:88) 

 
Andra faktorer som är betydelsefulla för att förstå varför lärare lägger upp 
sin undervisning på ett visst sätt är till exempel ämneskunnighet, val av me-
todik, hänsyn till elevernas önskemål och inlärningsstilar samt förutsättning-
arna på skolan och i klassrummet för undervisning (tid, miljö). Dessa sam-
verkande faktorer, lärarnas tankar, värderingar och dilemman grundade i den 
egna erfarenheten och i övriga omständigheter ovan, är antagligen den kom-
plexa mix som ligger till grund för de val lärare gör när de planerar, genom-
för och utvärderar sin undervisning. Men som Borg understryker är det inte 
alltid som lärares föreställningar om hur det ska vara överensstämmer med 
den praktik (lärarens) som observeras (av forskaren). Lärares föreställningar 
(beliefs) om hur det bör vara och den faktiska undervisningen kan ofta re-
sultera i spänningar (tensions); den egna övertygelsen krockar med vad man 
uppfattar som praktikens krav. Här ges ett exempel från en studie (Phipps & 
Borg, 2009): tre lärare i engelska som främmande språk (en turk, en britt och 
en amerikan) intervjuas om sin syn på grammatik i undervisningen för att 
därefter observeras i klassrummet. De tre lärarna antar alla ett focus on 
formS-perspektiv15 i undervisningen, egentligen i strid med deras uppfattning 
om hur grammatiken borde behandlas (focus on form).16 Lärarna i studien 
menar att elevernas förväntningar på hur grammatik ska behandlas och pro-

                                                      
14 Se t.ex. artikeln Exploring tensions between teachers’ grammar teaching beliefs and prac-
tices, Phipps & Borg, 2009:382–383).  
15 Focus on formS betyder ett traditionellt synsätt på grammatikundervisning där dekontextua-
liserade paradigm presenteras (av läraren), praktiseras (av eleverna) och därefter produceras 
(av eleverna).  
16 Focus on form är i motsats till Focus on FormS en undervisning där grammatiken explicit 
bearbetas men utifrån kommunikativa och betydelsebärande innehåll. 
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vens utformningar resulterar i en undervisning som inte helt överensstämmer 
med deras värderingar. Phipps och Borg påpekar att denna diskrepans (tens-
ions) mellan föreställning (belief) och praktik där lärarens värderingar står i 
skarp kontrast till den undervisning han eller hon genomför är väldokumen-
terad i flera studier (jfr. Farrell och Kun, 2008, Karavas-Doukas, 1996, Ri-
chard et al., 2001, Phipps & Borg, 2009:387). Följande sammanställning 
visar på möjliga ”spänningar” mellan förväntningar och verkliga förhållan-
den: 

I believe in X but my students expect me to do Y. 
I believe in X but my students learn better through Y. 
I believe in X but the curriculum requires me to do Y. 
I believe in X but my learners are motivated by Y.  
(Phipps & Borg, 2009:387) 

 
Som författarna påpekar illustrerar denna uppställning de spänningar som 
lärarna själva ofta är medvetna om, men också en annan dimension, det fak-
tum att läraren i klassrummet per se agerar i en interaktiv miljö där konkur-
rerande inställningar möts och bryts mellan elever och mellan lärare och 
elever. Följaktligen kan en uppfattning om något övergå till en kompromiss 
eller förändras och ta ett annat uttryck. I den här studien kommer lärarnas 
uppfattningar om grammatikens roll kunna beskriva de omständigheter som 
har betydelse för hur de resonerar om sin undervisning, i relation till citatet 
ovan. 

Förutom undersökningar om tensions kan man inom fältet finna studier 
som undersöker lärares core och peripheral beliefs. Borg menar att lärares 
hjärtefrågor (core beliefs) är starkare förankrade och att de på denna punkt är 
mindre villiga att kompromissa medan perifera uppfattningar lättare utsätts 
för påverkan eftersom de inte är lika befästa och kraftfulla. Möjligen, menar 
Borg, finns en tendens att inom forskningsfältet anta att core beliefs i högre 
grad skulle vara kopplade till allmändidaktiska frågor medan de perifera 
uppfattningarna specifikt är de om språkinlärning (Birello, 2012:90). Om 
detta antagande stämmer i den här studien får resultat- och diskussionsdelen 
utvisa. Det skulle i så fall betyda att de språkdidaktiska frågorna var av pe-
rifer karaktär (lättare att påverka) medan de allmändidaktiska snarare var 
starkare förankrade (core). I vilket fall förefaller kategorierna tensions, core 
och peripheral beliefs i relation till språkdidaktiska frågor vara intressanta 
för att undersöka i vilken mån de är relevanta för denna studie.  

Nedan följer en sammanställning av resultat inom forskningsfältet med 
hänvisningar till grammatiken i undervisningen (Borg, 2003; 2006):  
  
• Lärare och elever har ofta radikalt motsatta uppfattningar om vilken roll 

grammatiken ska (borde) ha i klassrummet. Elever förespråkar i betydligt 
högre grad återkoppling på fel i tal eller skrift och bedömer explicit 



31 
 

grammatikundervisning som betydelsefullare än lärare. Lärare var i all-
mänhet anhängare av focus on form, något som inte alltid var uppenbart i 
klassrummet (lärare anpassar sina värderingar till elevernas förväntningar 
och hur kursplanen är utformad). Även om det inte finns några belägg för 
att detta förhållande (motsatta förväntningar/uppfattningar om hur gram-
matiken borde hanteras) skulle inverka negativt på undervisningen så är 
det något man antar.  

• Inga tecken tyder på att form-focused instruction (Borg använder termen 
formal instruction) avtar. Lärare menar att formen är betydelsefull och att 
man medvetet beaktar den på olika sätt i undervisningen.  

• Lärare tar större hänsyn till egna föreställningar (grundade på egen erfa-
renhet) om hur grammatik ska undervisas än vad de gör till forsk-
ningsresultat.  

 
För att sortera och beskriva lärarnas uppfattningar i den här uppsatsen kom-
mer teacher thinking-fältets teoretiska ram med vissa centrala begrepp att 
användas (core och peripheral beliefs, tensions).  

I relation till de resultat forskningsfältets studier har betonar Borg (2006) 
betydelsen av att Teacher thinking-forskning inte upplyser oss om vad ele-
verna lär sig. Han understryker att dessa studier ökar förståelsen för hur lä-
rare tänker (betydelsefullt för hur undervisningen utformas). Andraspråks-
forskningen (SLA) däremot ökar vår kunskap om elevernas lärande. Jag 
ansluter mig helt till Borgs önskan om att dessa båda fält, både tydligt profi-
lerar sig gentemot varandra, liksom att de i högre grad samarbetar kring de 
resultat som utvinns. Borg föreslår (2006:286) liksom Ellis, R. (2002) att 
forskningen om lärares erfarenheter uppgraderas och jämställs med resulta-
ten inom SLA, och att dessa fält ömsesidigt kan utgöra betydelsefulla per-
spektiv för att utveckla undervisning. 

1. Accept that the study of learning outcomes and teacher cognition (teacher 
thinking) are two distinct, irreconcilable domains of research. 

2. Acknowledge the strengths of each perspective and look for ways in 
which they can mutually inform one another. 

3. Consider whether, conceptually and methodologically, it is feasible to 
seek links between teacher cognition and learning outcomes. (Borg, 
2006:286) (mitt parentestillägg) 
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3. Tidigare forskning 

Språkdidaktisk forskning – olika fält  
Det kan vara på sin plats att först urskilja de indelningar och begrepp som 
språkundervisning och språkdidaktisk forskning använder. Termen moderna 
språk till att börja med förstås i svensk skolkontext som de språk, förutom 
engelska och svenska som studeras på en skola. Främmande språk är den 
term som används för dessa språk som forskningsobjekt och den term som 
används i internationella sammanhang (foreign languages, lenguas extranje-
ras). Modersmålsdidaktik: i Sverige är modersmål, till exempel turkiska, 
finska eller persiska medan svenskämnets didaktik är den term som används 
för ämnet svenska i Sverige. Andraspråksdidaktik, i Sverige, är svenska som 
andraspråk och även engelska, om än med olika förtecken. De främmande 
språkens didaktik studerar skolämnena spanska, franska, tyska, italienska, 
mandarin osv.17  

Indelningen ovan klargör att språk kan studeras utifrån olika perspektiv 
och med olika mål. De förutsättningar som gäller för lärare i exempelvis 
svenska för nyanlända invandrare (svenska som andraspråk) gäller knappast 
för lärare i mandarin för svenskar (mandarin som främmande språk). Dock 
har dessa olika lärargrupper och forskningsfält många gemensamma kun-
skapsområden: ämnesdidaktik och andraspråksforskning, liksom kunskap 
om allmändidaktiska frågor. 

Termen ämnesdidaktik (här främmande språk/spanska) inom det språkdi-
daktiska forskningsfältet indikerar undervisningsfokus och skolämnets inne-
håll (vad, varför och hur det undervisas). Ämnesdidaktiken intresserar sig 
för den specifika kunskap som krävs för att utveckla ett ämnesområde till en 
fungerande undervisning. Den här studiens främsta mål är undervisningsut-
veckling vilket också kallas en praktikutvecklande (eller praxis-
nära/praktiknära) undersökning. I den presentation av aktuell språkdidaktik-
forskning jag ska göra i detta avsnitt kommer både andraspråksforskningen 
och praktikutvecklande didaktiska ansatser att redovisas. Andraspråksforsk-
ningen som presenteras i det här kapitlet är en sammanfattning av de mest 
centrala frågeställningarna och forskningsresultaten fältet har i relation till 
min studie.  

                                                      
17 Engelska ingår i definitionen främmande språk i många länder men officiellt inte inom 
skolan Sverige. 
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En forskningsgenomgång gällande främmande språk kommer i det här 
kapitlet att presenteras från Spanien och Sverige. Denna forskning är den 
som mer konkret anknyter till min undersökning. Den spanska främmande 
språkforskningen med inriktning mot undervisning är av naturliga skäl liv-
aktig medan den svenska motsvarigheten inte är omfattande. Spanska som 
modernt språk i Sverige är en relativt ny företeelse i utbredd form: 1950–70-
talets spanskämne fanns representerat i mycket liten skala inom svensk skola 
men har därefter från 80-talet och framförallt från och med 90-talet kommit 
att öka och stadigt utvecklats till att vara det moderna språk som flest elever 
studerar från åk 6 och uppåt (Skolverket, 2012). Traditionellt betydelsefulla 
språk i Sverige (tyska och franska) är de inom området främmande språk-
forskning som dominerar.18  

En orsak till att spanska som främmande språk i Spanien är stort är den 
betydelse Spanien haft som turistland sedan 50-60 talet och som lockat 
många att studera språket både som andraspråk i spansktalande länder och 
som främmande språk runt om i världen. Instituto Cervantes arbete utgör till 
exempel en betydande modell och plattform för forskare och lärare i ett stort 
antal länder i världen. Den spanska forskningen har medtagits för att ställas i 
relation till de resultat som den här studien har, i synnerhet eftersom den 
svenska motsvarigheten är liten. Som jämförelse till det spanska fältet hade 
annan internationell ämnesdidaktisk forskning även kunnat användas för att 
belysa denna undersöknings resultat (till exempel forskningen om spanska 
som främmande språk i England eller USA), detta har inte gjorts endast pga. 
utrymmesskäl.  

Forskning om de främmande språkens didaktik 
Under denna rubrik kommer främmande språkforskning med undervis-
ningsfokus presenteras, först den spanska forskningen, därefter den svenska. 
Andraspråkforskningen behandlar grammatikens roll där fokus är språkin-
lärning. Då denna uppsats undersöker uppfattningar om grammatikens roll 
har forskningen om de främmande språkens didaktik en starkare anknytning.  

Spanien  
Under denna rubrik presenteras aktuell språkdidaktisk forskning angående 
spanska som främmande språk. Inledningsvis en kort introduktion för att 
situera utvecklingen och tillkomsten av de forskningsperspektiv som råder. 
 

                                                      
18 Se t.ex. Tornberg, Valfridsson, Ringqvist, Sundberg, Rosén, Stoltz och Molander Beyer i 
Språkdidaktiska perspektiv, 2009). 
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1990 infördes en ny läroplan i Spanien kallad LOGSE19 som i högre grad 
betonade skolans uppdrag i samklang med Spaniens nya konstitution (1978) 
upprättad efter en övergångsperiod (la transición, 1975-1977) när diktatur 
övergick i demokrati. Syftet med den nya läroplanen var att demokratisera 
skolan men även att decentralisera befogenheter; landets olika autonoma 
områden kom att kunna delta i författandet av innehållen i styrdokumenten. 
Med LOGSE ville man närma landets utbildning till att mer likna andra 
europeiska länder; modernisera och till exempel uppmuntra användandet av 
ny teknik men också mot att skriva öppnare och mer tolkningsbara kurspla-
ner. För språken kom den nya ordningen (betoning av den kommunikativa 
kompetensen) att innebära startskottet för en omfattande språkdidaktisk 
forskning.  

I förordet till boken Secuencias didácticas para aprender gramática 
(2006) skriver forskarna Anna Camps och Felipe Zayas20 om vad den nya 
läroplanen 1990 k om att betyda för språkundervisningen: det traditionella 
synsättet på grammatikens roll i språkundervisningen ifrågasattes och ersat-
tes av en kommunikativ kunskapssyn där grammatiken underordnades detta 
mål. När kursplanens kärna och syfte är att eleverna ska tillägna sig och bli 
förmögna att använda språket för olika samhälleliga ändamål hamnar, menar 
man, grammatiken på en annan plats än den traditionellt centrala som dittills 
varit fallet (s.7).  

Så, syftet med grammatik i undervisningen betonades vara att (eleverna) 
skulle utveckla förmåga att ”reflektera över formella delar och språkets fo-
nologiska, morfosyntaktiska, lexikala-semantiska och textuella mekanismer, 
och om vad som krävs för att producera och förstå meddelanden i sociala 
kommunikativa kontexter med målet att utveckla förmågan att reglera den 
egna lingvistiska produktionen”. 
(2006:7. Citat ur Allmänt syfte för kurser i språk och litteratur, LOGSE 1990, 
min översättning och kursivering) 

 
I citatet betonas målsättningen att eleverna ska utveckla förmåga att reflek-
tera över grammatiken (”formella delar och språkets fonologiska, morfo-
syntaktiska, lexikala-semantiska och textuella mekanismer”) för att förstå 
vad som krävs för att ta del av olika sociala kommunikativa kontexter; målet 
med detta är att ”reglera den egna lingvistiska produktionen”. Den gramma-
tiska kompetensens ofta isolerade men centrala plats i undervisningen kopp-
las nu i stället tydligt till den kommunikativa men med fortsatt betoning av 
lingvistiken som det redskap eleven behöver för att kunna delta i kommuni-
                                                      
19 La Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 
http://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf), (publicerad i den offentliga 
statliga bulletinen BOE den 4 oktober 1990) . Läroplanen ersatte den förra som skrevs 1970. 
2006 ersattes LOGSE i sin tur av en ny läroplan: Ley Orgánica de Educación (LOE), 2006. 
20 Anna Camps, Univerisdad Autónoma de Barcelona; Felipe Zayas, IES; Isabel de Villena, 
Valencia 
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kativa sammanhang av olika slag. Denna betoning på lingvistik som ett vik-
tigt redskap skiljer sig från synen i de svenska styrdokumenten för moderna 
språk se ”Svenska styrdokument och den europeiska referensramen för 
språk”, se s.18ff). 

Från början på 1990-talet fram till nu kan man se en radikal kursändring 
och utveckling inom undervisningen: grammatikens roll kom först att på 
många håll marginaliseras kraftigt till att idag och de senaste 10-15 åren 
anses utgöra en betydelsefull kunskap inom kommunikativ undervisning.  
Forskningen om grammatikens roll för att uppnå kommunikativ kompetens 
är livaktig och många forskare är verksamma runt om i världen och i Spa-
nien. Universiteten i Barcelona och Granada ska här framhållas som speciellt 
betydelsefulla.21  

Låt oss beakta den illustration av de senaste 15 årens forskning om 
grammatikens roll för språkinlärning och därmed undervisning, som Camps 
och Zayas presenterar (ibid:8-15): Utgångspunkten att lingvistikens former 
ska aktiveras i direkt samspel med användningen av språket, framförallt i 
dess mest komplexa former, i relation och med hänsyn till den aktuella elev-
gruppen, är en premiss till den bild av forskningen de presenterar. ”I dess 
mest komplexa former” ska förstås som en jämförelse och ofta använd slut-
sats om att grammatikens alla former och kategorier inte längre är det som 
eftersträvas i undervisningen utan de mest komplexa formerna (i relation till 
elevens modersmål) och det som aktualiseras av elevernas frågor (Plan cur-
ricular, Instituto Cervantes): 22  
 
Forskning om vilka grammatiska kategorier23 som befrämjar språkin-
lärning: antingen vilka kategorier som är nödvändiga för att producera och 
förstå text; till exempel deixis och modalitet24 eller diskursmarkörer och 

                                                      
21 Universidad de Granada och Universidad Pompeu Fabra, La Autónoma och Universitat de 
Barcelona i Barcelona. (Se t.ex. Francisco Matte Bon, Ernesto Martín Peris, José Plácido Ruíz 
Campillo, Alejandro Castañeda Castro, Teresa Cadierno, Daniel Cassany, Reyes Llopis Gar-
cía, Anna Camps, Pedro Carrasco, Xavier Fontich, Carme Gràcia, Oriol Guasch, Xavier Gu-
tiérrez Zaragoza, Pedro Jimeno, Irene Alonso Aparicio, Carmen López Ferrero, för att nämna 
några. Flera av dessa forskare återfinns på universitet runt om i världen). 
22http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_intro
duccion.htm  
23 Grammatik i d efinitionen: morfologiskt, syntaktiskt, lexikalt-semantiskt, fonetiskt och 
pragmatiskt. Traditionellt inom språkinlärning och språkdidaktik har grammatiken ofta ansetts 
betyda morfologi och syntax medan man ofta i ett kommunikativt synsätt refererar till ovan 
definition som inkluderar semantik och pragmatik. “There are rules of use without which the 
rules of grammar will be useless"(Hymes, 1972:278). 
24 Deixis (språkvetenskaplig term) ord som är beroende av kontexten till exempel jag, den 
där. ”Deiktiska uttryck hänvisar till någon eller något i den situation där yttrandet eller texten 
kommer till” (Nationalencyklopedin). Modalitet (språkvetenskaplig term) uttrycker subjektets 
relation till predikatet angående till exempel graden av visshet: ”En betydelsekategori hos 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_introduccion.htm
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/02_gramatica_introduccion.htm
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vokabulär; alltså både vad som skapar sammanhang (kohesion) inom texten 
och texten i relation till kontextuella faktorer (koherens) (Jimeno, 2006: 39-
47; Zayas, 2006:17–28). Å andra sidan också forskning om vilken roll mor-
fosyntaxen kan ha för att uppnå lingvistisk och kommunikativ förmåga 
(pragmatik och semantik i studiet av syntaxen). Man frågar sig inte längre 
bara vilka och hur dessa lingvistiska former är utan framförallt vad de är till 
för och för vilka situationer (Camps, 2006:31–36; Zayas, 2009:17–28). 
Denna forskning har resulterat i en perspektivförskjutning: undervisnings-
upplägg med mål att utveckla syntax utgår från semantiska perspektiv; uttal-
andens syntaktiska funktion i kombination med dess semantiska roll, liksom 
didaktiska modeller med utgångspunkt i diskurs och textualitet istället för i 
själva satsen som objekt för beskrivning och analys.  
 
Forskning för att utarbeta didaktiska sekvenser för att lära sig att 
skriva och för att lära sig grammatik (praktiknära forskning). För att 
lära sig att skriva: klassrumsaktiviteter för att skriva olika textgenrer (aka-
demiska, journalistiska, administrativa, litterära etc.) och klassrumsaktivite-
ter angående specifika lektionsinnehåll (kunskapsobjekt). För att lära sig 
grammatik utarbetas didaktiska modeller till exempel utifrån olika texttyper 
(från organisation och sammanhang i en viss texttyp till mindre delar som 
bindeord eller tempus). Forskningen (forskare, lärare och elever) om didak-
tiska sekvenser för att lära sig grammatik kan beskrivas i form av att studera 
språkets funktion utifrån någon aspekt, presentera resultaten och därefter 
skapa en lärandeaktivitet för klassrummet (Camps & Fontich, 2006:101–
110; Gutiérrez Zaragoza, 2006:113–131; Vila, 2006:133–145). Att undervisa 
i grammatik kan således vara att iscensätta forskning (elever och lärare) om 
språket i klassrummet (samla material, observera, jämföra, argumentera, 
systematisera, sammanfatta resultat osv.).  
 
Inom spansk ämnesdidaktisk forskning om grammatikens roll kan följande 
tre aktuella inriktningar konstateras (Camps et al., 2006:8–15):  
 
• Precisera den grammatiska kunskapens natur som behövs för att utveckla 

språklig kapacitet. 
• Väva in utveckling av språklig förmåga i didaktiska sekvenser och syste-

matisera de lingvistiska kunskaper som innefattas. 
• Utveckla forskningsaktiviteter i klassrummet angående specifika språk-

funktioner. 

                                                                                                                             
satsen som omfattar olika arter av sanning eller olika hållningar från talarens sida gentemot 
satsens innehåll” (Nationalencyklopedin). 
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Sverige  
Aktuell svensk forskning inom främmande språkdidaktik med undervis-
ningsfokus bedrivs i mer eller mindre grad vid några lärosäten i landet. De 
uttalat didaktiska perspektiven inom forskningsfältet är få men verkar ha 
ökat något i betydelse och omfång de senaste åren. Doktorsavhandlingspro-
jekt inom spanska som främmande språk med didaktisk inriktning tycks idag 
inte finnas mer än några enstaka. För att stimulera utvecklingen inom områ-
det har flera forskarskolor startats: Forskarskolan i de främmande språkens 
didaktik (FRAM) startades 2012 (värd Stockholms Universitet i samarbete 
med Göteborg och Lunds universitet samt Linnéuniversitet Växjö), Forskar-
skolan för blivande gymnasielektorer i spanska vid Lunds universitet (Språk 
och Litteraturcentrum), 2012. Andra forskarskolor av tvärdisciplinär karaktär 
inom ämnesdidaktik har dessutom någon student inom främmande språk (till 
exempel Ämnesdidaktisk forskarskola Stockholms Stad och Stockholms 
universitet).   

2004 hölls en workshop i Växjö (Forskning om undervisning i främ-
mande språk) ”med syftet att skapa en nationell bas kring forskning om de 
främmande språkens didaktik” i landet (Larsson Ringqvist & Valfridsson, 
2004:7). Workshopen samlade ett femtiotal forskare och forskarstuderanden 
från tolv universitet och högskolor i Sverige och resulterade i en rapport där 
några av bidragen publicerades. Bidragen var påbörjade, avslutade eller i 
vissa fall påbörjade men aldrig avslutade forskningsprojekt. Tematisk kan de 
40 bidragen sammanfattas i följande punkter: 
 
• Kulturmöten, kulturskillnader och bilden av det främmande 
• Skönlitteraturen i språkundervisningen 
• Inlärarstilar och inlärarstrategier 
• Gruppens roll i språkinlärning 
• Ordinlärning 
• Utvecklingsstadier, inlärningsgångar och felanalys 
• Medvetandegörande och explicit kunskap 
• Lärarprinciper och lärares föreställningar om undervisningen 
• Mål och praktik i språkundervisningen 
• Utvärdering av språkundervisning (Ibid:9) 

 
De teman som finns representerade visar på den bredd fältet uppvisar, dock 
finns få eller inga som direkt har direkt koppling till denna studie (gramma-
tikens roll inom kommunikativ språkundervisning (spanska), lärares uppfatt-
ningar). De forskningspresentationer som är intressanta från workshopen i 
Växjö är: Valfridssons som studerar lärares föreställningar om språkunder-
visning (”Påverkar lärares föreställningar av vissa grammatiska begrepp 
deras gestaltning av undervisningen”). Projektet kom dessvärre inte att av-
slutas. Apelgren (”Lärares och elevers uppfattningar om engelska”). Apel-
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gren intresserar sig för lärares teorier för undervisningen och har studerat 70 
engelsklärares utveckling och förändring (angående pedagogisk ämnesteori). 
Bergström (”Foreign language teachers’ guiding principles”) undersöker 
lärarstudenters svårigheter att sammanföra den teoretiska delen av lärarut-
bildningen och praktiken i klassrummet)25. 

En annan sammanställning av aktuell svensk främmande språkforskning 
är boken Språkdidaktiska verktyg (Tornberg, Malmqvist, Valfridsson, 2009) 
vilken presenterar 11 artiklar av några av språkdidaktikerna inom främ-
mande språk 26. Artiklarna kretsar kring frågor om ”meningsskapande, dia-
log, delaktighet och demokrati” (s.9) och speglar därmed tyngdförskjut-
ningen från undervisningsmetoder och elevens lärande mot vidare frågeställ-
ningar inom meningsskapande ’i ett större rum’ än till exempel elevens eget 
minne eller förståelse (kognitiv ansats) eller lärarens sätt att undervisa. Detta 
är en utveckling, flera ämnesdidaktiker menar har skett de sista åren (Torn-
berg, 2009; Tornberg, Malmqvist & Valfridsson, 2009).  

Språkdidaktisk forskning har således både teoretiskt och metodologiskt öpp-
nat sig för mera tvärvetenskapliga utgångspunkter än tidigare och inkluderar 
därmed också andra forskningsfält och kunskapsområden förutom de gängse 
språkpedagogiska, till exempel sociokulturell teori, konstruktivistiska ut-
gångspunkter, pedagogisk filosofi, läroplansteori, postkolonialt influerad teo-
ri, bedömning i vid bemärkelse, receptionsestetik, etnografiska ansatser, sam-
talsanalys och ”Teacher Thinking-forskning”. (Tornberg et.al, 2009:9) 

 
Fokus på hela undervisningssituationens kontext och dess möjligheter att 
skapa mening intresserar forskarna och dessa grundar ofta sina antaganden i 
sociokulturella perspektiv. Tongivande inom språkdidaktisk forskning i både 
lärarutbildning, på skolor och bland forskare är docent Ulrika Tornberg som 
med boken Språkdidaktik (2011), snart att betrakta som en klassiker med 
återkommande revideringar (1997-2011), belyser språkundervisningen ur ett 
didaktiskt perspektiv med utgångspunkt i den forskning som bedrivs inter-
nationellt (och i vissa fall i Sverige).27 För den här studien finns således få 
eller inga studier att bygga vidare på med konkret koppling till min forsk-
ningsfråga. 

Utbildningsvetenskap utgör ett av forskningsområdena inom Vetenskaps-
rådet. Utifrån en genomgång av de flesta projekt som Vetenskapsrådet stött 

                                                      
25 Apelgrens och Bergströms forskningsprojekt har inte kunnat hittas publicerade, referens 
saknas. 
26 Britt-Marie Apelgren, Gudrun Erickson, Eva Larsson Ringqvist, Anita Malmqvist, Angela 
Marx Åberg, Marianne Molander Beyer, Christina Rosén, Joakim Stoltz, Ann-Kari Sundberg, 
Anna Thyberg, Ulrika Tornberg, Ingela Valfridsson 
27 I boken i kapitlet ”Om grammatik” är redovisningen av forskningsfältet utifrån internation-
ella språkforskare. En hänvisning finns till svensk forskning om grammatikens roll i under-
visningen eller lärares uppfattningar om detsamma (Tornberg, 2011:137–162). Referens gäller 
Valfridsson (2009). 
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(2001-2012) utgiven 2011 kan man finna att de allra flesta bidrag går till 
allmändidaktiska undersökningar. Få ämnesdidaktiska projekt återfinns. Av 
dessa ämnesdidaktiska projekt gäller de flesta naturvetenskapliga (matematik 
och naturvetenskapliga) skolämnen. Projektanslag för studier, konferenser, 
forskarskolor el. dy. inom främmande språk återfinns några enstaka (2001-
2012). Förutom VR så stödjer andra myndigheter utbildningsforskning: till 
exempel kommuner och universitet. Men sammantaget tyder detta på att 
forskningsfältet ämnesdidaktik (spanska som modernt språk) är mycket litet.  

Sammanfattning Sverige och Spanien i relation till föreliggande studie 
Forskningsfältet de främmande språkens didaktik i Sverige utgörs framför-
allt av tyska och franska samt är företrädesvis inriktad på språkundervis-
ningen i ett större perspektiv (meningsskapande, dialog, delaktighet och 
demokrati). Som författarna till boken Språkdidaktiska verktyg (Tornberg, 
Malmqvist & Valfridsson, 2009) påpekar så har det skett en tyngdförskjut-
ning från undervisningsmetoder och elevens lärande till frågor av sociokultu-
rell karaktär och språkklassrummet i relation till samhället. Ansatser för att 
diskutera grammatiken i ett didaktiskt perspektiv inom fältet är få. I tillägg 
ska betonas att forskningen i Sverige kring bedömningsfrågor (engelska och 
moderna språk) är stor (Erickson, Molander Beyer, Apelgren). För denna 
studie är dessa forskningsinriktningar ändå av mindre intresse.  

Den forskning som bedrivs i Spanien däremot kan utgöra en angelägen 
koppling eftersom frågan om grammatikens roll inom kommunikativ språk-
syn är central inom didaktiska studier. De frågor som står i centrum är: vilka 
kategorier av grammatiken bör integreras i didaktiska sekvenser för att pro-
ducera och förstå text? Vad är dessa strukturer till för och i vilka situationer? 
Semantiska perspektiv efterfrågas i studiet av syntaxen och didaktiska mo-
deller skapas med utgångspunkt i diskurs och texttyper snarare än i själva 
satsen. Med hänvisning till kapitlet om ”Grammatiken i språkutbildningen, 
en teoretisk-metodisk bakgrund” (s.22) verkar det som om frekvens (van-
ligt/mindre vanligt förkommande) fortfarande är betydelsefullt att diskutera 
för språkutbildningen: Vilka av grammatikens kategorier, men inte bara 
vilka utan i relation till vad (diskurs och texttyp) är viktiga för språkunder-
visningen? En tydlig utgångspunkt i den spanska forskningen till skillnad 
från den svenska är grammatisk kompetens starkare anknytning till kommu-
nikativ förmåga. 
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Andraspråksforskning  
I det här kapitlet kommer en kort sammanställning av andraspråksforsk-
ningen (Second Language Acquisition) att beskrivas. Den här undersök-
ningen kan inte sägas ha en konkret koppling till fältet eftersom lärares upp-
fattningar om ett ämnesinnehåll står i fokus, inte språkinlärningens meka-
nismer som sådana. Jag anser dock att de forskningsinriktningar och resultat 
andraspråksforskningen uppvisar angående grammatisk kompetens är intres-
santa att använda när lärarnas utsagor tolkas. Begreppsapparaten som an-
vänds inom andraspråksforskningen är också högst relevant för en undersök-
ning som denna.  
 
Forskningen om hur man lär sig (learning) eller tillägnar sig (acquisition) ett 
nytt språk tar fart på allvar på 70-talet. Inom andraspråksforskningen skiljer 
man mellan formell språkinlärning (t.ex. i en skola) och informell (utan 
undervisning). Krashen myntade begreppen inom forskningsfältet och hans 
hypotes (Acquisition-Learning hypothesis, 1982) är att man kan lära sig ett 
språk på dessa två olika sätt: Att lära sig i skolan innebär för det mesta med-
veten kunskap om grammatiska regler (explicit) men att tillägna sig ett 
språk, till exempel som ett barn (implicit), betyder att utsätta sig för det och 
(i viss mån) intuitivt bygga upp s pråkliga strukturer och funktioner med 
hjälp av input. Krashens påverkan på språkundervisningen har således varit 
synsätt som starkt betonar betydelsen av ”språkbad” och implicit tillägnande 
av grammatik.  

Forskningen om utvecklingsgångar i språkinlärningen visar att oavsett 
formell eller informell inlärning så lär man sig ett språk i sekvenser enligt en 
viss utveckling (Buillt-in syllabus, Corder, 1967). Det blev klarlagt att inlära-
ren konstruerar språket enligt en ordning som kan förutses; även de felaktiga 
slutsatser inläraren drar under vägen och som resulterar i hyperanvändning 
eller förenkling av strukturer ingår i uppbyggandet av interimspråket (inter-
language). Språkinlärning börjar handla om ”inlärar-språkets framväxt som 
en konstruktiv process med inläraren som aktör” (Hammarberg, 2013:29). 
Studier om tillägnandet av olika språks skilda grammatiska företeelser blev 
vanliga och en av utgångspunkterna till Krashens resonemang. Krashen me-
nade att implicit inlärning av grammatiska strukturer (acquisition) är att fö-
redra och att skolan bör eftersträva en så naturlig inlärning som möjligt. Lä-
raren behöver arrangera undervisningen med starkt fokus på input, som bör 
befinna sig på en något högre nivå än elevens egna språkliga nivå 
(comprehensible input i+1) och eftersträva ett kommunikativt klassrum, det 
var centrala synpunkter i Krashens resonemang. Eleven kommer alltså att 
tillägna sig språket implicit enligt en naturlig utvecklingsgång och läraren 
understödjer detta genom att skapa förutsättningarna med comprehensible 
input med kommunikativa förtecken (de Graaff & Housen, 2009). 
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Betydelsen av Krashens synsätt kan inte underskattas även om hans teo-
rier också kritiserades då och nu (Mitchell & Myles, 2004:159–161). Forsk-
ningen om hur man lär sig ett språk är ett vitt fält där perspektiven, meto-
derna och teoribildningen utvecklas och förfinas. Idag, 30 år efter Krashen, 
kan man konstatera att begreppet learning i betydelsen formell explicit in-
lärning uppvärderats och att forskningen om undervisningens gynnsamma 
betydelse för språkinlärningen grundas på konkreta forskningsresultat. Det 
vill säga, det som Krashen i någon mån utmanade med sina antaganden om 
undervisningens delvis sekundära roll för språkinlärningen har idag omvär-
derats. De aspekter man på senare år undersöker inom andraspråksforsk-
ningen är framförallt:  
 
• inlärningstakt på språkinlärning (rate of acquisition) 
• slutlig färdighet (the ultimate level of achievment) 
• utvecklingsgångar (route of acquisition) 
 
Beträffande undervisningens gynnsamma effekter visar studier att undervis-
ning ökar takten på språkinlärningen och ger ett mer utvecklat (sofistikerat) 
språk (korrekthet, precision, dock inte flyt) och hjälper till att motverka för 
tidig fossilisering (stagnation) av felaktiga strukturer (sammanställning se 
t.ex. de Graaff & Housen, 2009). Däremot kan man inte påvisa att undervis-
ning skulle påverka inlärningsgångarna. Så vi lär oss mer och ett mer avan-
cerat språk om vi deltar i formell inlärning (skola), däremot är den ordning i 
vilken grammatiska strukturer kan tillägnas densamma om vi lär oss ett 
språk med eller utan undervisning. Dock visar även studier på att det kan ge 
goda resultat att fokusera på att undervisa mer komplexa grammatiska struk-
turer (högre markerade strukturer) än de enklare (lägre markerade strukturer) 
som enligt inlärningsgångarna borde stå på tur. Detta eftersom inlärare kan 
ha förmåga att generalisera mönstren för de mer komplexa strukturerna och 
på köpet integrera de enklare (Abrahamsson, 2009:194–195). På så sätt kan 
formell undervisning av främmande språk öka inlärningstakten även om 
inlärningsgången är den samma. 

Inom andraspråksforskning, med för den här studien en intressant kopp-
ling till undervisning, undersöks idag både betydelsen av input och output 
för elevers språkutveckling. Resultaten visar att output-orienterad undervis-
ning är gynnsam för att förbättra elevens egna produktiva färdigheter medan 
en input-orienterad undervisning i tillägg visar förbättrade resultat vad gäller 
elevers förmåga att tolka och förstå input. Input-orienterad forskning under-
stryker betydelsen av att i undervisningen underlätta för eleverna att pro-
cessa det de hör, ser eller läser. Van Patten, Cadierno och N. Ellis är några 
av de som studerat och presenterat modeller för en undervisning där fokus 
ligger på att underlätta elevers möjligheter att processa input (se t.ex. Van 
Cadierno & Van Patten, 1993; Cadierno, 1995; Cadierno & Ellis, R. 2009). 
Följande figur är tagen från (Cadierno, 1995:181): 
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Figur 3. Processing Instruction in Foreign Language Teaching. 
 
Dessa forskare betonar betydelsen av att bearbeta input där form och inne-
börd i förening eftersträvas, det vill säga i högre grad praktisera nya struk-
turer och information och utveckla strategier för att eleverna ska förstå input 
i så hög grad som möjligt. Detta fokus förväntas gynna och öka möjligheten 
att input övergår till intake, det vill säga en medvetandegjord input som där-
efter i bästa fall även övergår till developing system (ett språk i utveckling). 
Denna forskningsinriktning eftersträvar således större betoning på att det 
som elever hör, läser eller ser också explicit bearbetas i hög grad. Den nya 
kunskapen i form av utvecklad förståelse (input som övergår i intake och 
vidare integreras i ett språk i utveckling/interimspråk), omsätts i output (en 
förbättrad produktion). Forskarna menar att man ofta fokuserat på att för-
bättra elevernas output istället för att hjälpa eleverna att i högre grad tillägna 
sig input. I relation till föreliggande studie är det intressant att undersöka 
huruvida lärarnas synsätt kan ställas i relation till input- eller output-
orienterad forskning. 

Nära sammankopplat med ett sådant synsätt är focus on form. Focus on 
form i undervisningen innebär att utifrån ett kommunikativt, funktionellt 
synsätt där meningsskapande står i centrum vid behov aktualisera formen. 
Cadierno citerar Long med följande ord: 

”Focus on form” where the students attention is drawn to linguistic elements 
as they arise incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning and 
communication. Finally, the present investigation suggests that such an ap-
proach is superior to traditional approaches to grammar instruction where 
meaning plays a less important roll. (Cadierno, 1995:191) 

 
I den här uppsatsen är begreppet focus on form intressant som en beskri-
vande term till lärarnas uppfattningar. Det är också min tolkning av begrep-
pet den som citeras ovan av Cadierno (från Long). 
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Alex Housen, språkforskare som studerar undervisningens effekter på 
språkinlärningen, diskuterar olika synsätt utifrån Figur 4 (här till viss del 
förminskad): 
 

 
 

Figur 4. Olika synsätt inom språkundervisning (något reducerad figur).28 
 
Figuren visar hur tre motsatspar ingår i en formfokuserad undervisning, det 
vill säga de översta av dessa: induktiva, focus on form och implicita som alla 
starkt betonar att formen ska aktualiseras som en konsekvens av språkliga, 
kommunikativa och betydelsebärande sammanhang; från ett språkligt sam-
manhang till formuleringen av de abstrakta strukturerna. Ett traditionellt 
förhållningssätt (deduktivt/ focus on formS/explicit), de nedre begreppen i 
motsatsparen, startar istället i språkets abstrakta strukturer (till exempel öva 
paradigm) för att därefter ta steget till ett språkligt sammanhang (produktion 
av tal eller skrift). Figur 4 tydliggör de angreppssätt som funnits historiskt 
men också de som finns idag och utgör en viktig referens för att bedöma 
resultaten i denna undersökning. Jag ifrågasätter däremot att uppdelningen 
av betydelsefokusering (”meaning-focused instruction”) och formfokusering 
(”form-focused instruction”) skulle vara fruktbar med tanke på att kommu-
nikativ språkundervisning definieras som ”språkanvändning i funktionella 
och meningsfulla sammanhang” (Kommentarmaterial till kursplanen i Mo-
derna Språk, 2011:6). Meningsfulla sammanhang betyder i kommentar-
materialet ”situation som upplevs som autentisk, realistisk och relevant” 
(s.6).  Det är min uppfattning att språkanvändning i meningsfulla samman-
hang innebär en undervisning med fokus på betydelse (och form). Möjligen 
är figuren en relevant illustration av forskningsfältets indelning av betydelse-
                                                      
28 Det resonemang som författaren utvecklar i relation till figur 4 finns förklarat i de Graaff & 
Housen  (2009) dock ej med själva figuren återgiven. Figuren i denna något förminskade form 
finns ej publicerad i bok- eller artikelform, ej heller den kompletta figuren. Här är den åter-
skapad utifrån Housens föreläsning på Stockholms universitet 11/11 2010, något forskaren 
samtyckt till.  
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fokuserad eller formfokuserad undervisning. Men utifrån en kommunikativ 
språksyn i skolsammanhang förefaller uppdelning ofruktsam och motsägel-
sefull. Housens figur ovan är dock en utmärkt utgångspunkt för diskussion 
om undervisningsmetodik och kommer att användas i diskussionen av re-
sultaten för att förtydliga och utveckla de uppfattningar som framträder hos 
lärarna.   

Avslutningsvis i detta avsnitt om andraspråksforskningens kunskapsom-
råde: den sociokulturella vändningen29 har bidragit med att språkets sociala 
och kognitiva aspekter samspelar. Det mesta tyder på att sociokulturella 
perspektiv spelar en stor roll när undervisning planeras. Betydelsen av och 
medvetenheten om detta har påverkat lärare att inte söka efter en viss univer-
salmetod utan efter många och varierande tillvägagångssätt. Lärandet anses 
idag vara både individuellt och socialt betingat och bero på så olika faktorer 
som ålder, förkunskap, motivation och inlärningsstil för att nämna några. 
När de styrdokument som normerar undervisningen talar om att individuali-
sera undervisningen30 kan lärare knappast göra annat än att variera formerna 
för undervisning i ett försök att nå de olika inlärare som deltar. 

Andraspråksforskningen är till sin natur både grundforskning och tilläm-
pad forskning (Hammarberg 2013:72–74) och ställer därmed didaktiska frå-
gor av stor relevans för lärare. Vilka områden och resultat är av intresse för 
skolundervisningen? Vilken kunskap från andraspråksforskningen är rele-
vant för den här studien? Vad kan utvinnas ur dessa frågeställningar och 
forskningsresultat för att förstå dimensionerna på de uppfattningar lärarna 
framhåller? Nedan sammanfattar jag de delar av detta fält som är relevanta 
för den här studien: 

 
• Learning/Acquisition: Övergripande syn på hur språkinlärning (främman-

de språk) kan gå till. Framkommer resonemang hos lärarna angående till 
exempel explicit/implicit grammatikundervisning? 

• Undervisningens gynnsamma effekter angående inlärningstakt och slutlig 
färdighet. 

• Bearbetning av input gynnsamt för att i högre grad kunna tolka och förstå 
och integrera input. 

                                                      
29 Sociokulturella vändningen – Vygotskys och Bachtins teoriers betydelse för hur lärande 
sedan 2000-talets början också kommit att studeras. Att lära sig är att vara i kommunikativa 
och meningsfulla sammanhang. 
30 ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Lgr 11, s.8) ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
(Lgy 11, 6)  
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• Focus on form i linje med forskningsresultat gynnsamma för språkinlär-
ning.  

• Språkets sociala och kognitiva aspekter samverkar. 
• Kunskapen om naturliga utvecklingsstadier i språkinlärningen underlättar 

lärares förståelse för när och hur grammatiska moment kan integreras i 
undervisningen. Kännedom om hyperanvändning eller förenkling av 
strukturer i inlärningen liksom svårigheter att integrera viss grammatik för 
olika elever i olika stadier av deras språkutveckling. Även komplexa 
strukturers relation till enklare strukturer (högre och lägre markerade 
strukturer). 

• Språkinläraren karakteriseras av sitt interimspråk som kännetecknas av 
”nödvändiga” feluppfattningar som ett steg på vägen. Detta språk på 
vägen är det som eleven och läraren arbetar utifrån för att utvecklas. 

• Elevers modersmål och kunskap i andra språk är tillgångar för lärare och 
elever i språkundervisningen. Metakunskap om hur det går till att lära sig 
språk och den komparativa resursen (jämföra språk). 
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4. Metod och material 

Urval 
I fokus för uppsatsen står gymnasielärares uppfattningar av den grammatiska 
kompetensens roll i undervisningen i spanska som främmande språk. Med 
den avgränsningen framstod intervju som lämplig metod för insamling av 
det empiriska materialet.  H alvstrukturerad intervju är en vanligt använd 
metod inom utbildningsvetenskap av kvalitativ sort när syftet är att utöka 
kunskap om specifika fenomen (t.ex. Naeslund, 2001; 2004; 2009; Knutas, 
2008; Karlefjärd, 2011). Intervju i kombination med observation hade kun-
nat ge frågan en dubbel belysning (vad läraren säger och gör) men även stu-
dera det eventuella glapp mellan uppfattningar och agerande i klassrummet 
som kan vara fallet. Anledningen till att observation i tillägg inte har gjorts 
är dock endast av utrymmesskäl.  

13 lärarintervjuer om mellan 50 min och 1,24 timmar genomfördes under 
våren och hösten 2011. Ett stort antal språklärare verksamma vid gymnasiet i 
Stockholm och närliggande kommuner kontaktades per mejl utifrån mejllis-
tor från Utbildningsförvaltningen samt från flera språkföreningar eller direkt 
via skolor (Se bilaga 3 för missivbrev). Min strävan var att lärarurvalet 
skulle ha stor spridning i fråga om gymnasieskola, ålder, arbetslivserfarenhet 
och kön; detta blev till stor del utfallet av de svar (20 st.) om deltagande jag 
fick. En eller två personer (kvinnor i pensionsåldern) nekades deltagande 
eftersom det annars resulterat i för stor tyngdpunkt på kvinnor och äldre. 
Mångkulturell bakgrund blev en automatisk variabel. Sammantaget har de 
13 lärarnas skolgång genomförts i Sverige, Peru, Spanien, Argentina, Frank-
rike och Venezuela. I några fall kan en lärare ha studerat i flera olika länder 
och därmed ha erfarenheter från olika skolsystem. Engelska har i några fall 
studerats av informanterna som ett främmande språk, i andra fall som ett 
andraspråk. Urvalet har inte gjorts på grundval av modersmål eller erfarenhet 
från olika länders utbildningssystem utan blivit en naturlig följd. Det är min 
uppfattning att urvalet är representativt för yrkeskåren lärare i spanska på 
gymnasiet. Maximal spridning både eftersträvades och blev en naturlig följd 
i fråga om ålder, kön, yrkeserfarenhet och modersmål (spanska eller 
svenska). Med tanke på omfattningen (13 informanter) anser jag dock inte 
att en isolering av dessa faktorer skulle ge valida resultat.  

Antalet intervjuer var inte fastställt från början utan istället utgick jag från 
idén om att mättnad i materialet skulle vara riktmärket för antal intervjuer. 
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Kvale och Brinkmann diskuterar frågan om antalet intervjuade och pekar på 
betydelsen av att utgå från syftet med undersökningen. I den här undersök-
ningen är målet att kunna se uppfattningar hos gruppen spansklärare om en 
viss fråga. Utifrån studiens omfattning och syftet uppfattade jag att antalet 
var mättat när ”ytterligare intervjuer gav föga ny kunskap” (Kvale & Brink-
mann, 2009:129–130). Efter 9-10 intervjuer hade mönstren av lärarprofiler 
börjat upprepa sig men ytterligare ett fåtal gjordes för att säkra den iakttagel-
sen. 
 
Urvalet ser ut som följer (se Tabell 1 i Avsnitt 5 för varje lärares faktaprofil): 
 
13 gymnasielärare i spanska 
 
• 8 kvinnor 
• 5 män 
 
Varav: 
 
• 9 lärare äldre än 35 år  
• 4 lärare yngre än 35 år  
 
• 3 nya lärare (färre än 4 års yrkeserfarenhet)  
• 8 erfarna lärare (över 7 års yrkeserfarenhet)  
• 2 lärare med livslång erfarenhet (pensionsålder) 
 
• 2 lärare från Stockholms innerstadsskolor  
• 1 lärare från Uppsala innerstadsskola  
• 2 lärare från Stockholms ytterområdesskolor  
• 8 lärare från skolor av blandskolekaraktär i Stockholmstrakten31 
 
Sju lärare av 13 är födda i andra länder än Sverige och har spanska som mo-
dersmål, dessa lärare är helt eller delvis lärarutbildade i Sverige. Ett par av 
dessa lärare har genomgått alla högre studier (ämnesstudier och lärarutbild-
ning) i andra länder. Fem intervjuer gjordes av bekvämlighetsskäl på 
spanska (transkriptionerna är översatta av mig). En (1) lärare i pensionsål-
dern har inte formell lärarbehörighet men fullständiga ämnesstudier.  

                                                      
31 De lärare som klassificerats som från blandskolor är de som har erfarenhet från olika slags 
skolor (innerstad och ytterområde) i högre grad än de andra lärarna. 
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Intervju 
Intervjun spelades in med diktafon och utfördes i avsides grupprum på min 
egen skola eller på lärarens skola. Ett antal intervjufrågor av halvstrukturerad 
karaktär utgjorde den yttre ramen för samtalet. Intervjufrågorna kan gruppe-
ras i kategorierna:  
 
• Erfarenheter av grammatikundervisning (läraren själv som elev) 
• Grammatikens roll i undervisningen – lärarens centrala ställningstaganden 

beträffande utformningen av undervisningen. 
• Dilemman angående grammatikens roll i undervisningen 
• Betydelsefulla grammatiska moment i undervisningen  
(Se Bilaga 1 för alla intervjufrågor.)  
 
Utifrån forskningsfrågans explorativa karaktär har intervjufrågorna formule-
rats; de fyra kategorierna ovan sammanfattar intervjufrågorna.  

Med halvstrukturerad forskningsintervju ges möjligheten att inom en yttre 
ram avgränsa samtalet mellan intervjuare och informant till att handla om 
den avsedda frågeställningen men också möjligheten att informanten själv 
tillåts göra utvikningar, följa nya spår eller ’tänka högt’. På så sätt skapas ett 
utrymme för fria associationer, personliga iakttagelser och även motsägelser 
eller dilemman där intervjuaren både lyssnar och deltar i samtalet. Data-
material från intervjuer kan i bästa fall synliggöra dolda fält (jfr enkäter eller 
strukturerad intervju) och informantens uppfattningar av det studerade fe-
nomenet kan framträda tydligare (Naeslund, 2010). Kvale och Brinkmann 
(2009) uttrycker det så här: 

Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt 
samtal; den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan in-
tervjuaren och den intervjuade. En intervju är ett utbyte av åsikter mellan två 
personer som samtalar om ett tema av ömsesidig karaktär. (s.18) 

 
Forskningsintervjuns baksida är omdiskuterad inom kvalitativ forskning och 
handlar framförallt om intervjuarens bias och förhållande till informanten 
och därmed om en intervjus validitet.  Att som språklärare intervjua andra 
språklärare har å ena sidan fördelen att den gemensamma arenan av erfaren-
heter är stor, därmed kan förståelse mellan parterna i intervjun lätt uppnås 
och kanske kan man anta att samtalet kan drivas vidare och fördjupas ömse-
sidigt utan större omvägar. Å andra sidan kan informanter hämmas av att 
intervjuas av en ”sakkunnig” kollega i bemärkelsen lärare i samma ämne och 
därmed tendera att uttala sig politiskt korrekt eller kanske förskönat. Detta är 
något jag måste ta hänsyn till i analysen.  

Av betydelse inför intervjun vad gäller perspektiv och attityd i samtalet är 
den epistemologiska inställning man antar. Kvale och Brinkmann använder 
metaforerna malmletare och resenär för att gestalta om intervjuaren som 
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malmletaren samlar in kunskap genom att lyfta fram den kunskap infor-
manten har lagrat i sitt inre eller konstruerar som resenären under vägen. Att 
som resenären konstruera kunskap är att som intervjuare delta och utforska 
området mer förutsättningslöst med betoning på samtal i ordets ursprungliga 
latinska betydelse (’vandra tillsammans med’) (s. 64). I den här studien har 
dessa båda epistemologiska synsätt tillämpats. Min uppfattning är att läraren 
jag samtalar med har kunskap och erfarenhet som jag som intervjuare öd-
mjukt behöver lyssna till och ’utsätta mig för’ för att förstå.  Nyfikenheten 
inför den andras värderingar och synsätt och önskan om att kunna uppfatta 
alla nyanser det studerade fenomenet kan innehålla är ledstjärnan. Men detta 
synsätt innebär inte ett slutet rum av uppradade erfarenheter, utan i lärarens 
formulering av den egna erfarenheten finns stort utrymme för gemensam 
reflexion utifrån de nya frågor och svar som samtalet leder till. Detta synsätt 
är inspirerat av Naeslunds resonemang i Forskningsresor i pedagogiska 
landskap (2010) och Kvale & Brinkmann (2009). 

Angående en objektiv möjlighet till tolkning av ett skeende intervjuaren 
själv är inbegripen i så har betydelsen av en delad gemensam professionell 
erfarenhet som ram för intervjun och forskningssamtalets tillvägagångssätt 
vägt tyngre än den risken. Transparens i analysarbetet kan förhoppningsvis 
motverka en sådan eventuell bias. 

Relevans  
Utifrån den grundläggande frågan om en studies möjlighet att öka kunskapen 
om något och därmed dess eventuella generaliserbarhet diskuterar Larsson i 
artikeln ”A pluralist view of generalization in qualitative research” (2008). 
Han uttrycker en pluralistisk syn på generaliserbarhetens möjligheter där 
den, menar han, oundvikligen beror på studiens art och syfte. I resonemanget 
utkristalliserar sig fem möjliga ansatser till om det kan vara intressant eller 
ens möjligt att diskutera någon form av generaliserbarhet i o lika typer av 
kvalitativa studier: ideografiska studier, studier som undergräver etablerad 
kunskap, maximal variation, kontextlikhet och mönsterlikhet. 32 I denna stu-

                                                      
32 Ideografiska studier: Larsson menar att generaliseringsbarhet i denna typ av studie inte är 
meningsfull, alltså inte står i fokus eftersom utveckling av kunnande inom ett område efter-
strävas. Bit läggs till bit i varje studie för att till sist bli ett komplett pussel. Resultaten kan då 
anses vara av ackumulativ art. 
• Studier som undergräver etablerad kunskap: Inte heller inom denna typ av studier är 
generaliseringskravet aktuellt. Dessa ansatser utgör en ”negativ” riktning i och med ifrågasät-
tandet av allmänt accepterad kunskap. Falsifieringsbegreppet (Popper) kan stå som exempel. 
Larsson anser att all vetenskaps underliggande idé dock är att i mer eller mindre hög grad 
sträva mot idén om den generellt giltiga kunskapen (det universella); dessa studier ifrågasätter 
istället det som generellt sätt anses sant. 
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die kan kontextlikhet tas upp t ill diskussion angående kvalitativa forsk-
ningsmetoders representativitet. Det är min uppfattning att var och en av 
dessa lärare bidrar med rika beskrivningar. Var och ens inre logik (konsi-
stens) framträder och sammantaget blir det de mönster och motiv som be-
skriver forskningsfrågan.  Liksom i en fallstudie bidrar denna studie med 
beskrivningar som kan användas för att analysera liknande sammanhang; 
detta är undersökningens relevans. Studiens eventuellt ackumulativa tillskott 
är dessutom intressant att utvärdera. 

Det är således resonemangen och perspektiven hos Larsson (2005; 2008) 
samt hos Kvale och Brinkmann (2009) som utgjort ramen för mina meto-
diska överväganden under arbetet med uppsatsen.  Larsson bidrar med kva-
litetsperspektiv för att undersöka intern logik medan Kvale och Brinkmann 
främst bidragit med handfasta verktyg i själva analysförfarandet men också 
med perspektiv vid förberedelserna och förhållningssätt inför och under in-
tervjun.  

Pilotstudie 
Pilotstudien gjordes i samband med en kurs i kvalitativ metod på Stockholms 
universitet 2010. Två lärare i moderna språk på gymnasiet intervjuades. 
Materialet transkriberades selektivt och analyserades i den avslutande kurs-
rapporten. Intervjuarrollen med utgångspunkt i Kvale och Brinkmanns 
(2009) principer att med ”ett metodiskt tillvägagångssätt med fokus på inter-
vjuforskarens kunnighet, färdigheter och hantverksskicklighet” (s.32) fram-
stod som avgörande och en korrigering av den egna rollen påbörjades. Fram-
förallt kom min roll i samtalet att bli mer nedtonad och lyssnande därefter. 

                                                                                                                             
Utifrån Larssons resonemang kan man i kvalitativa studier med ovan två exempel som undan-
tag ändå diskutera generaliserbarhet; han frågar varför vi annars med så stort intresse fördju-
par oss i specifika fall och enstaka grupper, till exempel i undervisningssammanhang (Lars-
son, 2008:31) Följande fall är därför av intresse med vår studie i fokus: 
• Maximal variation: Istället för att som i statistiska undersökningar eftersträva ett repre-
sentativt urval eftersträvas maximal variation i r elation till fenomenet. Det betyder att det 
ovanliga fallet är lika viktigt som det vanliga och alla andra fall däremellan; man generaliserar 
inte utifrån en speciell kategori utan från hela uppsättningen kategorier angående det stude-
rade fenomenet.  V idden av möjlig studerad variation i en studie ökar bredden av möjlig 
inbegripen population.  
• Kontextlikhet: Överförbarheten mellan liknande kontexter i de situationer/egenskaper 
som studerats kan enligt Larsson m.fl. forskare (Schofield, Lincoln) kallas den kvalitativa 
forskningens grundsyn på generaliserbarhet (Larsson, 2008).    
• Mönsterlikhet: Heuristiskt värde kan i tolkande forskning ställa förgivettagna förhållan-
den på sin spets och skapa nya begrepp och perspektiv på fenomen eller processer; nya teore-
tiska konstruktioner eller förklaringsmodeller, mönster och begrepp som kan appliceras på 
andra forskningsfält.  
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Det blev tydligt i arbetet med pilotstudien att jag i rollen som intervjuare tog 
för stor plats med en överdriven önskan om att underlätta, förtydliga och 
’sköta om’ informanten. På så sätt hjälpte pilotstudien till med att renodla 
och tona ner min roll. 

Även intervjufrågornas bärighet kunde testas under pilotundersökningen 
och kom till viss del att omformuleras mot större precision. I pilotstudien 
formulerades flera frågor alltför detaljerat med stöttande bisatser och över-
driven förklaring. Således tjänade denna del av processen till att renodla och 
konkretisera både intervjuarrollen och intervjufrågornas formuleringar.  

Analys och tolkning av intervjudata 

I analysen har Kvale och Brinkmanns (2009) resonemang i Den kvalitativa 
forskningsintervjun bidragit med grundläggande förhållningssätt och kon-
kreta tillvägagångssätt. Redan under intervjun startar ett första tolkningsar-
bete med att uppfatta och sortera det läraren uttrycker och i vissa fall ställa 
följdfrågor eller lämna utrymme om uppfattningar om det fenomen som stu-
deras framträder. Informantens berättelse och budskap uppfattas av inter-
vjuaren som kan sammanfatta innebörden i det sagda och ”sända tillbaka” 
för att få bekräftat i form av ”ja, det var så jag menade” eller ”egentligen är 
jag osäker på om det verkligen är så” osv. (ibid:212). I ett par intervjuer kom 
detta tidiga skede i analysarbetet att resultera i uppföljande klargörande frå-
gor efter intervjun per mejl. Det inspelade materialet från intervjun avlyss-
nades därefter flera gånger och anteckningar om centrala och sekundära te-
man fördes för att i möjligaste mån bevara och begrunda samt kunna ob-
servera det sagda genom anteckningarna. Det muntliga intrycket från inter-
vjun utgör därmed den första grundläggande globala bilden av läraren, där-
efter transkriberades ljudfilerna. Helhetsbilden har varit en motvikt i det 
fortsatta analysarbetet till det som istället karakteriserats av att särskilja, 
koncentrera och dela upp i mindre kategorier. Likt arbetet med tolkning uti-
från den hermeneutiska cirkeln har delarna (ordalydelser, kategorier, teman) 
samspelat med helheten (lärarens globala framtoning) (”Helhet-del-cirkeln”, 
Föllesdal et al.1990:145ff.).   

Transkriptionen gjordes närmast ordagrant i Word. Pauser orsakade av 
yttre omständigheter (knackning på dörr eller mobilsamtal), harklingar eller 
andra icke verbala ljud har inte transkriberats. Emfas, skratt och pauser som 
kan anses vara av betydelse för tolkningen av diskursen har transkriberats (se 
exempel på transkription i bilaga 2).  

Ett centralt förfarande i analysen kan sammanfattas med begreppet me-
ningskoncentrering. Inom hermeneutisk tolkningstradition innebär det att 
informantens yttranden (naturliga språkliga enheter) dras samman till kortare 
uttalanden vilka tematiseras och sedan kategoriseras som centrala teman 
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(eller ej). Gången i en analys enligt meningskoncentrering kan sammanfattas 
som följer: 
 
• Skapa helhetsuppfattning genom avlyssningar av inspelat material (in-

tryck och anteckningar) 
• Transkribera 
• Fastställa naturliga meningsenheter som de uttrycks av informanten 
• Tematisera meningsenheterna (centrala teman, propositioner och dilem-

man) 
• Ställa frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte  
• Knyta samman intervjuns centrala teman, propositioner och dilemman i 

deskriptiv utsaga (här kallad lärarprofil). 
(Kvale & Brinkmann, 2009:221–222) 

 
Lärarprofilerna, steg 1 i analysen, sammanställer de centrala teman, propo-
sitioner och dilemman som framkommit hos de 13 lärarna. De framtagna 
profilerna illustreras rikligt med citat. Det är viktigt att inse dessa kategoriers 
relation till varandra: centrala teman är en överordnad rubrik: ett centralt 
tema kan innehålla propositioner (tydliga ståndpunkter) och dilemman (kon-
flikter) men inte nödvändigtvis. Ett centralt tema hos en lärare kan även en-
dast utgöra ett område informanten uppehåller sig vid utan att vare sig fram-
föra tydliga ståndpunkter eller dilemman. 

Steg 2 i analysen utgår konkret från forskningsfrågans fyra delfrågor. Re-
sultatet av informanternas svar på delfrågorna utgör variationen i uppfatt-
ningar inom den aktuella lärargruppen. Uppfattningarna åskådliggörs i ta-
bellform rikligt illustrerade med citat. (Delfråga 3 om dilemman behandlas 
inte i steg 2 av analysen utan endast under lärarprofilen eftersom resultatet är 
identiskt.) 
 
Analys- och tolkningsförfarandet illustreras i Figur 5: 
 

 
 

Figur 5: Analysförfarandet.  
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Etiska aspekter 
Undersökningen gjordes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forsknings-
etiska principer. Förutom de rent formella bindande regler som föreskrivs 
har etisk hållning metodiskt eftersträvats i materialet. Informanterna har alla 
fingerade namn liksom deras skolor och namn på andra lärare de refererar 
till.  

Inför undersökningen skickades ett brev ut till skolor och lärare om studi-
ens innehåll, syfte och mål. I det brevet informerades även om konfidentia-
litet. Angående nyttjanderätt togs det endast muntligt upp vid telefonsamtal 
inför intervjun. Denna information upprepades muntligen när informanterna 
kom till avtalad intervju. Av de cirka 20 svar om deltagande i intervju kom 
13 att delta.  

Några av informanterna var bekanta för mig vilket ställde höga krav på 
professionalitet. En lärare arbetade på samma skola som jag vid tillfället för 
intervjun, en lärare hade arbetat under en period före intervjun på samma 
skola som jag. En lärare var bekant från en annan arbetsplats än en gymna-
sieskola och ytterligare två informanter var bekanta ansikten från språklärar-
sammanhang. Intervjun har aldrig omnämnts i andra sammanhang än det 
strikt konkreta mellan informanten och mig angående undersökningen, an-
tingen vid tillfället för datainsamlingen eller personligen oss emellan via 
mejl när jag behövde verifiera någon uppgift. Gruppen spansklärare i Stock-
holmsområdet består förstås av många personer som jag inte har mött eller 
har någon relation till. Å andra sidan eftersom jag själv arbetar som lärare i 
spanska på gymnasiet i Stockholm är chansen ganska stor att någon eller 
några av informanterna skulle vara bekanta för mig. Jag uppfattade aldrig att 
det förhållandet på något negativt sätt har påverkat giltigheten i materialet. 
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5. Resultat och analys 

På basis av intervjumaterialet ska nu individuella lärarprofiler för de 13 lä-
rarna redovisas. Syftet med profilerna är att sammanfatta den tolkning och 
analys av intervjuerna som gjorts. Detta utgör första steget i analysen; hel-
hetsintryck av varje informant så som det framträder är här nedtecknat enligt 
vissa kategorier (centrala teman, propositioner, dilemman).  

Nästa steg i analysen är att analysera informanternas svar på de fyra del-
frågor som formulerats utifrån den övergripande forskningsfrågan. Tolk-
ningen av svaren kommer att presenteras och analyseras med utgångspunkt i 
de mönster som framträder. Min förhoppning är att dessa två steg i analysen 
ska göra det möjligt att kunna urskilja mönster i lärarnas uppfattningar om 
grammatikens roll i undervisningen och motiven till dessa. Lärarnas uppfatt-
ningar om fenomenet studeras på detta vis från två olika håll.  

 
Analysförfarandet genom meningskoncentrering kommer att förtydligas 
genom att kärnmeningar i informanternas uttalanden (citat) kursiveras. 

Lärarprofiler 
Under den här rubriken ska lärarnas helhetsbilder redovisas. Först en kort 
information om de 13 informanterna: 

Tabell 1. Fakta om lärarna. 

Andrés, 36 år.  
Modersmål spanska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 

Arbetat två år som behörig lärare i spanska på gymnasiet i 
innerstadsskola i Stockholm, därefter ett år som lektor på 
högskola. Andrés är intresserad av språkdidaktisk forskning 
och IKT i undervisningen. Han betonar betydelsen av att ha 
ett analytiskt förhållningssätt till grammatik men tvekar om 
den nytta grammatisk kompetens har för språkinlärningen. 
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Anna, 30 år.  
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 
 
Leo, 35 år.  
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 
 
 
Roger, 34 år. 
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 
 
 
Aurora, 49 år. 
Modersmål spanska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 
 
Antonia, 38 år. 
Modersmål spanska. 
Svensk/argentinsk 
lärarutbildning. 

Hanna, 65 år. 
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning 
 
Rolf, 65 år. 
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 
 
 
Amanda, 33 år. 
Modersmål spanska. 
Lärarutbildning i 
Peru. 
 
Noel, 41 år. 
Modersmål spanska. 
Lärarutbildad i Eng-
land. 

 

Arbetat tre år som lärare i spanska och engelska, ett år med 
full behörighet. Innerstadsskolor i Stockholm av olika karak-
tär. Anna anser att kunskap i grammatik är basen för språkin-
lärning. 
 
Arbetat som lärare i främst spanska (delvis i franska) i 10 år 
på innerstadsskola i Uppsala. Leo trivs med det relativt stora 
tolkningsutrymmet i kursplanerna angående grammatikens 
roll. Han fyller det med kommunikativa innehåll där gramma-
tiken alltid är en röd tråd. 
 
Arbetat som obehörig lärare några år därefter tre år som behö-
rig i spanska och musik. Problematiskt förhållande till skriv-
ningarna angående grammatisk kompetens i kursplanen. Strä-
var efter en kommunikativ undervisning där grammatisk 
kompetens får ha en explicit roll. 
 
Arbetat som lärare i spanska i 14 år varav flera år som obehö-
rig. Eftersträvar en elevfokuserad undervisning med motive-
rande inslag. Grammatiken har en viktig plats. 
 
 
Arbetat 14 år som lärare i spanska på olika stadier. Fascineras 
av grammatik som fenomen och bekymrar sig över den oklara 
roll grammatisk kompetens har kommit att få inom den kom-
munikativa språksynen. 

Arbetat hela sitt liv som spansklärare på gymnasiet på olika 
slags skolor. Uppfattar att grammatiken har en naturligt cen-
tral roll i kombination med kommunikativa innehåll. 
 
 
Arbetat delar av sitt yrkesverksamma liv som obehörig lärare i 
spanska på olika stadier och skolor. Fullständiga ämnesstu-
dier. Undervisar utifrån elevmotiverande synsätt och undviker 
grammatisk begreppsapparat eftersom elevers förkunskaper är 
dåliga. 
 
Arbetat 8 år som lärare i spanska i Peru och i England, varav 2 
år i Stockholm. Efterfrågar en didaktisk grammatik för sko-
lan 33eftersom hon uppfattar att det är svårt att motivera elever 
till att studera grammatik. 
 
Arbetat i 6 år som lärare i spanska och franska i England, 
Frankrike och Spanien. 11 år i Sverige. Idag på innerstads-
skola i Stockholm. Noel utgår från funktionella synsätt på 
grammatiken och efterfrågar kursplaner specifika för olika 
språkfamiljer (eller språk). 

                                                      
33 Didaktisk grammatik eller pedagogisk grammatik är benämningar som betyder en samling 
didaktiska modeller för undervisning i grammatik. 
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Anna-Bella, 36 år. 
Modersmål spanska. 
Lärarutbildad i 
Madrid. 

Eva, 40 år. 
Modersmål svenska. 
Svensk lärarutbild-
ning. 

Hedvig, 47 år. 
Modersmål spanska. 
Svensk lärarutbild-
ning 

Arbetat 8 år som lärare i spanska för vuxna i Madrid och ett 
par år på gymnasiet i Stockholm. Anna-Bella utgår från att 
grammatikens roll beror på syftet med kursen och de olika 
lektionsinnehåll läraren väljer i undervisningen. 

Arbetat i 9 år som lärare i spanska på olika stadier. Innerstads- 
och ytterstadsskolor i Stockholm. Eva uppfattar grammatiken 
som en självklart integrerad del av språkinlärning. 

 
Arbetat i cirka 18 år som lärare på olika stadier varav 2-4 år 
på gymnasiet. Intresserad av att utveckla grammatikens vad, 
hur och när i förhållande till de kommunikativa innehållen. 

 
Datamaterialet som samlats in har i denna första fas inte, som ovan påpekats, 
analyserats utifrån forskningsfrågans olika delfrågor utan på vad som fram-
träder i sin helhet under intervjun ”oberoende av frågorna”. Här eftersträvas 
en global bild av lärarens ställningstaganden utifrån samtalet (steg 1 lärar-
profiler).  

Lärarprofilerna är ordnade enligt rubrikerna: centrala teman (lärarens 
återkommande temaområden som framhållits som särskilt viktiga), dilem-
man (lärarens egna svårigheter, motsägelser eller konflikter, om de finns), 
propositioner (de förslag, idéer eller ståndpunkter läraren framhåller som 
betydelsefulla). Lärarprofilerna ger således 13 individuella bilder, mer eller 
mindre överensstämmande med varandra.  

Två lärarprofiler kommer att presenteras i sin helhet med belysande citat 
för att illustrera tillvägagångssättet. De två utvalda profilerna representerar 
delvis olika synsätt och visar därmed på en del av spännvidden i materialet. 
Resterande lärarprofiler kommer att sammanställas under respektive kate-
gori; centrala teman, dilemman och propositioner. Det är viktigt att poäng-
tera att kategorierna inte är att betrakta som från varandra särskilda områden 
och uttalanden utan snarare utgör centrala teman en överordnad kategori för 
de andra. Lärarna uppehåller sig i vissa centrala teman och återkommer med 
emfas till dessa på olika sätt; ibland kan ett tema utgöra ett dilemma, ibland 
tydligt formulerade idéer eller uppmaningar i form av propositioner. Detta 
sammantaget skapar en bild av lärarnas attityder till det studerade fenome-
net.  

Förhållandet kan illustreras som följer: De centrala teman som framträder 
hos läraren uttrycks ibland i form av dilemman och ibland i form av propo-
sitioner. Detta ger upphov till en viss attityd (lärarprofil):  
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Figur 6: Analyskategoriernas relation. 
 
Nedan följer två exempel på lärarprofiler och därefter en sammanfattning av 
alla 13 informanter.  

Lärarprofil Anna  
 
Kvinna, 30 år. Arbetat tre år som gymnasielärare i spanska och engelska 
varav ett år som fullt behörig. Erfarenhet från ytterstadsskola och innerstads-
skola. Modersmål svenska, svensk lärarutbildning. 

Centrala teman  
• Grunden till inlärningen av det nya språket är grammatikkunskap, därefter 

kommer att prata. Explicit grammatikundervisning utgör basen. Utgår 
från en tydlig komparativ språksyn. Grammatikundervisningen läggs på 
enkel nivå för att ”alla ska förstå”.  

Jag är detaljerad av mig och vill att det ska vara rätt och bygger sen utåt där-
ifrån. 
… grundbitarna ska vara med i lagom portioner utmed vägen, alltså gramma-
tik. Grammatik helt enkelt. Och sen allt det andra med ord och läsning och 
skriva och sånt. 
 
Jag tänker nog att för mig är det viktigt att försöka få in så mycket grunder 
som möjligt och ta det nerifrån och upp, för så funkar jag. Tyvärr så egoistiskt 
blir det, men att lära sig, ha koll på grammatiken, orden, reglerna och känna 
sig trygg i dom bitarna samtidigt som jag jobbar med texter om realia, kultur 
eller vad det kan vara, fiktiva texter. 
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/…/konjunktiv eftersom det knappt finns på svenska (på frågan om svåra 
grammatiska moment i undervisningen)/…/jag klurar själv på vad som finns 
på svenska så att dom förstår. Nåt att jämföra med.  
 

• Relationen innehåll och form i undervisningen. “Det andra” (innehållet) 
som parallellt undervisas i (läsa, lyssna, skriva, prata, realia, etc.) kan ele-
verna förstå på en individuell nivå och utveckla i egen takt, alla är olika, 
men formen (grammatiken) bör alla förstå från grunden. Problemet är att 
kombinera innehåll och form i undervisningen. 

Och det andra, eller vad man ska kalla det, det är ju allting runt omkring och 
det är ju hur mycket som helst, det är ju oändligt så det finns alltid med: 
prata, läsa, lyssna, nyheter, texter, läsa, vad det nu kan vara. 
 
Det är knepigt det där (innehåll och form)... en viktig fråga. Eh, det är ju nå-
got som jag känner att jag skulle jobba lite mer på, jag försöker att jobba på 
det sättet men jag tycker inte riktigt att jag har… inte helt nöjd. Alltså, det gäl-
ler ju att koppla ihop de där bitarna så att det flyter ihop på ett bra sätt. 
Grammatiken med bra saker som vi gör så att det känns riktigt och inte bara 
nåt svårt som vi gör separat och sen så går vi ner till det här för det var ju så 
det var för mig de där två världarna - som skulle ihop. Jag har försökt, till ex-
empel att koppla grammatiken, futurum till musik, då lyssnade vi på ”Qué 
será, será” på spanska och då var det en massa bra futurumformer däri som 
man kunde koppla. Men jag tycker inte att det blev det där som jag hade tänkt 
att det skulle bli, det var svårt att koppla ihop liksom. Men jag vet inte det 
kanske hade mer effekt än vad jag tror./…/Jag vet inte om dom tyckte mest att 
det var en tokig gammal sång och sen gick vi över till grammatiken igen lik-
som. Men mitt mål... det känns som att det vore önskvärt och bra om man 
kunde, ja, koppla ihop det på nåt sätt så att dom ser. 

 
Den svåra övergången från grammatisk ordning till talets kaos. Anna är osä-
ker över hur pass undervisningen i moderna språk kan utveckla talet. Kanske 
är det först i målspråkslandet som talet utvecklas ordentligt? Hon uttrycker 
delvis misstro mot men följer den kommunikativa metoden.  

Jag hade ju Anders Larsson, jag vet inte om du känner till honom, han har 
jobbat på Nyskolan i många år, Komvux och han har skrivit spanskböcker och 
så där. Han tyckte jag också var bra och rolig och ganska strikt och ganska 
traditionell. Han hade mycket egna upplevelser han berättade om, men han 
var, han körde det traditionella sättet, och det vara samma där men det triv-
des jag väldigt bra med, där kunde jag vara duktig och räcka upp handen och 
svara på alla frågor hela tiden, och inga problem och så fick jag MVG i första 
och MVG i andra men sen så bytte vi lärare till en som hette Paulina och kom 
från León tror jag och hon hade ju en annan ingång, för det första så pratade 
hon genomgående, han pratade också spanska till största delen men växlade 
ibland över till svenska, men hon pratade ju en annan spanska som var lite 
svårare att förstå och så var hon snabbare och så var det mindre struktur, tror 
jag, i alla fall var det mycket svårare för mig att hänga med och så blev det 
mycket mer fokus på att man skulle kunna prata mer fritt och bilda egna me-
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ningar och jag vet inte om det var för att jag inte hade gjort det innan men 
där blev det liksom, då fick jag bara VG på det steget kom jag ihåg för där 
blev det svårt på nått sätt. Det var liksom som ett hopp där. 
 
INTERVJUARE: Hur tänkte du då när du mötte det? 
 
Det var i samband med att jag fick en... inte diagnos men ev. att jag hade en 
släng utav dyslexi så jag liksom kopplade ihop det ganska mycket så att det 
blev att det var jobbigt på flera håll i skolan. Det var lite jobbigt att ta det där 
och bearbeta den biten och sen så hämtade jag mig sen men, det var en period 
där som jag tänkte, oh, Gud, jag har kanske dyslexi, jag kan väl inte läsa och 
prata och så här kände jag ett tag liksom. Så jag vet inte om jag tänkte att det 
var därför... nu faller allt tänkte jag men ja, jag kommer ihåg att det var jätte-
jobbigt på lektionerna när jag skulle uttrycka något och jag kände mig helt 
förvirrad och kunde inte få ihop meningarna, ja, det var lite jobbigt för allting 
hade gått så lätt hela tiden och så kom det där liksom, det här går inte alls. 
 
INTERVJUARE: På den första lärarens, Anders Larssons lektioner, var det 
inte så mycket att man skulle skapa meningar, menar du? Eller prata i grupp 
eller så där? 
 
Det var nog mer givna svar, alltså det var liksom lättare man kunde lista ut 
svar på frågan; vad är det rätta svaret, men på hennes var det mer kanske att 
man skulle svara med hela meningar, det var friare, man skulle liksom släppa 
undervisningen på något sätt, lite så. Ja, alltså, man måste ju prata. Det går 
ju inte att komma runt den biten liksom. 
 

• Dikotomi mellan korrekt skolspråk och kommunikation. Grammatikkun-
skaper är viktiga för att få ett ”förfinat” språk och inte bara kunna göra sig 
förstådd hursomhelst, å andra sidan blir det lätt ett skolspråk som inte 
passar i vardagen i målspråkslandet. 

Självklart kommer det (grammatiken) i andra hand efter att kommunicera. 
Men jag tror också att det beror på vad man har för mål – kommunicera eller 
förfina sitt språk? Det spelar ingen roll vad man lärt sig först, det är mer vart 
vill man nå och när vi sitter här i skolan och lär oss spanska så är det ju inte 
den riktiga världen, det är ett ämne och vi... hur är det? Det är svårt det där. 
För vi har ju inte den där situationen här att vi har liksom spanjorer till hands 
som vi kan plocka in, det vore ju kul men samtidigt så tycker jag att vi ska 
satsa på att förfina vårt språk, satsa högt. Så jag tycker att grammatikbiten ska 
vara med för annars så känns det för att ribban ligger bara att bli förstådd. Jag 
vet inte vad som ska komma först bara att man har båda. 
 

• Längtan till andraspråkets gynnsammare förutsättningar. Moderna språk 
riskerar att stelna till att bli ett skolspråk i jämförelse. 

Sen blev det liksom svårt kom jag ihåg... det var ett glapp när jag började läsa 
spanska på Komvux, då var jag ändå ganska ung, väl 18 tror jag. Då vet jag att 
det var liksom lätt i början, man lärde sig grammatiken, man lärde sig nya ord. 
Men sen att ta det där steget och börja prata och sätta ihop alltihop det där 
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det var jättesvårt, alltså det kunde inte jag klara i skolan, då var jag tvungen 
att åka till landet för att komma över den gränsen på nått sätt. 

Dilemman  
• Grammatikens relation till kommunikativ förmåga.  Hur ska innehåll och 

form i undervisningen kopplas samman och bli till ett fungerande språk?  
• Anna tvivlar på skolspråk - kanske är det endast strukturer man kan lära 

sig, sedan åker man till landet för att utvecklas och kunna prata, funderar 
hon. För att lära sig ett språk kommer strukturerna först; sedan får man 
känslan för hur det ska vara. Som lärare i moderna språk drömmer Anna 
om andraspråksundervisningens förutsättningar. (Närhet och tillgång till 
ett språk i samhället.) 

Propositioner 
• Grammatiken är grundkunskapen som alla elever bör ha. Övrigt lektions-

innehåll kan de förstå mer eller mindre efter förmåga. 
• Lärare ska undervisa enligt den inställning och personlighet de har. 
• Blanda grammatikspåret och ”det andra”. För mycket grammatik blir 

tråkigt och bara ”det andra” blir substanslöst. 

Sammanfattning lärarprofil Anna 
Anna framställer sitt arbetssätt med grammatiken som att gå från del till 
helhet, delvis i strid med det kommunikativa synsätt som råder. Hon har en 
starkt kontrastiv språksyn. Hon uppfattar att förmågan att internalisera språ-
kets grammatik utgör basen för språkinlärningen. Ett viktigt medel för att nå 
dit är därför att få alla att förstå grammatiken. Övrigt lektionsinnehåll (”det 
andra”) bearbetas parallellt med grammatikundervisningen. Strävar efter att i 
högre grad integrera grammatikundervisningen med övrigt lektionsinnehåll 
(”prata, läsa, lyssna, nyheter, texter, läsa, vad det nu kan vara”). Denna strä-
van framstår som motsägelsefull och bekymmersam. Steget från att kunna 
grammatiken och till att börja prata, förefaller för Anna vara svårt. Viktigt 
med respekt och öppenhet gentemot olika undervisningsmetoder men hon 
anser att läraren bör undervisa enligt egen övertygelse och personlighet. 
Lärare i andraspråk är avundsvärda, menar Anna, eftersom undervisningen 
får stöd i att språket talas i samhället. Att eftersträva och öka kommunikativ 
kompetens hos eleverna i det egna klassrummet anser hon ä r viktigt, men 
kraven på eleverna att lyckas med detta är lägre än de som ställs på att lyckas 
med grammatiska strukturer. Tvivlar på att det går att utvecklas mot att i hög 
grad kunna kommunicera i moderna språk.  

Jag ser det som ett plus om de kan använda och hitta fram till grammatiken 
och använda om det så är preteritum eller vad det är vi tränat på (i muntliga 
övningar). Men jag tycker att det först och främst är viktigt om man vågar 
kommunicera och att man gör sig förstådd. Så ser jag det och jag vet av egen 
erfarenhet att det är svårt att få till det så det blir rätt, det ska inte vara fokus 
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tycker jag, när man skriver är det en annan sak för då hinner man tänka efter, 
men när man pratar så är det bara toppen om dom – pratar, överhuvudtaget, 
så ser jag på det. 

 
Enligt Annas uppfattning framstår den muntliga kommunikativa kompeten-
sen som den svåraste att uppnå och kraven på eleverna är lägre än för kun-
skapen om språkets grammatik. På så sät t särskiljs tydligt förmågorna hos 
läraren att explicit eller implicit kunna grammatik. 

Lärarprofil Leo 
 
Man, 35 år. Undervisat 10 år som gymnasielärare i spanska och delvis franska 
på innerstadsskola i Uppsala. Modersmål svenska, svensk lärarutbildning. 

Centrala teman:  
• Grammatiken är språkets ryggrad och ingår i alla färdigheter i språkinlär-

ning. Av egen erfarenhet själv som elev och nu som lärare, anser han att 
grammatiken är en naturligt integrerad del av språket. Grammatiken är så-
ledes inget eget spår.  

… för mig är det viktigt att inte separera grammatiken från det man håller på 
med - nu jobbar vi med en hörövning och det finns inget som är grammatik i 
det utan att man försöker, ja, få in grammatiken så där naturligt i innehållet. 
Små, det behöver inte vara att man dänger grammatiken i huvudet på dem, 
utan små krokar som man ger dem. – Visst tänkte ni nu på den här texten som 
vi läste att, här uttryckte dom dåtid på två olika sätt eller vad det kan vara. 
 
… att försöka få in grammatiken på ett naturligt sätt i språket och inte inleda 
med att - åh, nu ska vi jobba med pluskvamperfekt och sen så blir det lite öv-
ningar utan att kanske – hur uttrycker man det här? Man tar det från andra hål-
let. Att man låter dem jobba med språket och sen så kommer man fram till att 
de uttryckt pluskvamperfekt. Att gå en bakväg tror jag kan vara en väg att få 
en annan ingång. Just grammatiken kan skrämma. 

 
• Nivån på det språk som en elev får/ges möjlighet att uppnå, beror på syf-

tet med studierna (högskoleförberedande, turistspanska etc.) En lärare an-
passar sig efter sina elever och den kurs det gäller. Att individualisera 
undervisningen är speciellt naturligt och passande i skriftlig produktion.  

Det beror på vad man har för syfte. Om syftet är att man ska få fram ett bud-
skap i en situation där man behöver kunna köpa det här brödet i en affär, där 
spelar ju grammatiken ingen som helst roll, där är ju inte språket så viktigt, du 
kan gestikulera, peka, i en vardaglig situation, så på en sådan nivå har gram-
matiken en väldigt liten roll att spela. Däremot i en situation där man ligger på 
en annan nivå och vill tas på stort allvar, kanske i en professionell situation el-
ler att man vill komma fram socialt eller karriärmässigt; där tycker jag att 
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grammatiken har en stor roll att spela. För det sätt på vilket vi uttrycker oss är 
det sätt på vilket vi uppfattas och har man ett torftigt språk så tror jag att man 
inte tas på lika stort allvar. Så i så fall om man strävar efter att använda sitt 
språk på många olika nivåer i ett målspråksland, då är grammatiken väldigt 
viktig. Ju mer korrekt man uttrycker sig på desto större allvar blir man tagen, 
tror jag. 

 
• Grammatiken i undervisningen kan vara både explicit och implicit. Den 

behöver inte komma först i ett lektionsupplägg vilket kan skrämma vissa 
elever men allt som planeras i klassrummet har en grammatisk ”bak-
tanke”. 

INTERVUARE: Du nämnde att när du var liten så var inte grammatiken ett 
eget spår utan språket var grammatik att det hade med nått innehåll att göra. 
Är den kopplingen viktig att grammatiken är ett innehåll eller kan också det 
egna språkvetenskapliga nörderiet vara kul i sig. Kan man ha båda dessa de-
lar? 
 
Jag tror att man kan ha båda dessa delar sen är det ju så att jag själv tycker att 
grammatiken är så rolig att jag ibland i de högre kurserna kan komma in på 
sidospår men för mig är det viktigt att inte separera grammatiken från det 
man håller på med - nu jobbar vi med en hörövning och det finns inget som är 
grammatik i det utan att man försöker, ja, få in grammatiken så där naturligt i 
innehållet. Små, det behöver inte vara att man dänger grammatiken i huvudet 
på dem, utan små krokar som man ger dem. – Visst tänkte ni nu på den här 
texten som vi läste att, här uttryckte dom dåtid på två olika sätt eller vad det 
kan vara. 
 

• Grammatisk kompetens hos eleverna är både ett mål och ett medel. Bero-
ende på det syfte som finns med lektionsinnehållet anpassas graden av 
grammatisk korrekthet. Grammatisk kunskap uppfattas ge ett mer avance-
rat språk. Grammatiken studeras integrerat med de teman som behandlas 
efterhand (som ett medel) och som ett mål för att uppnå ett avancerat 
språk. 

Dilemma 
Leo formulerar inte några tydliga dilemman. 

Propositioner 
• Använd grammatiken med omsorg och lyhördhet utifrån det syfte och 

elevunderlag som gäller. Som lärare (och så småningom som elev) är 
grammatiken ett värdefullt verktyg. Grammatiken kan utvecklas efter 
hand, försiktighet bör råda med att fokusera på grammatik explicit i de 
lägre kurserna (fram t.o.m. steg 3). Bäst är det om eleverna själva upp-
täcker behovet av olika grammatiska fenomen. 
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• Använd skriftlig produktion som ett sätt att individualisera undervis-
ningen. Återkoppling kan ges till var och en efter förmåga och behov. 

Sammanfattning lärarprofil Leo 
Leo har en analytisk inställning till språkundervisning som kan sägas ansluta 
till Focus on form (se avsnittet Andraspråksforskning). Detta betyder att det 
formella (språkstruktur) tas upp när behov uppstår utifrån meningsskapande 
innehåll. Grammatik är en självklar del av språk och språkliga strukturer 
ingår i undervisningen. Egen positiv upplevelse av språkinlärning där gram-
matisk kompetens var en naturlig del av lektionsinnehållen. Grammatisk 
kompetens hos läraren ger friheten att vid behov plocka fram strukturer som 
kan hjälpa eleven vidare. Den egna kunskapen och intresset för grammatik 
fungerar som en parallell/egen kursplan i samspel med den offentliga. Fokus 
på muntliga och funktionella övningar med målet att utveckla kommunikat-
ion, grammatiken kommer därefter enligt elevernas behov och syftet med 
lektionsinnehållet. Hanterar grammatiska strukturer varsamt och sparsamt i 
nybörjarkurser (steg 1-3). Individualisering av undervisningen anser han 
görs bäst i form av skriftliga återkopplingar. 

Sammanställning av alla 13 lärarprofiler 
Hos alla 13 informanter kunde total samstämmighet konstateras gällande den 
rådande kommunikativa språksyn som av alla uppfattades som det självklara 
målet, det vill säga att kunna uttrycka sig i olika sammanhang på ett funk-
tionellt sätt. Risken att informanterna förhåller sig positiva (”politiskt kor-
rekta”) till synen på språkutbildningen har övervägts i tolkningen av svaren. 
Det är dock min uppfattning att lärarna inte ifrågasatte eller tvekade angå-
ende målet att uppnå ett kommunikativt klassrum utan snarare om vägen dit. 
Olika perspektiv fanns angående vilken betydelse den grammatiska kompe-
tensen kan sägas ha inom denna språksyn. Alla lärare var i hög grad intresse-
rade av grammatik som fenomen och dess betydelse för att lära sig ett främ-
mande språk men olika uppfattningar om på vilka sätt grammatiken kan och 
bör behandlas i undervisningen framträder. Denna samstämmighet om posi-
tiv värdering av kommunikativ språkundervisning och betydelsen av gram-
matisk kompetens, genomsyrar materialet. 

Centrala teman 
En sammanställning av de centrala teman som framkommer i intervjuerna 
följer här. Som påpekats tidigare kan ett centralt tema innehålla både propo-
sitioner och dilemman; jag har dock valt att redogöra för dem separat i ge-
nomgången. Listan är rangordnad i förhållande till antalet lärare som uppe-
hållit sig vid samma centrala teman.  
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Dikotomin (det dubbla perspektivet) grammatisk kompetens och kom-
munikativ kompetens är viktig att beakta för att befrämja inlärning av 
ett avancerat språk:  
 
10 lärare (Andrés, Anna, Leo, Aurora, Antonia, Hanna, Rolf, Noel, Anna-
Bella och Hedvig) menar att god grammatisk kompetens hos eleverna är en 
förutsättning för att utveckla ett avancerat skolspråk (”korrekt”, ”förfinat”). 
Detta är ett starkt argument när de betonar betydelsen av grammatik i under-
visningen. Det står dock i kontrast till och utgör ett spänningsfält, menar de, 
till det främsta målet med undervisningen - att uppnå kommunikativ kompe-
tens. Här finns enligt dessa lärare både en stor svårighet men också tillfred-
ställelse när det fungerar. 

Att utveckla förmågan att kommunicera muntligt, menar lärarna, ställer 
krav på att använda strategier (förhandla om betydelsen, använda kropps-
språk osv.). Den inställning och praktik som detta kräver är av helt annat 
slag än när den grammatiska kompetensen står i fokus och är inte alltid 
självklara enheter att kombinera eller få att samspela.  

Elevers grammatiska kompetens i muntliga sammanhang bedöms av 
några av dessa lärare som mindre viktig. Man menar att det primära är att 
eleverna lyckas göra sig förstådda. Därför är målet att uppnå ett avancerat 
språk (krav på grammatisk korrekthet) och målet att eleverna ska konversera 
för att göra sig förstådda, som svåra att integrera. Denna dikotomi har möjli-
gen sin grund i en icke problematiserad utgångspunkt angående vad kom-
munikativ kompetens består av liksom också kunskapen om att inlärnings-
gångar vid inlärning av språk svårligen kan forceras.  
 
Betydelsen av lärarens kunnighet i grammatik 
 
9 lärare (Andrés, Leo, Aurora, Antonia, Hanna, Rolf, Noel, Anna-Bella och 
Eva) uppehåller sig vid att lärarens kunnighet i grammatik är en förutsättning 
för en bra undervisning. Denna kunnighet är något man anser vara en förut-
sättning för att ”veta” när olika strukturer kan stödja, utveckla eller förklara 
något i anslutning till det kommunikativa innehållet, det som är målet. Detta 
kan beskrivas som om lärare i bästa fall har en parallell/egen kursplan att 
använda. Om läraren har gedigna grammatiska kunskaper kan denne också 
förstå när grammatiken plockas fram efter de behov olika texter och/eller 
elever signalerar. Detta förefaller vara en strategi dessa lärare använder för 
att skapa en underliggande strukturellt nätverk som aktualiseras efter behov. 
Lärarna verkar mycket medvetna om att kursplanen inte talar om var, när, 
varför eller hur den grammatiska färdighetsträningen kommer in i arbetet i 
relation till den kommunikativa kompetensen, och jag uppfattar att lärarna 
uttrycker behovet av att göra dessa kopplingar själva i klassrummet och att 
detta kräver stor egen kunskap i grammatik.  
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Kursplanen tillhandahåller inte det nätverk av kopplingar mellan gram-
matiken (t.ex. tempus) och det passande innehåll (t.ex. kommunicera något 
som hänt eller kunde ha hänt) som kan göras. Eftersom det är fallet så anser 
lärarna att det krävs goda grammatiska kunskaper för att klara det själva. 
Nätverk av kopplingar kan också vara att som lärare kunna förutse relationer 
mellan grammatiska delmoment.34  
 
Grammatik består av system och funktion:  
 
Sex lärare, Andrés, Leo, Antonia, Hanna, Noel och Anna-Bella understryker 
att grammatik inte kan uppfattas som ett separat spår (system) utan målet är 
att aktualisera språkets system utifrån ett fokus på funktionella och kommu-
nikativa innehåll. 
 
Grammatikens roll i undervisningen beror på kurs – elevgrupp – lära-
rens syfte med lektionen:  
 
Nivån på det språk eleverna ges möjlighet att lära sig beror på syftet med 
studierna. Fem lärare (Andrés, Anna-Bella, Leo, Hanna och Rolf) betonar 
vikten av att anpassa grammatikens roll i undervisningen till den nivå under-
visningen ligger på (kurssteg, programinriktning, elevernas ålder, motivat-
ion, förkunskaper). Dessa lärare talar även återkommande om lärarens syfte 
med olika lektionsinnehåll. Beroende på syftet kommer grammatiken att få 
en mer eller mindre framträdande roll och bör behandlas explicit eller impli-
cit. 

Dessa lärare utgår från att det finns olika syften att uppnå i språkunder-
visningen och att de därför också betyder mycket för vilken roll grammati-
ken kan komma att få för varje specifikt lektionsinnehåll. Detta centrala 
tema närmar sig det förra (Betydelsen av lärarens kunnighet i grammatik) 
eftersom det betonar vikten av att läraren genom måste vara förmögen att 
själv dra slutsatser om de nödvändiga kopplingar mellan grammatiska feno-
men och innehåll som syftet med ett visst lektionsinnehåll aktualiserar. 
 
Dikotomin (det dubbla perspektivet) grammatisk kompetens och kom-
munikativ kompetens är viktig att beakta för att befrämja inlärning 
(motivationshöjande/rolig):  
 
Detta centrala tema är i utgångspunkten detsamma som redovisats ovan (10 
lärare) fast med en viss skillnad: här handlar det om fokus på att göra under-
visningen motiverande och rolig när de betonar betydelsen av både gram-
matisk och kommunikativ kompetens i undervisningen. (Lärarna i kategorin 
                                                      
34 Vissa strukturer förutsätter andra, t.ex. för att kunna skriva om det som hänt (att på spanska 
öva preteritum och imperfekt) så behöver eleven även orientera sig i pluskvamperfekt. 
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ovan ”Grammatikens roll i undervisningen beror på kurs, elevgrupp och 
lärarens syfte med lektionen” fokuserar istället på den didaktiska utmaningen 
att uppnå ett avancerat skolspråk utifrån så som man uppfattar, bitvis väsens-
skilda fenomen, som grammatisk och kommunikativ kompetens.)  

Dessa lärare (Roger, Aurora, Rolf, Amanda, Hedvig) är både upptagna av 
frågan om hur de kan utforma en attraktiv didaktisk grammatikundervisning 
med motiverande inslag som benämns som roliga (till exempel kopplad till 
elevernas intresseområden), och de är samtidigt bekymrade över att gram-
matiken fått en negativ stämpel.  Här uppvisar lärarna både en önskan om att 
göra grammatiken roligare (än vad den verkar uppfattas av elever i allmän-
het) och en övertygelse om att grammatik utgör en viktig del av språkinlär-
ningen och att detta inte kan bortses ifrån. Utan grammatik blir det kommu-
nikativa synsättet fattigt, menar dessa lärare som något de behöver försvara. 
Hos dessa informanter finns en stark övertygelse om verktyget grammatiken 
i språkinlärningen men också oro över att grammatikundervisningen, för 
eleven, ska uppfattas som obegriplig, svår och separerad från det att kunna 
tala på språket. Några av dessa fyra lärare menar att för att åtgärda detta 
problem så måste undervisningen vara rolig och motiverande medan andra 
menar att i första hand måste undervisningen vara intressant.  Intressant ska 
förstås mot uppfattningen att eleven måste kunna lita på att läraren vet vad 
som är nödvändigt och har förmågan att paketera detta på ett så bra sätt som 
möjligt. Som elev, menar dessa lärare också, är det viktigt att acceptera det 
faktum att för att lära sig språk krävs bl.a. tålamod och studiedisciplin. I 
dessa två synsätt under samma centrala tema (motiverande och roligt eller 
intressant) framstår den förra gruppen lärare som mer benägen att ta hänsyn 
till elevers eventuella oro eller förväntan i utformningen av undervisningen 
medan den senare gruppen lärare istället mer fokuserar på ämnets innebo-
ende behov och litar till att det skapar en intressant undervisning.  
 
Kunnighet i modersmålets grammatik är positivt för främmande språ-
kinlärning: 
 
Fyra lärare (Aurora, Rolf, Noel och Andrés) talar om en koppling mellan 
metalingvistisk förmåga i modersmålet som befrämjande för främmande 
språkinlärning. Man talar både om behovet av att eleverna är bekanta med 
terminologin, om de kontrastiva fördelarna av att jämföra det nya språket 
med det egna, och om de verktyg som ett analyserande förhållningssätt till 
inlärningsspråkets strukturer ger. Eftersom detta att analysera grammatiken i 
modersmålet, menar lärarna, inte är ett lektionsinnehåll som anses obligato-
riskt, viktigt och en praxis utan snarare behandlas av olika lärare på många 
olika sätt, så krävs egna ställningstaganden av lärare i moderna språk. Några 
av lärarna säger att man byter ut terminologin (som är främmande och 
skrämmande för eleverna) och bearbetar strukturer endast utifrån den funkt-
ion de fyller, utan att låtsas om ett metalingvistiskt perspektiv, andra lärare 
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driver en minikurs i allmän grammatikkunskap inom ramen för moderna 
språkkursen. Dessa lärare efterfrågar en slags överenskommelse mellan mo-
dersmåls- och moderna språkkurser.  
 
Betydelsen av individuella inlärningsgångar:  
 
Andrés, Leo, Noel, och Eva accepterar och arbetar med medvetenhet om den 
forskning som visar att man lär sig ett språk i en viss inlärningsgång. Det 
betyder att vissa stadier i utvecklingen måste passeras för att nästa stadium 
(nya språkliga företeelser) ska kunna bearbeta och läras. Av den anledningen 
är alla elever ”bundna” till viss del av den egna inlärningsgången och detta, 
menar lärarna, är bra att känna till för att inte frustreras när alla ’inte förstått’ 
en viss struktur. 
 
Andraspråksundervisningens förutsättningar positiva; vissa kan överfö-
ras till moderna språk (Internet, autentiska miljöer):  
 
Språkinlärning i en andraspråksmiljö anses idealisk och lärarna (Andrés, 
Roger och Tora) uttrycker längtan till de förhållanden för språkinlärning som 
råder i målspråkslandet. Dessa förhållanden, menar man, kan till en del åter-
finnas via internet, något som de vill utforska och använda i än högre grad.  
 
Basen för språkinlärning är en god grammatisk förmåga; därefter kan 
man börja träna på att prata. 
 
Hos en lärare (Anna) finns uppfattningen att grammatiken är basen och den 
primära grund alla måste ha för att kunna utveckla en muntlig kompetens. 
Grammatiken ska alla kunna – övrigt lektionsinnehåll kan eleverna kunna 
efter sin individuella nivå, intresse osv. 
 
Den tolkning av kursplanen som görs medger inte att grammatik be-
döms, något som skapar stora problem:  
 
En lärare (Roger) förstår inte hur kursplanerna kan ha skrivits utan att besk-
riva den grammatiska kompetensens olika nivåer. Läraren frågar sig hur flyt 
och variation till exempel kan bedömas utan att ta hänsyn till den gramma-
tiska kompetensen? Detta medför i denna lärares fall enorma ansträngningar 
och osäkerhet om hur betygsättningen ska göras. 
 
Mindre tolkningsutrymme i språkspecifika kursplaner:  
En lärare (Noel) anser att kursplanernas tolkningsutrymme är för stort vilket 
kan medföra ett rättsosäkert system. (Under denna rubrik skulle även den 
förra lärarens uttalande rymmas fast jag har valt att separera dessa två upp-
fattningar då de uttryckts antingen specifikt angående grammatiken som 
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ovan respektive i allmänhet som här.) Noel påpekar att även så olika språk-
familjer som den germanska, den latinska och t.ex. kinesiska språk (här: 
mandarin) borde ha anpassade kursplaner eftersom dessa språk har mycket 
olika svårighetsgrader under olika delar av inlärningen och därmed antagli-
gen kräver olika ansatser i undervisningen. 

Sammanfattning av lärarnas centrala teman 
Flertalet av de intervjuade lärarnas centrala teman cirkulerar kring hur diko-
tomin grammatisk och kommunikativ kompetens samspelar. De förmågor 
och färdigheter som tränas inom grammatikens systemiska del är inte desam-
ma som står i fokus när den kommunikativa förmågan ska tränas. Detta för-
hållande återkommer i lärarnas resonemang med lite olika förtecken. Några 
lärare betonar inlärningsgångarnas betydelse för hur grammatisk kunskap 
kan processas som viktig för att förstå relationen input – intake – output.35  

De centrala teman som framträder i dessa 13 lärarintervjuer visar att det 
stora flertalet lärare betonar vikten av att spanskläraren har gedigna kun-
skaper i grammatik för att kunna hantera grammatikens dubbla perspektiv 
(system och funktion). Eftersom kursplanerna inte diskuterar hur detta 
dubbla perspektiv ska hanteras inbjuder det, enligt vad som framgår av sva-
ren, att lärarna utifrån egen erfarenhet och kunskap utformar olika didaktiska 
modeller. Många i informantgruppen uppfattar att de förverkligar målet att 
koppla ihop system och funktion i undervisningen av grammatik, medan 
andra, ungefär lika många, snarare strävar efter att hitta sätt att uppnå det 
målet. Det är tydligt att målet är detsamma även om de befinner sig på olika 
ställen i processen.  

Jag uppfattar att det råder en stor samstämmighet hos lärarna angående 
grammatikens självklara plats i en kommunikativ undervisning men hos 
cirka hälften en osäkerhet om hur undervisningen kan utformas utifrån detta 
synsätt. Dessa centrala teman ovan kretsar kring didaktiska behov utifrån 
vad de uppfattar som grammatikens system och funktion i relation till språk-
inlärning.  

Mer allmänna didaktiska behov understryks av några få lärare när de be-
tonar att utgå från syftet med undervisningen för att bestämma den roll 
grammatiken får. Syftet kan både handla om att ta hänsyn till slag av kurs 
(nivå, program), om elevgruppens förkunskaper men även om de specifika 
syften olika lektionsinnehåll har. Ytterligare några lärare uttrycker behovet 
av att grammatikundervisningen förstärks i svenskundervisningen. Ytterli-
gare några få pekar på möjligheten att via internet närma sig andraspråksun-
dervisningens närhet till målspråket. Kursplanens utformning (för stort tolk-
ningsutrymme och samma kursplaner för olika språk) är ytterligare centrala 
teman hos ett fåtal. Dessa teman berör yttre faktorer för den roll grammati-
ken bör spela i moderna språkundervisningen.  
                                                      
35 Se forskning av Van Patten, Ellis (N) och Cadierno redovisad på s. 48-49. 



69 
 

Man kan konstatera att det stora antalet lärare uppehåller sig vid ämnesdi-
daktiska frågor (grammatikens system och funktion) medan få lärare under-
stryker yttre faktorers betydelse (kursplanen) för den roll grammatiken kan 
få.36 

Dilemman 
Här redogörs för de dilemman som synliggörs i vissa av lärarnas framställ-
ningar i intervjuerna. Dessa problemområden som i studien definieras som 
dilemman har sin grund i att lärarna återkommer flera gånger till något som 
anses olöst, angående grammatikens roll i undervisningen. Läraren har gett 
uttryck för dessa svårigheter mer eller mindre explicit och genomgående i 
intervjun genom motsägelser, bekymmer, ilska, oro eller irritation. De di-
lemman som redogörs för här är endast de som läraren själv upplever och ger 
uttryck för, inte det som författaren (jag) uppfattar som dilemman. Att det 
som läraren uttrycker skulle kunna uppfattas som en motsägelse eller svårig-
het i det rådande skolklimatet eller i samhället har inte definierats som ett 
dilemma. Alla dilemman ingår i något av de centrala teman lärarna uppe-
håller sig vid.  
 
Sex lärare av 13 har uttryckt tydliga dilemman: 
 
Anser att analytisk kunskap i grammatik från modersmålsundervis-
ningen (läs, svenskan) är en viktig tillgång vid språkinlärning (främ-
mande språk) men tvekar om grammatikens roll i den egna undervis-
ningen (graden av explicit och implicit grammatikundervisning).  
 
Grammatikens roll i språkinlärningen är omdiskuterad inom vetenskapen 
och varje elev har sin inlärningsstil och process, dessutom av egen erfarenhet 
understryker han betydelsen av kunskap i grammatisk analys för att lära sig 
nya språk. Hur kan dessa erfarenheter och insikter kombineras och bidra till 
en bra grammatikundervisning? (Andrés) 
 
Grammatikkunskaper utgör basen för språkinlärningen men hur inte-
greras det med att tala, skriva, lyssna och läsa?  
 
Att arbeta explicit och deduktivt med grammatiken är självklart och viktigt. 
Problemet är hur grammatiken därefter blir en naturlig del av de fyra färdig-
heterna? (Anna) 
 
Vilken roll får elevens grammatiska nivå i betygsättningen med tanke 
på att grammatik inte får bedömas enligt kursplanen?  
                                                      
36 En lärare i gruppen yttre faktorer betonar dock med syfte som sagts ovan, syftet med olika 
lektionsupplägg, som avgörande för vilken roll grammatiken får. 
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Uppfattningen att kursplansskrivningen inte medger att grammatisk nivå får 
bedömas gör att det dagliga arbetet med den kommunikativa kompetensen i 
klassrummet upplevs som motsägelsefullt och bitvis hopplöst. (Roger) 
 
Graden av grammatisk korrekthet när kommunikativa förmågor be-
döms.  
 
Ett kommunikativt fokus utan en specificerad roll för grammatiken kompli-
cerar undervisningen och betygsättningen. Lärare riskerar att bedöma god-
känt så länge budskapet gått fram utan hänsyn till nivån på den språkliga 
strukturen. (Antonia) 
 
Hur integrera grammatik i undervisningen så den grammatiska kun-
skapen står i kommunikationens tjänst?  
 
Grammatik är ett verktyg och eleverna efterfrågar kunskap i grammatik men 
i vilken grad och omfattning grammatisk kompetens borde aktualiseras och 
bearbetas är bekymmersamt för läraren. Olika elevgruppers respons på 
grammatikundervisningen styr delvis hur arbetet organiseras men tvekan om 
hur det skulle kunna/borde gå till kvarstår hos läraren. (Hedvig) 
 
Lärarens syfte med undervisningen är det som avgör valet av undervis-
ningsmaterial.  
 
Även skolors kunskapssyn kan påtvinga läraren en undervisningsidé som är 
främmande. Vissa skolors beslut angående en undervisning enligt en specifik 
kunskapssyn eller ett visst material som ska gälla för alla lärare kan resultera 
i motsägelsefulla undervisningsdiskurser för den enskilde läraren (Anna-
Bella). 
 
Av dessa sex dilemman är graden av grammatikens explicita eller implicita 
roll i undervisningen dilemmat hos fem.  

Grammatiken ligger i fejd med det kommunikativa synsättet. (Anna-Bella) 
 
Anna-Bellas dilemma handlar om tvånget att ibland vara tvungen att under-
visa enligt en främmande kunskapssyn eller hänvisas till ett givet material 
(lärobok) som inte överensstämmer i synsätt med den egna idén om bra 
undervisning. Låt oss först se närmare på gruppen om fem lärare:  

Andrés dilemma handlar om den personliga erfarenheten av att ha stor 
nytta av, kunskap om och analytisk förmåga i att hantera grammatiska struk-
turer vid främmande språkinlärning, men tvekan om grammatikens roll i den 
egna undervisningen. Detta beror enligt läraren delvis på att svenska elever i 



71 
 

allmänhet har bristande kunskaper i grammatik från modersmålsun-
dervisningen och att det inte finns någon generell överenskommelse bland 
svensklärare om, och i så fall hur mycket grammatik som ska ingå i kursin-
nehållet. Detta dilemma kan tyckas ligga utanför lärarens egen utövning, det 
vill säga orsaken till problemet ligger utanför den egna lärarrollen. Dock 
pekar Andrés på svårigheten eftersom lärarens undervisning i grammatik ska 
genomföras utifrån få eller motstridiga premisser; elevernas grammatiska för 
och grundkunskaper. I tillägg visar forskningsresultat, som Andrés refererar 
till att grammatik ömsom kan vara förvirrande, ömsom ge kortvariga resul-
tat, allt beroende på varje elevs individuella förutsättningar och inlärnings-
stil.  Hur ska läraren agera? Även om Andrés uttrycker övertygelse om att 
den enda möjliga vägen är att vara lyhörd för elevers behov och ge respons i 
form av genomgångar men framförallt individuell återkoppling, så kan man 
läsa ut en oro över att inte överblicka situationen och konsekvenserna av 
grammatikundervisningen i högre grad.   

… det kan t.o.m. leda till förvirring (om explicit grammatikundervisning). Det 
finns andra teorier som talar om vårt primära sätt att få in kunskap och kom-
petens, och så fort vi måste resonera logiskt kring något så kan vi tappa det 
primära sättet att ta in och processa. Det är nåt som händer både i språk och 
musik, vissa skolor förespråkar en primärinlärning där man inte ska möta den 
musikaliska texten utan bara ljudet. På samma sätt så finns inom språkinlär-
ning en praxis där man inte möter den skriftliga texten utan bara den munt-
liga först. Det kan vara en illustrerande exempel på vilken roll grammatiken 
ska ha. (Andrés) 

 
I det här dilemmat framkommer en tydlig koppling till teacher thinking- 
forskningens resultat som tyder på att lärarens egna erfarenheter starkt på-
verkar uppfattningen om hur undervisningen ska utformas. Andrés brottas 
med den egna positiva erfarenheten av en deklarativ kunskap i grammatik 
när språk skulle läras in och realiteter utanför hans kontroll (elevers bris-
tande kunskaper i analys av språkliga strukturer och andraspråksforskning-
ens betoning av inlärningsgångar). Begreppet spänning beskriver väl dilem-
mat. 

Det dilemma som läraren Anna beskriver handlar istället om hur gram-
matikundervisning kan integreras med ”det andra” som är att ”prata, läsa, 
lyssna, nyheter, texter, läsa, vad det nu kan vara”. Hos Anna finns en överty-
gelse om att språkinlärning är starkt kopplat till kunskap om grammatik. 
Denna strukturella organisation hjälper till och möjliggör att eleven därefter 
kan börja tala och skriva, menar Anna. Läraren har själv upplevt att det är en 
bra väg att gå även om det bitvis kunde vara mycket svårt att förflytta sig 
från grammatiken till talet (från att kunna något till att använda det). Möjli-
gen kan kärnan i denna upplevelse av dilemmat beskrivas just så: hur blir 
grammatiken den trampolin som hjälper eleven att tala? 
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Alltså det gäller ju att koppla ihop de där bitarna så att de flyter ihop på ett 
bra sätt. Grammatiken med bra saker som vi gör så att det känns riktigt och 
inte bara nått svårt som vi gör separat och sen så går vi ner till det här, för 
det var ju så det var för mig, dom där två världarna som skulle ihop. (Anna) 

 
Integration av grammatikens system och funktion är enligt Anna ett mål 
läraren eftersträvar, något som till viss del motsäger grunduppfattningen hon 
framhåller att det är viktigt att strukturerna förstås av alla som system innan 
”det andra” kan utföras tillfredställande. Mycket tyder på att Annas dilemma 
är ett uttryck för den brist på problematisering och diskussion av grammatisk 
kompetens inom kommunikativ språkundervisning som varit fallet under de 
senaste decennierna i Sverige. Det är uppenbart att grammatikens roll för-
ändras när kommunikativa förmågor står i fokus och lärares comprehension 
av ämnet (i det här fallet grammatikens system och funktion) ska integreras i 
det rådande kommunikativa paradigmet.   

Roger brottas med att själv ha upplevt en besvärlig grammatikundervis-
ning i grund- och gymnasieskola; en som aldrig lyckades klargöra relationen 
grammatiska regler och ett talat språk för honom. Inte förrän i de egna högre 
ämnesstudierna upptäckte han hur:  

… det var intressant med grammatik, att hitta mönster i språk och se hur det 
kan vara olika /…/ på universitetet så tillhörde jag dom som tyckte att det var 
kul med grammatik; det här är roligt! (Roger) 
 

Som lärare i skolan har han uppfattat grammatikens roll problematisk och 
utmanande: å ena sidan verkar eleverna vara tryggast med ett traditionellt 
upplägg där paradigm förklaras separat och övas på, menar han, men inspire-
rad av sin egen upplevelse av att ha lärt sig spanska som ett andraspråk i 
Spanien där kommunikation stod i centrum, försöker Roger idag fokusera på 
kommunikativa innehåll där betydelse och kommunikation går före presen-
tation av paradigm. Frågan som kvarstår är ändå: hur integrera grammatiken 
i det kommunikativa innehållet? En extra börda som poängteras med stor 
emfas är det faktum (för honom) att grammatiken inte får värderas i betyg-
sättningen. 

Ja, till stor del så bedömer jag nog hur väl de kan kommunicera men det går 
inte att säga det, ta bort det från… gör du alltför många grammatiska fel så 
försvårar det kommunikationen och det sitter ihop på den graden att du lik-
som… det går inte att ta isär dom helt. Det gör inte det./…/ Så jag tror att 
idag att spansklärare, man känner sig lite vilsen hur man ska bedöma. Det 
tror jag faktiskt. Man tänker att om det här ska kunna fungera så måste jag, 
och för att eleverna ska förstå vad jag vill att de ska kunna, så måste jag 
ibland haka upp det på grammatiska termer. Men sen när jag ska sätta betyg 
så får jag inte använda mig av det. Så tror jag. (Roger) 
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Det kan konstateras att Rogers dilemma i hög grad beror på avsaknaden av 
metodisk precisering i styrdokumenten. Följdfrågan blir därför: hur kan möj-
liga välfungerande tolkningar av kursplanen i moderna språk göras?  

I detta sammanhang är orden i referensramen för språk (GERS) intres-
santa att återkalla: 

Grammatisk kompetens är förmågan att förstå och uttrycka innebörd genom 
att producera och känna igen välformulerade fraser och meningar i enlighet 
med dessa principer (i motsats till att memorera och reproducera dem som 
fasta formeluttryck). I den meningen har alla språk en grammatik som är yt-
terst komplex och som hittills inte har kunnat beskrivas på ett slutgiltigt och 
uttömmande sätt.  
Det finns flera konkurrerande teorier och modeller som beskriver hur ord fo-
gas samman till meningar. Referensramens syfte är inte att bedöma de olika 
teorierna och modellerna eller förespråka någon av dem framför någon an-
nan, utan snarare att uppmuntra användarna att slå fast vilka teorier och mo-
deller de har valt att följa och vilka konsekvenser deras val får i praktiken. 
(Min kursivering) (GERS:109) 

 
Min tolkning är att styrdokumentens brist på problematisering och förslag på 
hur den grammatiska kompetensen kan inordnas i ett kommunikativt synsätt, 
kan få negativa konsekvenser för undervisningen (lärare och elever). I Ro-
gers erfarenhet ryms också en negativ syn på grammatik i klassrummet (själv 
som elev) men som utvecklats till en positiv uppfattning genom egna senare 
upplevelser av grammatikens roll i s pråkinlärningen (studier i spanska i 
spansktalande länder). Dessa erfarenheter i relation till den tolkning han gör 
av kursplanen har små möjligheter att bringa ljus över hur språkundervis-
ningen skulle kunna se ut.  

Antonias dilemma har sin utgångspunkt i hennes övertygelse om gram-
matiken som ett kraftfullt verktyg i kommunikationens tjänst. Detta står i 
kontrast till vårt samhällsklimat, som hon menar, ängsligt åsidosätter dess 
betydelse. Hon menar att lärare inrättar sig i det kommunikativa fokus som 
kursplanerna beskriver och ”ber om ursäkt” för grammatikundervisningen 
och att eleverna har en ensidig och förvriden bild av grammatikens roll i 
språkinlärning: 

Här måste man be om ursäkt när man talar om grammatik! Men herregud det 
är ju språkets strukturer vi talar om! /…/ Med det här dåliga ryktet slutade 
jag att använda grammatiska termer när jag talade om grammatik i klas-
serna; jag sa att jag skulle förklara något, en struktur, till exempel hur man 
kan berätta något som hänt förut. (Antonia) 

 
Dilemmat är att stå tillbaka i den övertygelse hon själv har vad gäller gram-
matikens självklara roll i undervisningen och anamma den försiktighet och 
osäkerhet som hon menar råder i allmänhet. 
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Jag håller med om att det viktiga är att man ska kunna kommunicera, det är 
bra men man kan också prata hellre än bra! Det är tabu att säga att det är 
dåligt! Det verkar som att allt är okey? Det kan väl knappast vara rätt? Jag 
kände ofta att jag inte visste hur jag skulle agera, jag kände att jag förlorade 
fotfästet. Jag menar att så länge de kommunicerade så var allt bra enligt det 
gängse omdömet. När de skrev uppsatser var det en omöjlighet att börja rätta; 
var skulle jag börja? Vilket betyg var det värt? Hur mycket kunde jag förstå 
av texten? Kanske förstod jag något – men man förstår också om man pekar! 
(Antonia) 

 
Vad gäller sakfrågan står Roger och Antonia nära varandra. Båda två hänvi-
sar till en otydlig och bristfällig styrning av undervisningen från samhällets 
sida (Skolverket) men också den tolkning (felaktig enligt båda) som lärare i 
allmänhet gör av vad det kommunikativa synsättet innebär. Antonia tar ställ-
ning och följer sin övertygelse och kan vittna om motstridiga erfarenheter av 
undervisning p.g.a. detta, medan Roger verkar ha svårt att hitta en utväg ur 
en svårdefinierad situation pressad av oförenliga krav. I det här fallet uppträ-
der spänningar mellan samhällets förväntningar (så som de uppfattas) och 
lärarens egen erfarenhet av vad som fungerar är naturligt eller rätt. 

För läraren Hedvig består svårigheten i att balansera mängden grammatik 
i relation till det kommunikativa innehållet och att avgöra på vilket sätt olika 
språkliga strukturer kan presenteras och övas. Hennes upplevelse av situa-
tionen är att eleverna både är förfärade över den förmodade svårighetsgra-
den, men också bär på positiva förväntningar på vad grammatiken kan ge 
dem i språkinlärningen. Det finns alltså en skräckblandad förtjusning hos 
eleverna som hon vill gå till mötes. Det finns enligt Hedvig en dikotomi i 
grammatikundervisningen som består i att å ena sidan arbeta utifrån elever-
nas behov av grammatik när de efterfrågar den, men också att reflektera över 
hur pass mycket kontinuerlig grammatikundervisning som alltid borde finnas 
med. Dessutom, menar hon, behöver man utforska vilka exempel eller jäm-
förelser som olika grammatiska moment kräver för att deras funktion ska bli 
klar i undervisningen.  

Jag vet inte längre om jag gör saker för svåra med alltför många exempel. 
Jag är i den fasen nu för jag har arbetat ganska mycket så att ju fler exempel 
som illustrerar en svårighet desto bättre, men jag vet inte om det är så, re-
sultatet för eleverna har inte blivit bättre. Kanske ska jag istället ha färre ex-
empel men de mest representativa, de vanliga och att de får lära sig dem 
punkt slut.  

 
Sammanfattningsvis är detta dilemma ett uttryck för en generell osäkerhet 
om vilken plats grammatikundervisning har i en kommunikativt orienterad 
undervisning, även en önskan om att mer ingående respektera och följa de 
behov kommunikativa innehåll har av vissa grammatiska strukturer. Läraren 
slits mellan att anpassa undervisningen i grammatiken efter elevens ofta 
ängsliga inställning, och en önskan om att utveckla didaktiska metoder vad 
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gäller den grammatiska kompetensens betydelse för att tillägna sig en kom-
munikativ förmåga: 

Det skulle vara bra att veta vad eleverna tycker om grammatikens roll i 
undervisningen. Vad upplever de att vi säger och vad är det sen vi gör i 
undervisningen? Det skulle vara intressant att veta. Det finns mycket att göra 
inom det här området och att komma fram till vad som är bra. (Hedvig) 

 
Hedvig förefaller inta följsamhet och strategiskt välja elevtillvändhet i frågan 
men gör också gällande att det ständigt finns ett didaktiskt behov av att ut-
veckla större insikter angående grammatikens roll. Hos läraren framträder en 
stark önskan om att utveckla kopplingen grammatikens system och funktion 
och de kommunikativa elevfokuserade lektionsinnehåll som eftersträvas. 

Anna-Bellas dilemma är att uppleva sig vara hindrad i undervisningen av 
att vissa material ska användas och att dessa inte överensstämmer med hen-
nes övertygelse om hur grammatikundervisningen bör orienteras. Efter tio 
års undervisning enligt olika, av skolorna, påbjudna synsätt (till exempel 
endast kommunikation ej grammatik eller traditionell grammatikundervis-
ning separerad från kommunikativa innehåll) är behovet att få agera ”på 
egen hand” stort.  

Så som jag vill arbeta är att med ett språkligt innehåll med ett klart syfte, vil-
ket kan vara av kommunikativ eller grammatikalisk natur, det beror på; att 
visa något. Om jag vill undervisa om ”ser” och ”estar” väljer jag något som 
visar på bruket enligt den nivå eleverna har. /…/ Med detta försöker jag att de 
funderar och ställer tusen frågor eller gör övningar utifrån den texten; att de 
funderar över vad, hur och i vilken kontext och med vilka variationer det före-
kommer. Därefter kan de börja formulera regler för användningen för att 
kunna använda det./…/ Om mitt syfte är att de ska kunna tala om saker de gil-
lar eller ej, utifrån det vet jag att de behöver kunna verbet gustar och kon-
trastera med till exempel odiar. Mitt huvudsyfte med detta är inte att de ska 
kunna fylla i 15 meningar med böjningar av gustar korrekt, utan att de ska 
kunna prata om vad de gillar. (Anna-Bella) 

 
Denna lärare uttrycker det dilemma det innebär för henne att ha formulerat 
en egen syn på hur språkundervisning borde gå till men vara begränsad av de 
ramar en lärobok, ett material och/eller vissa gemensamma prov utgör. I 
läroboken är grammatiken ofta inte integrerad i det semantiska innehållet, 
menar hon, utan bearbetas ofta som separata delar. Anna-Bellas synsätt är att 
grammatiken bestäms efter det syfte som finns med det kommunikativa in-
nehåll som ska behandlas. Vad behöver eleverna kunna för att uttala sig om 
detta? Hon menar att ett undervisningsupplägg kan ha ett grammatiskt syfte, 
inte endast ett kommunikativt. Dilemmat här är alltså att utforma en under-
visning som organiserar det grammatiska innehållet utifrån det kommunika-
tiva (eller grammatiska) syfte ett didaktiskt upplägg har, men vara tvungen 
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att använda ett material eller utgå från en kunskapssyn avvikande från den 
egna. 

Anna-Bella har arbetat tio år i Madrid och två år i Stockholm. Problema-
tiken hon refererar till är likartad på dessa platser även om vissa synsätt skil-
jer sig åt (spanska som andraspråk i Madrid och som främmande språk i 
Stockholm) och hon poängterar vidare skillnader i läroböckernas innehåll 
och upplägg. Erfarenheten från undervisning på 90-talet när det kommuni-
kativa synsättet inom språkundervisningen slog igenom på allvar var att den 
grammatiska kompetensen inte skulle ingå i den kommunikativa (Madrid). 

Vi ger inga kurser i grammatik och jag kommer ihåg att rektorn blev galen om 
någon sa att de skulle ta upp konjunktiv eller infinitiv, då sa hon: “Nej! Vi un-
dervisar inte konjunktiv eller preteritum, det gör vi inte! Men vi lär dom att 
prata om sina erfarenheter i dåtid.” 

 
Citatet ovan visar den grammatiska kompetensens roll skiftar beroende på 
yttre omständigheter i Anna-Bellas fall. Hon berättar att eleverna och lärarna 
på skolan protesterade över att inte få ta upp grammatik men att efter en tid 
kom nya instruktioner och material som istället gick tillbaka till traditionell 
grammatikundervisning. 

Till sist skrev dom en klassisk grammatikbok rakt av, traditionell med upp-
gifter och luckövningar. (Anna-Bella) 

 
Enligt Anna-Bella slog pendeln över till motsatt sida av saken (traditionell 
grammatikundervisning) medan många lärare fortsatte sökandet efter en mer 
integrerad syn.  

Sammanfattning dilemman 
Jag uppfattar att dessa dilemman på olika sätt är tecken på behov av större 
säkerhet men även handlingsutrymme hos lärarna angående vilken roll den 
grammatiska kompetensen har i ett kommunikativt klassrum. De dilemman 
som konstaterats i materialet pekar på osäkerhet angående hur mycket 
grammatik, vid vilka tillfällen och av vilket slag. Denna känsla av osäkerhet 
är uppenbarligen förorsakad av vad man anser vara bristfälliga skrivningar i 
kursplanen för moderna språk eller de allmänna tongångarna i samhället 
(lärare och elever) eller lärarens egen osäkerhet eller förståelse av ämnet. 
Dessa dilemman härrör delvis från spänningar mellan egen erfarenhet av 
grammatikens roll på kollisionskurs med förväntade beteenden. De para-
digmskiften som skett har enligt vad som framkommer i dessa dilemman inte 
följts upp med problematiseringar, förslag på tolkningar etc. på det didak-
tiska planet (till exempel Skolverket). Förändrade kunskapsmål, innehåll och 
synsätt i styrdokumenten för moderna språk påverkar den roll grammatiken 
får men möjligen går dessa skrivningar inte alltid hand i hand med lärarnas 
syn på eller praktik i undervisningen.  
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Propositioner 
Under denna rubrik ska lärarnas förslag, ståndpunkter och idéer sammanfat-
tas. Dessa sammanfaller av förklarliga skäl oftast med de centrala teman som 
framträtt och presenterats ovan.  
 
Som tidigare nämnts har definitionen av ett centralt tema varit att informan-
ten ständigt återkommit till ämnet och talat om det med emfas och engage-
mang. Ett centralt tema kan därför innehålla en uppmaning, en idé eller en 
ståndpunkt; alltså en proposition, men inte nödvändigtvis. Ett centralt tema 
kan också innehålla ett dilemma (se sammanställningen av dilemman i 
materialet ovan), på så sätt, som förut sagts, är de centrala teman som fram-
träder den breda rubriken (överordnade) som ofta utmynnar i propositioner 
eller dilemman.  

En proposition är ett förslag till en åtgärd eller handling i syfte att följa el-
ler förändra: tydliga formuleringar informanterna gjort gällande något som 
borde följas, formuleras centralt inom skolsektorn eller kollegialt lärare 
emellan och utgöra premisser för undervisningen. Följande propositioner är 
de som framträder i materialet; propositionerna är ordnade i fallande ordning 
(från fler till färre lärare som uttalat propositionen). 
 
För att uppnå ett avancerat språk krävs goda grammatikkunskaper. 
(Antonia, Anna, Leo, Roger, Rolf, Noel) 

A lo largo si quieres que mejoren tienen  que ser conscientes de la gramática. 
 
I längden om du vill att de ska utvecklas så måste de vara medvetna om hur 
grammatiken fungerar.  (Noel) 

 
Undervisningen bör anpassas efter elevernas intressen och göras rolig. 
(Aurora, Amanda, Rolf, Hedvig) 

¿Qué dificultades tienen? ¿Qué quieren? Me adapto a lo que necesitan. 
 
Vilka svårigheter har dom? Vad vill dom ha? Jag anpassar mig efter det de 
behöver. (Amanda) 

 
Att undervisa enligt focus on form 37 är viktigt men hur gör man? (Anna, 
Roger, Amanda, Hedvig) 

Jag har försökt till exempel att koppla grammatiken, futurum till musik, då 
lyssnade vi på Qué será, será på spanska och då var det en massa bra fu-
turumformer däri som man kunde koppla. Men jag tycker inte att det blev som 
jag hade tänkt att det skulle bli, det var svårt att koppla ihop liksom /…/Jag 

                                                      
37 Informanterna använde inte uttrycket focus on form. 
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vet inte om dom tyckte mest att det var en tokig gammal sång och sen gick vi 
över till grammatiken igen liksom. (Anna) 

 
Focus on Form38 är modellen att följa. (Andrés, Leo, Noel, Anna-Bella) 

Det viktigaste är att inte bryta loss grammatiken och göra den till en separat 
bit utan utifrån ett stoff vi gör, och att det finns grammatik i allt vi gör. Även 
om vi talar så finns det grammatik. (Leo) 

 
Undervisningen bör anpassas efter syftet med kursen, elevgruppens 
förkunskaper och syftet med lektionsinnehållen. (Andrés, Anna-Bella, 
Leo) 

La gramática es un elemento más que tenemos que integrar junto con los otros 
elementos y lo más importante es tener en cuenta esto al diseñar la clase. 
¿Cuál es mi objetivo? Puede ser un objetivo gramatical que yo tengo y orga-
nizo la clase, la unidad en base a eso. Si mi objetivo es otro  tengo que elegir 
mi material y método a base de eso, pero el objetivo gramatical no está pe-
leado con el objetivo comunicativo. 
 
Grammatiken är ett av de element vi har att integrera och det viktigaste är att 
vara medveten om det när du planerar din undervisning: Vilket syfte har jag 
med detta? Det kan vara ett grammatiskt syfte som jag har och jag organiserar 
lektionen, upplägget efter det, men ett grammatiskt syfte är inget som står i 
motsats till ett kommunikativt syfte. (Anna-Bella) 

 
Ingen eller sparsamt med grammatik i de lägre kurserna (steg 1-3). 
(Andrés, Leo) 

Steg 3 på gymnasiet har jag alltid haft och där fokuserar jag mindre och 
mindre på grammatik för att jag dels inte tycker att det är relevant på steg 3 att 
de ska kunna allt, de måste inte ha den korrektheten. (Leo) 

 
Låt eleverna utveckla grammatisk analysförmåga i modersmålsunder-
visningen (svenska) för att bättre utveckla det främmande språket. 
(Andrés, Aurora) 

Ja, det är svårt för vi vet vetenskapligt att för att nå en viss nivå på ett främ-
mande språk så den nivå man har från modersmålet viktigt, att vi använder de 
här förkunskaperna för att skapa oss en grammatisk kompetens i det främ-
mande språket. Så för mig är det självklart att man i sitt modersmål ska ana-
lysera satsdelar etc. (Andrés) 

 
Lärare ska tillåtas undervisa efter personlighet och kunskapssyn (rö-
rande metodik och material). (Anna, Anna-Bella) 
                                                      
38 Informanterna använde inte uttrycket focus on form. 
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I: Entonces, ¿Qué es lo que te impide enseñar en la forma que te gustaría aho-
ra? 
Anna-Bella: El material. Para coincidir con otros profesores en el mismo nivel 
hay un acuerdo de usar el mismo material. 
 
I: Så, vad är det som hindrar att du undervisar på det sätt du gillar nu då? 
Anna-Bella: Materialet. Man har kommit överrens om att använda samma 
material inom samma nivåer. 

 
Kursplanerna borde definiera den grammatiska kompetensen och där-
med minska tolkningsutrymmet. (Roger, Noel) 

Jag ser ju en tydlig styrning från våra styrdokument att vi inte får använda 
oss av grammatik som bedömningsunderlag./…/ Jag klarar inte av att bedöma 
mina elever utifrån de styrdokument jag har. (Roger) 

 
Skriftlig produktion är lämpligt för att ge individuell återkoppling. 
(Leo, Hedvig) 

Lo que  resulta mejor es cuando escriben. Cada uno escribe según su nivel y 
les puedo corregir desde allí. 
 
Det bästa är när de skriver. Var och en skriver enligt den nivå de kan och jag 
kan rätta dem från där de befinner sig. (Hedvig) 
 

Öka användningen av internet för att likna undervisningen i andra-
språk. (Andrés) 

Problemet är att vi måste skapa förutsättningar för att det ska bli som ett andra 
språk i klassrummet. Använda målspråket och bryta gränserna i klassrummet 
så att man möter målspråket utanför gränserna. Idag goda möjligheter med In-
ternet, sociala medier m.m. (Andrés) 

 
Variera undervisningsformer är det enda sättet att individualisera 
undervisningen. (Andrés) 

Individualisera är egentligen omöjligt. Det enda sättet är att variera och an-
vända sig av olika sätt att exponera input. /…/ variera hela tiden för att möta 
olika lärostilar.(Andrés) 

 
Kunskap i grammatik är basen för språkinlärning. (Anna) 

Jag tänker nog att för mig är det viktigt att försöka få in så mycket grunder 
som möjligt och ta det nerifrån och upp, för så funkar jag. /.../att lära sig ha 
koll på grammatiken, orden, reglerna och känna sig trygg i dom bitarna. 
(Anna) 
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Man kan konstatera att de flesta propositioner är nära sammankopplade till 
lärarnas centrala teman med några få undantag; det finns alltså ofta (men inte 
alltid) en direkt relation mellan lärarnas betonande av ett visst centralt tema 
och de propositioner som formuleras. Det totala antalet propositioner ovan 
avspeglar fem av de sex centrala teman som framträtt. En proposition är inte 
formulerad utifrån ett centralt tema:  
 
Ingen eller sparsamt med grammatik i de lägre kurserna (steg 1-3). (två 
lärare) 
 
En motivering till att propositionen ovan inte också är ett centralt tema är att 
den inte tagit motsvarande utrymme i anspråk i intervjun.  

Grammatikens dubbla perspektiv (system och funktion) är en viktig utma-
ning för att anta för att uppnå ett avancerat språk är det centrala tema som 
samlar flest propositioner (4) av flest lärare (10). Flertalet lärare har alltså 
tydliga ställningstaganden angående den roll grammatiken bör ha för språ-
kinlärningen; dessa skiljer sig dock åt. De sex lärare som alla betonar bety-
delsen av grammatisk kompetens för ett avancerat språk menar också (Anna) 
att grammatiken dessutom är basen för språkinlärning eller som i Rolfs fall 
att den framförallt måste presenteras utifrån elevernas intressen och på ett 
roligt vis. En lärare (Leo) av dessa betonar i tillägg betydelsen av att vara 
sparsam med grammatik i de lägre kurserna (steg 1-3).  

Ett annat tema där många lärare formulerat propositioner är Didaktiska 
ställningstaganden angående grammatikens roll: tre olika propositioner 
uttalade av sammanlagt åtta lärare. Här framträder mer specifika uttalanden 
direkt kopplade till klassrumsarbetet. Det är tydligt att de allra flesta lärarna i 
undersökningen (8) framhåller en metod liknande focus on form som det 
synsätt angående grammatikens roll i undervisningen som bör eftersträvas. 
De lärare som framhåller betydelsen av att undervisa utifrån det syfte kurs, 
elevgrupp och/eller lektionsinnehåll har.  

Det framstår som en möjlig tolkning att de lärare (4) som uttrycker för-
trogenhet med focus on form och även framför propositioner angående bety-
delsen av att ta hänsyn till syftet med kursen, elevgruppens förkunskaper och 
syftet med lektionsinnehållen utgår från en gemensam kunskapssyn (socio-
kulturell/interaktionell/kognitiv). Detta är perspektiv som samspelar enligt 
Ellis, (2012:273) i undervisning av typen focus on form. I den andra gruppen 
lärare (4) som istället eftersträvar en focus on form-inspirerad undervisning 
har det inte framkommit teoretiska resonemang som underbygger deras syn-
sätt. De här lärarna talar om focus on form-liknande syn på grammatikunder-
visning i mer praktiska och konkreta sammanhang:  

Alltså det gäller ju att koppla ihop de där bitarna så att det flyter ihop på ett 
bra sätt: grammatiken med bra saker som gör att det känns riktigt och inte 
bara som nåt svårt som vi gör separat och sen så går vi ner till det här, för det 
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var ju så det var för mig de där två världarna som skulle ihop. Jag har försökt 
till exempel att koppla grammatiken till futurum till musik, då lyssnade vi på 
Qué será será på spanska och då var det en massa bra futurumformerna som 
man kunde koppla. Men jag tycker inte att det blev det där som jag tycket att 
det skulle vara. Det var svårt att koppla ihop liksom. (Anna) 

 
Sex lärare uttrycker ställningstaganden angående tre olika propositioner 
inom temat Kontextuella faktorer som påverkar grammatikens roll. Ingen 
överensstämmelse kan konstateras mellan propositionerna och/eller lärarna 
men de faktorer dessa lärare understryker hjälper till att skapa helhetsbilder 
av informanterna: Två lärare betonar betydelsen av att grammatiken bearbe-
tas inom modersmålsundervisningen som ett viktigt stöd för grammatikens 
roll i moderna språk, två lärare understryker vikten av att få använda det 
material man anser passande och inte styras av skolans/kollegiets val och 
därmed uppleva sig fria att undervisa efter den kunskapssyn och personlighet 
man har. Ytterligare två lärare framhåller kursplanens roll som betydelsefull 
för vilken roll grammatiken kan få och att definitioner av grammatisk kom-
petens borde skrivas ut explicit. 

Några lärare (4) uttrycker olika propositioner angående temat Övriga äm-
nesdidaktiska ställningstaganden. De framhåller lämpligheten att ge indivi-
duell återkoppling på skriftliga uppgifter (2), behovet av att utveckla använ-
dandet av internet för att närma sig andraspråksundervisningens närhet till 
målspråket (1) och det nödvändiga i att variera undervisningsupplägg för att 
möta olika inlärningsstilar (1). Propositionerna kan inte anses tillföra något 
centralt till frågan om grammatikens roll i språkundervisningen, däremot 
visar de på omkringliggande ställningstaganden som kanske kan påverka 
lärarens tankar. 

Sammanfattning propositioner:  
10 lärare:  
• Grammatikens dubbla perspektiv (system och funktion) en viktig utma-

ning att anta för att uppnå ett avancerat språk 
 
3-6 lärare:  
• Motverka elevers oro för grammatiken med roliga lektionsinnehåll 
• Variera undervisningsformer är det enda sättet att individualisera under-

visningen, speciellt lämpligt i skriftlig framställning 
• Anpassa grammatikundervisningen efter syftet med kursen/elevunderlaget 

och syftet med olika lektionsinnehåll 
 
1-2 lärare: 
• Lärare ska tillåtas undervisa efter personlighet och inställning (angående 

metodik och material) 
• Grundkunskap i grammatik är basen för språkinlärning 
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• Öka användningen av internet för att likna undervisningen i andraspråk 
• Minska tolkningsutrymmet i kursplanerna för en rättssäkrare bedömning 
• Låt eleverna utveckla grammatisk analysförmåga i modersmålsundervis-

ningen 
• Ingen eller sparsamt med grammatik i de lägre kurserna 
 
Så långt steg 1 i analysen; helhetsbilder av lärarna ordnade i centrala teman, 
dilemman och propositioner. Nedan i steg 2 analyseras de svar som framträtt 
ur intervjumaterialet när forskningsfrågan (i form av fyra delfrågor) ställs till 
intervjumaterialet. Första steget i analysen sorteras följaktligen enligt tre 
kategorier och i andra steget av analysen sorteras det som framträder utifrån 
forskningsfrågans olika delfrågor.  

Analys av delfrågorna 
Forskningsfrågan ”vilka mönster och motiv framträder i 13 spansklärares 
syn på grammatikens roll i undervisningen på gymnasiet” kommer i denna 
fas (steg 2) av analysen att delas upp i fyra delfrågor och redovisas fråga för 
fråga. Som tidigare sagts är delfrågorna de mer konkret formulerade frågor 
forskningsfrågan består av. De tabeller som redovisar lärarnas konkreta svar, 
ofta i form av citat, återfinns i bilaga 4. Texten nedan beskriver och kom-
menterar dessa svar. Delfrågorna är: 
 
1. Hur ser lärarnas egna erfarenheter ut av den grammatikundervisning man 

hade i grund- och gymnasieskola samt den som gavs inom högre studier 
(ämnesstudier och lärarutbildning)? 

2. Vad framträder som centralt i lärarnas syn på grammatikens roll i under-
visningen och vilka motiv anges till det? 

3. Vilka dilemman framträder i lärarnas syn på grammatikens roll i under-
visningen och vilka motiv anges till det?  

4. Vilka grammatiska moment framträder som betydelsefulla i lärarnas 
grammatikundervisning och vilka motiv anges till det?  

 
Delfråga 2 överlappar till viss del lärarprofilernas Centrala teman som redan 
redovisats i analysen ovan i steg 1. Anledningen till att denna fråga i den här 
andra fasen av analysen ändå undersöks och redovisas är att perspektivet i 
någon mån skiftar. Lärarprofilerna (steg 1) är tolkade utifrån helhetsintrycket 
som varje informant förmedlar i intervjun sorterat i kategorierna centrala 
teman, dilemman och propositioner. Vid analysen av lärarprofilerna har jag 
inte tagit ”hänsyn” till forskningsfrågan utan eftersträvat att endast koncen-
trera mig på informantens uppfattningar (värderingar och motsägelser) i 
allmänhet såsom de framstår. Jag menar att det är intressant att lyssna och 
analysera förutsättningslöst (i den mån det går) och att lärarprofilerna är ett 
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exempel på det. Vid analysen av svaren på delfrågorna i denna fas 2 av 
undersökningen fokuserar jag i stället konkret på forskningsfrågan i form av 
dessa fyra delfrågor. Det är min förhoppning att dessa två i någon mån skilda 
perspektiv ska resultera i en god tolkning av fenomenet i fråga.  

Så vilka glipor kan tänkas bli synliga mellan lärarprofilens kategori cen-
trala teman och delfråga 2 Vad framträder som centralt i lärarnas syn på 
grammatikens roll i undervisningen och vilka motiv anges till det? Det skulle 
kunna vara fallet att centrala teman till exempel visar sig innehålla teman 
som inte specifikt uppehåller sig vid just grammatikens roll utan vid andra 
faktorer i undervisningen eller i skolkontexten. På så sätt är steg 2 i vissa 
hänseenden en mer specifik och kompletterande analys av själva forsknings-
frågan.  

Delfråga 3 om lärares dilemma och motiven till dessa är en delfråga som 
på samma sätt som i lärarprofilsanalysen utgår från en samlad bild av infor-
mantens framställning (värderingar och motsägelser). Det fanns ingen inter-
vjufråga som direkt anspelade på dilemman utan min tolkning att ett di-
lemma framträdde baserades på den totala bilden av lärarens framställning. 
Förfarandet för att analysera dilemman i fas 1 och 2 i  analysen är således 
detsamma, vilket inte motiverar en omtagning av dilemma här under redo-
visningen av delfrågorna.  

Delfråga 1 (grundskole- och gymnasiestudier) 
Den första delfrågan om hur lärare beskriver sina egna erfarenheter av 
grammatikens roll i den undervisning de själva varit med om kan framförallt 
anknytas till de två första intervjufrågorna:  
 
• Hur uppfattade du g rammatikundervisningen när du själv var elev på 

grundskolan eller gymnasiet? Vilken roll spelade den i din inlärning av ett 
främmande språk? 

• När du studerade till språklärare vad hade grammatiken för roll då för 
dig? Vilken betydelse fick grammatiken på lärarutbildningen? 

 
Flertalet av informanterna hade tydliga minnen av språkundervisningen un-
der sin egen skoltid. Informanterna talade om grammatik i språk i allmänhet 
(modersmålet, engelska/främmande språk)39 från grund- och gymnasieåren 
och många med erfarenhet från olika länder. Målsättningen med denna del-
fråga var att utröna vilka allmänna minnesbilder informanterna hade av 
grammatik i språkundervisningen. Omdömena inspirerande, tråkig/svår och 

                                                      
39   De 13 lärarnas skolgång har genomförts i Sverige, Peru, Spanien, Argentina, Frankrike 
och Venezuela. I några fall kan en lärare ha studerat i flera olika länder och har därmed erfa-
renheter från olika skolsystem.  Engelska har i några fall studerats som ett främmande språk, i 
andra fall som ett andraspråk. 
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annan värdering används för att kategorisera lärarnas värderingar av gram-
matik i allmänhet under sin egen skoltid.  

Sammanfattning delfråga 1 (grundskole- och gymnasiestudier) 
Av svaren kan man utläsa att tio lärare sammanfattar sina upplevelser av 
undervisningen i grammatik som inspirerande (även om två av dessa också 
uppfattade undervisningen som svår eller tråkig). Inspirerande står hos dessa 
för ord och uttryck som ”naturlig”, ”viktig”, ”spännande”, ”rolig”, ”lätt som 
att leka”, ”överraskande”, ”givande för att kunna prata”. Möjligen ligger det 
nära till hands att anta att de elever som själva uppfattat undervisningen i 
språk (grammatik i detta fall) som inspirerande också är de som väljer språk-
läraryrket.  

De som har erfarenhet av grammatikundervisningen som tråkig/svår (4) 
anger just det, ”tråkig” eller ”svår”, men också i ordalag som: för lite och 
bristfällig undervisning eller svårigheten att gå från reglerna till att prata. 
(Två av dessa fyra anser också att det var inspirerande i tillägg som konstate-
ras ovan.) De lärare som upplevt grammatik som tråkig/svår under sin egen 
skolgång talar även om andra upplevelser av positiv art när de rest till mål-
språksländerna för att studera språket som ett andraspråk; de menar att de då 
märker att grammatiken tydligare blir ett verktyg i språkinlärningen och 
steget till att prata kortare.  

Av dem som uppgav annan värdering (4) var det en som knappast kunde 
komma ihåg undervisningen men som trodde att det berodde på att det alltid 
gått så bra, och en lärare som hade få minnen och en som sa att ”det var 
okej” och att grammatik är viktigt. Av denna sista grupp var det en (1) lärare 
som också tyckte att undervisningen varit svår då man skulle gå från dekla-
rativ kunskap till procedural, det vill säga hur man skulle omsätta de for-
mella kunskaperna i förmåga att kunna använda språket i tal och skrift.  

Forskningen om lärares värderingar, tro och övertygelser (teacher thin-
king) framhåller som visats i avsnittet Teoretiska utgångspunkter betydelsen 
av den egna upplevelsen under skolgången för lärarens uppfattning om 
undervisning senare i yrket. I denna undersökning är därför lärarnas egna 
erfarenheter av grammatiken i skolan en viktig faktor att inse för att se i vil-
ken mån de reproducerar dessa åsikter (positiva eller negativa) om gram-
matikens roll i språkundervisningen idag.  

Angående dessa informanters upplevelser av grammatik i undervisningen 
som elever kan man konstatera att de allra flesta (10) har positiva erfaren-
heter. Flera lärare pekar på det rent språkvetenskapliga som en anledning till 
att det var inspirerande: det handlar om ”pussel” och strukturer som efter-
hand bildar mönster och fascinerar. Grammatiken var en självklar del av 
språket, liksom orden, säger vissa. Några lärare berättar om kopplingen till 
texter där användningen av grammatiken blev uppenbar för att kunna ut-
trycka sig och då har strukturerna övergått från att enbart representera språk-
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liga mönster till att inlemmats i det språkliga uttrycket (deklarativ till proce-
dural).  

De få lärare som istället betonade vad de mindes av grammatiken betydde 
för dem i skolan som tråkigt eller svårt berättar om svårigheter med att förstå 
vad ”ramsor” och övningar hade med att prata språket att göra (Roger) men 
också (Anna) ”inte så där jättekul”. Det svåra med grammatiken, menar hon, 
var att utifrån den kunskapen kunna prata. I denna grupp fanns varken fasci-
nationen för språkets mönster och uppbyggnad, inte heller verkade kopp-
lingen mellan de grammatiska mönstren och uttrycksförmågan ha varit möj-
lig för dem som elever att göra. 

Detta aktualiserar frågor om i vilka åldrar abstrakta grammatiska struk-
turer för främmande språkinlärning kan introduceras. Man behöver diskutera 
i vilken mån grammatiken bör undervisas enbart som system eller integre-
rade i funktionella sammanhang. Didaktiska frågor för lärare och skolpoliti-
ker om hur undervisning i grammatik i tidiga år ska eller inte ska genomfö-
ras blir viktiga för att undvika tråkigt/svårt-gruppen (elever och framtida 
lärare).  

Delfråga 1 (högre studier) 
När informanterna talar om sina erfarenheter av grammatik från högre stu-
dier gör de oftast en åtskillnad mellan ämnesstudierna i spanska respektive 
lärarutbildningens didaktiska undervisning. 
 
Intervjufrågan angående detta lyder:  

• När du studerade till språklärare vad hade grammatiken för roll för 
dig då? Vilken betydelse fick språkdidaktiken på Lärarhögskolan? 

 
Med samma omdömen som använts angående tidiga erfarenheter som elev 
kan vi utläsa om dessa erfarenheter varit inspirerande, tråkiga/svåra eller 
annan värdering. Erfarenheterna av grammatikundervisning i högre studier 
gäller nu specifikt ämnet spanska.  

Sammanfattning delfråga 1 (högre studier)  
Åtta lärare talar om erfarenheten av undervisning i grammatik inom högre 
studier som inspirerande, och det gäller då för ämnesstudier. Dessa personer 
pekar på fördjupningen av grammatiska strukturer som givande. Fyra i denna 
grupp lärare tillägger att lärarutbildningen gav en delvis ny eller mer nyanse-
rad insikt i allmänhet om yrket och en lärare (Andrés) framhöll att gramma-
tiken fick ett didaktiskt sammanhang av betydelse för hans utveckling. Den 
läraren talar om nya insikter i både ämnesstudierna och under lärarutbild-
ningen. Givande koppling mellan den allmänna didaktiska (sociokulturella) 
hållningen på lärarutbildningen samverkade väl med ämnesstudiernas äm-
nesdidaktiska undervisning, understryker han. Andrés påpekar speciellt hur 



 86 

grammatikens roll i undervisningen inom tillämpad lingvistik öppnade nya 
perspektiv i lärarutbildningen. Forskningen om grammatikens roll i e tt 
kommunikativt synsätt aktualiserades, till exempel den impuls som kom från 
Spanien, berättar Andrés. Denna lärare är den enda som betonar betydelsen 
av den ämnesdidaktiska undervisningen på lärarutbildningen för förståelsen 
av grammatikens roll i undervisningen. I övrigt betydde lärarutbildningen 
lite för insikten i hur grammatiken kan behandlas rent didaktiskt. (Två lärare 
av dem som angav endast ämnesstudier och inte refererade till erfarenheten 
från lärarutbildningen, hade ingen erfarenhet av lärarutbildningen i spanska, 
en lärare som inte fått spansk didaktik i utbildningen och en som inte är be-
hörig lärare.)  

Tråkig/Svår var minnet av grammatiken för fem lärare när de bedrev 
högre ämnesstudier i spanska.  A v dessa menade två att lärarutbildningen 
varit alldeles för abstrakt eller intetsägande angående grammatikens roll i 
undervisningen. En lärare påpekar att ämnesstudiet koncentrerades enbart på 
grammatikdrillning utan koppling till en kommunikativ kompetens. Av dessa 
fem menade två dessutom att de aldrig fått tillgång till didaktiska verktyg 
varken i ämnesstudierna eller inom lärarutbildningen. 

Annan värdering har tre lärare om högre studier. Detta betyder i en lärares 
fall att undervisningen i språkstruktur inte bidrog till någon ny insikt, varken 
i ämnesstudierna eller på lärarhögskolan. En lärare menar att lärarutbild-
ningen knappast gav några redskap att hantera grammatiken med i k lass-
rummet, den tredje läraren kommer inte ihåg något speciellt av vikt av äm-
nesstudierna i grammatik.  

Sammanfattningsvis pekar resultaten mot att det är grammatisk fördjup-
ning (språkvetenskaplig) som varit det mest givande inom högre studier 
(ämnesstudier) för lärarna men att ämnesdidaktik med få undantag inte til-
lämpats på ett grammatiskt stoff (lärarutbildning). De fem lärare som beskri-
ver högre studier i negativa eller neutrala ordalag (brist på tydliga minnen) 
framhåller svaga kopplingar mellan studiet av ämnet spanska och skolämnet 
spanska. Roger som hade tråkiga/svåra upplevelser av grammatik i grund- 
och gymnasieskola har i stället inom ämnesstudierna senare en inspirerande 
upplevelse ”att hitta mönster i språk och se hur olika det kan vara” och säger 
att han var en av ”dom som tyckte det var kul med grammatik… det här är ju 
roligt”.  

Delfråga 2   
Vad framträder som centralt i lärarnas syn på grammatikens roll i undervis-
ningen och vilka motiv till detta framträder?  
 
Hela intervjun med alla intervjufrågor ligger till grund för att klarlägga vad 
lärarna anser vara centralt i fråga om den grammatiska rollen. Det som lära-
ren framhåller som centralt har i intervjun framhållits tydligt och klart samt i 
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olika sammanhang i samtalet, det vill säga det har formulerats som en egen 
diskurs som återkommer vid olika tillfällen.  

I några fall (6) är det läraren uppfattar som centralt inte lika tydligt eller 
självklart genom intervjun; läraren kan till exempel uttrycka sig vagt, fåor-
digt, tvekande eller också motsägelsefullt men vid flera tillfällen återkomma 
till saken. De informanternas uppfattningar av vad det centrala är i gramma-
tikens roll i undervisningen framstår då som diffusare. För att belysa dessa 
informanters mer svårtolkade inställningar så har de även kategoriserats som 
dilemman (under delfråga 4). 

Sammanfattning delfråga 2  
En utgångspunkt som alla lärare i undersökningen har är att undervisningen 
bör ha ett kommunikativt fokus; detta tas för givet av informanterna när de 
reflekterar över grammatikens roll och visar på det genomslag det kommu-
nikativa synsättet har fått. I tolkningen och analysen av resultaten ligger den 
variabeln fast (även om den i något enstaka fall möjligen kan visa sig vara av 
typen politisk korrekt uppfattning) men problemen och de olika värdering-
arna ställs på sin spets när lärarna diskuterar vad den kommunikativa kom-
petensen innebär och hur den kan uppnås. 

Alla lärare i studien uppfattar grammatik som en betydelsefull del av 
undervisningen i språk men utifrån olika perspektiv. Det stora flertalet lärare 
menar att grammatikens plats i undervisningen är att stödja ett kommunika-
tivt fokus det vill säga att meningsskapande innehåll på lektionerna är ut-
gångspunkten och att grammatiken fungerar som medel för att kunna ta till 
sig dessa innehåll och kommunikativa färdigheter. Cirka hälften av infor-
manterna anser även att grammatiken kan vara ett mål i sig att uppfylla 
(Anna, Leo, Aurora, Hanna, Antonia, Hedvig, Andrés). Ett mål i sig betyder 
att det uppfattas som viktigt eller intressant att ha en deklarativ kunskap i 
grammatik även om det inte är ett egentligt mål för kursen. Två informanter 
(Anna, Eva), kan inte sägas ingå i den majoritet av lärare som under denna 
fråga om grammatikens roll menar att den framförallt är ett verk-
tyg/stödjande. De utgår från att grammatiken är en bas, en förutsättning för 
att kunna kommunicera på målspråket. Uppfattningen att man först måste 
lära sig strukturerna för att sen kunna tala och skriva på språket förefaller 
vara ett bakomliggande credo. 

Några lärare (Hedvig, Roger, Anna, Amanda) har ibland svårigheter med 
hur grammatiken ska integreras med den kommunikativa målsättningen med 
undervisningen. Det kan vara p.g.a. att grammatiken är förvirrande för ele-
verna, förkunskaperna är bristfälliga eller att elevsynen på hur grammatik 
ska undervisas är mer traditionell än den läraren har (Hedvig, Roger). Frågor 
om när och hur olika grammatiska strukturer kan tas upp, är kommentarer 
och frågor som ställs i den här gruppen. Anna eftersträvar att ”blanda upp” 
grammatiken med ”det andra” så den inte bara blir ett eget spår (se också 
Annas Dilemman, s.72). 
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Två lärare (Leo, Andrés) säger att grammatik inte bör introduceras på ny-
börjarnivå utan successivt från steg 3.  

Jag uppfattar att det finns en stor samstämmighet hos en majoritet av in-
formanterna om att undervisning bör bedrivas enligt focus on form, det vill 
säga att grammatiken har en understödjande funktion i förhållande till den 
kommunikativa förmågan; lärarnas resonemang ligger i linje med denna 
modell. Rent konkret och med det praktiska arbetet i fokus ter det sig dock 
för några, cirka hälften av informanterna, som en mer eller mindre svår upp-
gift eller något man arbetar med för att utveckla. De hinder som nämns är 
konkret ämnesdidaktiska frågor om framförallt hur grammatiken kan bli ett 
verktyg i kommunikationens tjänst; till exempel explicit eller implicit under-
visning och hur mycket; hur många exempel och hur ofta, och när gramma-
tiska strukturer borde aktualiseras, till exempel i förebyggande syfte.  

Delfråga 3 
Vilka dilemman framträder i lärarnas syn på grammatikens roll undervis-
ningen och vilka motiv anges till det? 
 
Denna delfråga har analyserats under ”Lärarprofiler” (Se avsnittet Dilem-
man) och upprepas inte här. 

Delfråga 4 
Vilka grammatiska moment framträder som betydelsefulla i lärarnas gram-
matikundervisning och vilka motiv anges till det? 
 
De 12 lärare av 13 som svarat på frågan har alla refererat till verbsystemet 
(tempus, verbens personformer) som betydelsefullt inom grammatikunder-
visningen. Ungefär hälften av dessa 12 personer nämner dessutom specifikt 
spanskans verbaspekt (imperfekt och preteritum). Likaså nämner ungefär 
hälften av informanterna konjunktiv som betydelsefullt och dessutom nämns 
indirekt och direkt objekt, ser och estar, prepositioner och ordklasser (i all-
mänhet) som viktigt men hos färre lärare (1-4 stycken). 

Att verbsystemet hos alla framstår som betydelsefullt är inte förvånande 
med tanke på spanska språkets uppbyggnad och formella system. Som i fler-
talet latinska språk visar verbets böjning inte bara på tempus utan också på 
person, modus och verbaspekt (som i imperfekt och preteritum, där två pa-
rallella dåtidstempus uttrycker olika aspekt).  

Ett par lärare kommenterar verbens system och funktion i allmänhet i or-
dalag som ”det som alla kan lära sig mekaniskt” (system) – att lära sig for-
merna, sen ”den andra som är funktionen vilket är spännande och roligt” 
(funktion) (Hanna). Lärarna poängterar att grammatikor oftare borde betona 
ett semantiskt perspektiv och inte endast ett formellt. Det dubbla perspekti-
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vet eller dikotomin har omnämnts i ordalag som ”grammatikens form och 
innehåll”, ”struktur och funktion” osv.  (I intervjuerna har denna dikotomi 
understrukits i olika sammanhang av flertalet informanter och inte endast 
under denna rubrik för vilka grammatiska moment som anses viktiga). En av 
lärarna (Eva) anser att kursplanen borde avspegla verbsystemets centrala roll 
genom att till exempel diskutera möjlig progression. Hon påpekar att verbsy-
stemet är ett utmärkt exempel på vad som kunde användas för att beskriva 
kopplingen kommunikativa behov och grammatisk kompetens och därmed 
förtydliga färdighetsnivåerna.  

Förra året på skolmässan så var det en som ifrågasatte varför det inte står nå-
got om tempus i kriterierna, då vi ändå gör det. (Eva)  

 
Eva menar att lärare i spanska i allmänhet anser att verbsystemet är centralt i 
undervisningen och att det är förvånande att kursplanen inte skriver något 
om verbsystemets koppling till den kommunikativa kompetensen. Intervju-
materialet visar att det finns en total samstämmighet bland lärarna om verb-
systemets centrala roll i undervisningen. Eftersom styrdokumenten (kurspla-
nen och kommentarmaterialet) inte innehåller modeller eller förslag på ut-
formning av det grammatiska innehållet i undervisningen (kopplar gramma-
tiska strukturer till den kommunikativa kompetensen) (till exempel verbsy-
stemet) i centralt innehåll eller betygskriterier så ankommer det på lärarna att 
göra dessa kopplingar. Progressionen (inom verbsystemet till exempel) 
kommenteras inte i styrdokumenten och den möjligheten att det istället är 
läroböckerna eller annat material som är rättesnöret i språkundervisningen, 
bör diskuteras och tas i beaktning när språkutbildning värderas. 

Ser och estar tas endast upp av två lärare som ett viktigt grammatiskt 
moment i undervisningen. Dessa två verb (att vara är grundbetydelsen men 
vart och ett verb med olika betydelser och användning av vara) tillhör en av 
de allmänt ansedda svåra delarna i spansk grammatik. Användningen av 
dessa två verb skiljer sig också markant från den i många av svenska elever 
andra kända språk (engelska, franska, tyska) och det kan synas förvånande 
att endast två lärare framhåller detta verbpar som betydelsefullt i undervis-
ningen.40   

Ser och estar är komplicerat. Det finns så många fall. Man förklarar utifrån en 
regel som sen inte håller. Så här fungerar det men det finns undantag /…/ Som 
lärare får man alltid sträva efter att hitta bättre förklaringsmodeller. (Antonia) 

 

                                                      
40 En försiktig tolkning som dock inte har någon grund i intervjumaterialet utan baseras på 
kännedom om läroböcker och lärares arbete, kan vara att ser och estar på gymnasiet av dessa 
lärare snarast beaktas utifrån sin grundläggande skillnad, närmast den lexikala och inte i sin 
fulla dimension (nyanser av betydelser, även överlappningar) och därav skulle i så fall majori-
teten av lärarna reducera komplexiteten och denna del av grammatiken blir en av många. 
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… men sen säger eleverna – men va? Hur funkar det här? Och man får för-
klara att det här inte är naturvetenskap, inte matte… man kan inte fastställa 
reglerna helt. Jag skulle vilja ta bort ser och estar från spanskan. Det kommer 
alltid att finnas frågor som inte följer regeln. (Anna-Bella) 

 
Lärarnas motivering till att vissa moment är viktiga visar på några intres-
santa aspekter: en grupp lärare (Leo, Andrés, Hanna) betonar att det är det 
som utgör skillnaden mellan språken (spanska och svenska) som blir det 
utmanande för både lärare och elever och därmed också det intressanta och 
betydelsefulla i undervisningen. Exempel på detta är verbaspekt och kon-
junktiv. Dessa lärare menar att grammatikens roll i undervisningen kan stär-
kas när eleverna konfronteras med nya mer semantiskt orienterade sätt att 
förstå språklig struktur och funktion. De menar också att det är just dessa 
specifika spanska företeelser som kan ge en djupare förståelse av målspråket 
för eleverna. 

Just när man kommer in på fenomen som inte finns i det svenska språket. Att 
uttrycka dåtid på olika sätt eller presens konjunktiv, det känner jag att när man 
arbetar med detta så finns det vissa som tycker att – åh, varför kan de inte ha 
de som vi, men också andra som tänker - Åh, vad häftigt! Man kan uttrycka 
det på ett annat sätt, vad spännande. Just dessa försöker jag spinna vidare på; 
tänk vilken nyansrikedom som finns inom språken. Man måste inte ha det på 
samma sätt utan det kan vara en rikedom det att jobba med de här hypotetiska 
formerna konjunktiv. (Leo) 

 
Dessa uppfattningar är intressanta utifrån andraspråksforskningens antagan-
den att komplexa delar av grammatiken bör fokuseras (explicit) för att be-
främja språkinlärning. De enkla (i relation till språkinlärarens modersmål) 
strukturerna, menar man, integreras ofta ändå (implicit) (se t.ex. Camps et 
al., 2006; de Graaff & Housen, 2009:739–740).  

En annan grupp lärare (Hedvig, Anna, Rolf, Eva) betonar istället betydel-
sen av att kontrastera/jämföra spanska strukturer med de i svenska språket 
(eller i engelskan) som en viktig utgångspunkt i arbetet med grammatiken.  

Förra året hade jag steg 1 med elever, en elev hade svensk bakgrund och då 
blir det väldigt svårt med grammatiken just för att vi inte har ett gemensamt 
språk/…/då är det svårt att prata om spanska på svenska/…/ Men om jag med 
de flesta med svensk bakgrund och har läst några år och kanske läser steg 3 då 
är det annorlunda. Vi har något gemensamt att utgå ifrån i alla fall. (Eva) 

 
Dessa lärare verkar ha en starkare förankrad kontrastiv språksyn än de i den 
förra gruppen (målspråkets specifika strukturer viktiga). Dessa lärare fram-
håller likheterna mellan språken som mer centrala än skillnaderna. 

Sammanfattning delfråga 4  
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Sammantaget framträder en unison bild av alla lärare som visar att de upp-
fattar verbsystemet som centralt i undervisningen. Dessutom framträder 
olika moment som mer eller mindre viktiga; prepositioner, ordklasser i all-
mänhet, indirekt och direkt objekt, relativa satser, konjunktiv, pronomen och 
genus. Det som däremot uppfattas på olika sätt av informanterna är huruvida 
en kontrastiv metod framförallt är att föredra när spanska strukturer ska in-
troduceras eller om det att den spanska strukturen just för att den utgör en 
utmaning till invanda föreställningar från modersmålet (och engelskan) bi-
drar med grundläggande insikter om det främmande språket och därmed är 
betydelsefull i undervisningen. Sammantaget framträder en bild av att alla 
lärare hänför grammatikens olika delar till kategorin morfologi (ordens 
struktur, formler och bildning). Grammatikens syntaktiska eller diskursiva 
sidor aktualiseras knappast av informanterna. I anslutning till aktuell språk-
didaktisk forskning och dess intresse för att undersöka större grammatiska 
enheter (till exempel beskrivning av olika texttypers/genrers karaktär) blir 
den bilden intressant. Vilka grammatiska strukturer behövs för olika texter?  

Lärarnas inställningar och attityder (syntes) 
Tolkning och analys av intervjumaterialet har redovisats ovan genom att 
samma fenomen belysts utifrån delvis två perspektiv (steg 1 och 2). Första 
stegets mål var att skapa helhetsbilder kallade lärarprofiler. Dessa helhets-
bilder består av konsekvent sammanfogade delar (centrala teman, proposit-
ioner och ev. dilemman) såsom de framstod i tolkningen av intervjumateria-
let. I steg 2 ställdes istället forskningsfrågan (forskningsfrågans fyra delfrå-
gor) direkt till datamaterialet. Avsikten med att utföra analysen i två steg är 
att s.k. blinda fläckar och glipor i lärarnas uppfattningar ska bli synliga och 
att materialet ska erbjuda återkommande tillfällen till analys av samma sak. 
Varje aspekt kunde analyseras utifrån två representationer; det blev möjligt 
att kontrollera tolkningen genom att alternera mellan de två perspektiven. 
Detta skulle också kunna beskrivas som att alternera mellan delar och hel-
heter.  

Nedan kommer en syntes av resultaten att presenteras kallad ”Lärarnas in-
ställningar till grammatikens roll i undervisningen (syntes)” (Figur 7). En 
syntes är en sammanställning i koncentrerad form (essens) av de uppfatt-
ningar som framkommit. Med figuren vill jag förtydliga och visualisera in-
formanternas attityder om det studerade fenomenet.  

I följande kapitel ”Diskussion” ställs resultaten i relation till tidigare 
forskning och diskuteras utifrån syftet med studien inom den teoretiska refe-
rensramen. 

De begrepp jag använder för att illustrera lärarnas attityder i Figur 7 är 
några de termer språkdidaktisk forskning använder (traditionell grammatik-
undervisning, focus on form). Det centrala begreppet, focus on form, som 
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används för att organisera resultatet användes aldrig av någon lärare i inter-
vjun men sammanfattar väl de mest framträdande mönster som framträdde.  
 

 

Figur 7. Lärarnas inställningar till grammatikens roll i undervisningen (syntes). 

 
Figurens centrala punkt är cirkeln i mitten och mot den strävar sex andra 
grupper lärare med olika förhållningssätt. Focus on form kan även beskrivas 
med begreppen induktiv och explicit grammatikundervisning. Induktiv bety-
der att eleven måste känna behov av språklig förklaring innan den ges och 
explicit att språkets strukturer identifieras, benämns och analyseras. Gruppen 
lärare i den centrala cirkeln uttalar säkerhet, intresse och tillfredställelse över 
ett sådant förhållningssätt. Hos de lärare som strävar mot focus on form 
framkommer resonemang, värderingar, förslag och dilemman som pekar mot 
ett mål som är focus on form-undervisning. Alla dessa lärare delar uppfatt-
ningen (10 st.) att grammatik ska medvetandegöras hos eleverna, dess sy-
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stem och funktion, men utifrån ett meningsfullt och funktionellt (kommuni-
kativt) innehåll. Focus on form-lärarna uppehåller sig vid vad, hur, när och 
varför-frågorna angående grammatiken.  

Hos två grupper lärare (3 personer) förekommer ett annat huvudsakligt 
perspektiv: elevorienterat synsätt. Det betyder att dessa lärare framförallt 
strävar efter att anpassa undervisningen i relation till elevens intresse, moti-
vation och förkunskaper angående grammatikens roll i undervisningen. Det 
är viktigt att notera att alla lärare (13 st.) framhåller både ämnesdidaktiska 
och mer allmändidaktiska hänsyn i samtalen om undervisningen angående 
grammatikens roll i undervisningen, men med olika emfas, tyngd och mål. 
Alla lärarna talar till exempel om elevernas förkunskaper och motivation 
samt funderar över hur individualiseringen i klassrummet kan gå till. Några 
lärare menar till exempel att skriftliga uppgifter är lämpliga för att ge indivi-
duell återkoppling utifrån var varje elev befinner sig. Motiverande inslag kan 
vara att välja ämnesområden, meningar och uttryck som ligger i linje med 
elevernas intressen när de arbetar med grammatiken. En lärare byter ut de 
grammatiska begreppen mot beskrivande uttryck och lindar in strukturerna i 
berättelser om resor som han menar är lockande för eleverna. Dessa elevori-
enterade synsätt framkommer i mer eller mindre grad hos alla lärare. Men 
medan några lärare framförallt uppehåller sig vid eleven och dennes behov 
så uppehåller sig de andra lärarna i högre grad vid ämnet och dess möjlighet-
er, svårigheter och utmaningar när de värderar grammatikens roll i den dag-
liga undervisningen.  

De lärare som uppehåller sig i högre grad inom ämnesdidaktiska frågor 
talar med större intresse och emfas om tillvägagångssätt för att integrera 
grammatiken utifrån ämnets specifika innehåll, till exempel betydelsen av att 
utgå från funktion och uppnå ett analytiskt förhållningssätt i diskussionen av 
verbaspekt. Hur behovet av grammatik skapas när texter ska skrivas; vilka 
lexikala och formella konstruktioner som behövs för att kommunicera ett 
visst innehåll osv. Så lärarnas tankar får olika perspektiv: fokus på elevens 
intresse, behov och motivation eller fokus på ämnets innehåll.  Figur 7 ovan 
illustrerar perspektivet lärarna framförallt framhåller (inställning/attityd) när 
de talar om grammatikens roll i undervisningen.  

Det har inte kunnat konstateras samband mellan denna figurs olika grup-
peringar angående ålder, kön eller akademiska erfarenheter från andra länder 
eller annat modersmål än svenska. Jag har inte heller kunnat konstatera sam-
band mellan lärarnas attityder och deras erfarenheter från olika slags skolor.  

Det som är utmärkande för alla lärare i studien är den unisona beto-
ningen av kommunikativa aktiviteter för språkinlärning och betydelsen av att 
explicit aktualisera språkets strukturer och därmed den grammatiska kompe-
tensens roll för språkinlärning som en naturlig del av språkinlärning.   

Informanterna har grupperats i sex olika grupper med avseende på sin syn 
på grammatikens roll i undervisningen och de didaktiska lösningar de före-
språkar. Dessa grupperingar är ett försök att illustrera de mönster som fram-
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kommit. Det är viktigt att påpeka att dessa indelningar inte är knivskarpa 
utan beskriver det som varje lärare framförallt betonar.  
 
Nedan beskrivs de olika grupperna närmare:   
 
Focus on form: Sex lärare (Noel, Andrés, Hanna, Antonia, Anna-Bella och 
Leo) uttrycker att de arbetar och eftersträvar att dra elevernas uppmärksam-
het mot lingvistisk struktur utifrån lektionsinnehåll där kommunikation är 
målet (”drawing learners’ attention to linguistic forms while they are com-
municating”, Ellis, R. 2012). Synen på den grammatiska kompetensens roll i 
undervisningen är att språkets formella strukturer är betydelsefulla för språk-
inlärning men inte separerade från sin funktion i ett kommunikativt sam-
manhang. Undervisningen i grammatik kan ske explicit eller implicit41 bero-
ende på syftet med specifika uppgifter. Lärarna (6 st) i gruppen är män (3) 
och kvinnor (3) av olika åldrar (38 år till 65 år). Tre av lärarna har studerat 
till lärare (högre studier) i Sverige, tre av dem i Sverige och i andra länder 
helt eller delvis. Hos tre av lärarna har dilemman kunnat konstateras; 
Andrés, den av lärarna i denna grupp med kortast lärarerfarenhet (3 år), un-
derstryker betydelsen av att eleverna har explicit kunskap i grammatik (med 
start i modersmålet) men tvekar samtidigt om i vilken grad explicit gramma-
tikundervisning egentligen befrämjar språkinlärning i främmande språk. 
Antonias dilemma angående att uppleva sig hindrad att undervisa enligt egen 
övertygelse om grammatikens plats p.g.a. det hon m enar, tidens aversion 
mot grammatik i allmänhet, understryker den betydelse hon ger grammati-
ken men i ett focus on form-sammanhang.  
 

Jag tror att vi måste avdramatisera grammatiken, inte bara välja att kalla den 
något annat utan också integrera den på ett annat sätt eller säga åt eleverna 
att det finns ett språk inuti grammatiken. (Antonia) 

 
Anna-Bellas dilemma är att skolor eller lärarkollegier kan utgöra hinder för 
lärare angående grammatikens roll i undervisningen om en annan kunskaps-
syn anbefalls eller rekommenderas. Detta dilemma understryker lärarens 
strävan att få undervisa enligt focus on form.  
 
Mot en integration av grammatikens system och funktion (Anna). Frågor 
om hur grammatisk deklarativ kunskap om grammatik kan övergå i kommu-
nikativ kompetens genomsyrar lärarens tankar. Anna betonar betydelsen av 
att alla elever utvecklar en explicit grundförståelse för språkets grammatiska 
strukturer som bas innan de övergår till att samtala eller skriva. Detta är ett 
dilemma eftersom hon eftersträvar att integrera grammatiken med kommu-

                                                      
41 Implicit syn på grammatiken betyder för dessa lärare att vissa delar (kategorier) inom 
grammatiken inte aktualiseras i vissa lektionsupplägg. 



95 
 

nikativa förmågor. Språkets system och funktion i påtaglig strid. Resultatet 
av analysen är att läraren eftersträvar ett focus on form-liknande synsätt men 
tvekar om hur. Annas egen erfarenhet av språkinlärning har likheter med de 
frågor hon har om sin egen undervisning. 
 
Traditionell i harmoni med focus on form (harmoni) (Eva). Denna lärare 
uttrycker ett okomplicerat förhållande till den grammatiska kompetensens 
roll i undervisningen. Ett explicit och traditionellt förhållningssätt liksom ett 
focus on form samspelar naturligt för henne beroende på elevgrupp och indi-
viduella förutsättningar. Läraren har en stark tilltro till grammatikens organi-
serande funktion för eleven och mycket tyder på att grundsynen är traditio-
nell men att språkets system och funktion inte är en motsättning. Evas erfa-
renheter av grammatik i undervisningen själv som elev är antingen mycket 
vaga eller till viss del minnen av oförmåga. Däremot poängterar hon bety-
delsen av de ämnesdidaktiska och språkvetenskapliga studierna i svenska 
som andra språk när Eva refererar till sin undervisning i spanska som främ-
mande språk. 
 
Grammatikens vad, hur och när (Hedvig). Läraren är framförallt inriktad 
på interaktiva, funktionella och kommunikativa lektionsinnehåll där eleven 
står i centrum. Hedvig problematiserar och undersöker grammatikens roll 
medvetet i arbetet för att finna vilka delar av strukturerna som bör aktuali-
seras, hur ofta och på vilket sätt. Integrationen av grammatiken i den kom-
munikativa kompetensen är högprioriterad. Hedvigs erfarenheter av gram-
matik i skolan är varierande. 
 
Kursplanen försvårar arbetet (Roger). Läraren eftersträvar ett focus on 
form-baserat synsätt baserat på egna erfarenheter som elev och senare lärare. 
Dilemmat består av att han uppfattar att grammatisk kunskap och korrekthet 
inte får bedömas. Roger menar att arbetet med språkets strukturer omöjlig-
görs och blir motstridiga i klassrummet. Den roll den grammatiska kompe-
tensen kan ha är därför omöjlig att definiera vilket skapar stor vilsenhet och 
frustration. Rogers egna erfarenheter av traditionell språkundervisning är 
dåliga men i de egna högre studierna utvecklades starka insikter om gram-
matikens plats inom en kommunikativt inriktad undervisning. Dessa erfaren-
heter har han dock inte kunnat realisera i sin egen undervisning fullt ut, som 
han menar pga. kursplansskrivningarna. 
 
Elevmotivation (Amanda). Lärarens uppfattning om arbetet i klassrummet 
utmärks av upplevelser av vad som fungerar i både allmän- och ämnesdi-
daktiska frågor (eleverna är motiverade/omotiverade). Grammatikens plats 
är oklar. Eleverna, menar Amanda, har dåliga erfarenheter av grammatik och 
lärarna efterfrågar didaktiska modeller för att hantera den situationen. 
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Elevorientering (Aurora och Rolf). Dessa lärare är framförallt elevcentre-
rade i sin syn på grammatikens roll i undervisningen. De prioriterar elevers 
inställning och ev. svårigheter i undervisningen angående grammatikens roll. 
Rolf betonar vikten av att anpassa terminologin mot ett språk eleverna för-
står och eftersträva en implicit inlärning. Auroras strategi är, liksom Aman-
das att de kommunikativa innehållen i undervisningen anpassas efter elever-
nas intressen. Grammatiken får finna ömsom explicita ömsom implicita 
vägar. Det avgörande är elevernas gillande eller inte gillande av undervis-
ningens innehåll. Lärarna är mellan 49-65 år och har båda en starkt positiv 
syn på grammatikens betydelse för språkinlärningen men stor tvekan om 
elevers förkunskaper i och inställning till grammatik.  
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6. Diskussion 

Målet med den här studien har varit att undersöka lärares uppfattningar om 
ett omvittnat komplicerat ämnesinnehåll. Att analysera och systematisera de 
tankar, värderingar, dilemman och förslag som framträder i lärarnas resone-
mang om grammatikens roll i undervisningen har varit det primära syftet. 
Det kan tyckas att denna fråga har belysts tillräckligt under olika perioder av 
språkvetare och didaktiker, men idag ägnas frågan liten uppmärksamhet i 
Sverige: både inom språkdidaktisk forskning och i debatten om de moderna 
språken i skolan. Till skillnad från den relativa tystnad som råder från of-
fentligt håll om de moderna språkens ämnesinnehåll och undervisning, visar 
detta intervjumaterial att lärarna själva har genomtänkta åsikter om hur 
grammatiken bör integreras i språkundervisningen, även klart formulerade 
dilemman och förslag. Det är ett argument för att i högre grad utforska och 
tillvarata lärares professionella kunskap och ta hänsyn till det när kunskaps-
uppdraget i skolan studeras. Skolperspektivet där lärarnas resonemang om 
ämnesinnehåll och klassrumsarbete står i centrum har varit en ledstjärna i 
arbetet med undersökningen. Resultaten kan förhoppningsvis stimulera till 
praktikutvecklande verksamheter med fokus på undervisning och kunskap.  

I detta kapitel kommer studiens resultat att diskuteras utifrån forsknings-
frågan: Vilka mönster och motiv framträder i spansklärares syn på den 
grammatiska kompetensens roll i undervisningen på gymnasiet? Resultaten 
diskuteras i ljuset av den teoretiska ramen och med anknytning till tidigare 
forskning. Kontextuella bakgrundsfaktorer som aktualiserats i Inlednings-
kapitlet kommer även i någon mån att tas med i resonemangen om konse-
kvenser och förslag på utvecklingsområden utifrån denna studie. 

Men först en kommentar angående metodiska val och dess konsekvenser. 

Metodologiska övervägningar 
En studies omfattning och urval av data och informanter är viktiga att ta 
hänsyn till när resultaten värderas och dess representativitet bedöms. Angå-
ende denna studie är det därför angeläget att konstatera att det empiriska 
materialet är begränsat till 13 verksamma gymnasielärare i Stockholmsregi-
onen. Regionala variationer har därmed inte undersökts, inte heller kan 
denna undersökning hävda att lärare i spanska i allmänhet uppfattar fenome-
net på ett eller annat sätt här redovisat. Däremot kan de mönster och motiv 
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som framträder om lärarnas uppfattningar utgöra ett representativt utsnitt väl 
värt att jämföra med liknande kontexter (skolform, elevunderlag, utbild-
ningsskick, samhällsklimat, tid osv). Lärarnas inställningar och attityder kan 
också utgöra underlag för vidare diskussion och undersökning av ett kompli-
cerat ämnesinnehåll. Det naturliga utfallet av att sju av de 13 l ärarna, för-
utom erfarenhet av svenska skolförhållanden och i vissa fall genomgången 
lärarutbildning, även bidrar med erfarenheter från utbildning och undervis-
ning i många andra länder (Europa och Latinamerika), har inneburit att 
undersökningen innefattar studie- och yrkeserfarenheter utanför de specifikt 
svenska. Det har inte visat sig att erfarenheter av skolgång eller undervisning 
i andra länder än i Sverige har samband med en viss uppfattning angående 
grammatikens roll. Inte heller har ålder, yrkeserfarenhet, kön eller yrkeserfa-
renhet av innerstads- eller förortsskola uppvisat samband med specifika lä-
rarvärderingar. Det är möjligt att sådana samband skulle kunna upptäckas i 
ett större material av liknande slag (intervjuer eller observationer). Jag tve-
kar däremot på om enkätundersökningar skulle kunna var valida angående 
denna fråga, för även om de kan nå en avsevärt större skara lärare så är frå-
gorna som står i fokus av den sort som kräver samtal för att synliggöras.  

Alla lärare utom en är behöriga lärare i spanska. Läraren som saknar full 
behörighet har emellertid ämnesstudier på avancerad nivå. Urvalet i den här 
studien kan inte sägas vara representativt utifrån aktuella siffror angående 
lärarbehörighet i ämnet (Francia & Riis, 2013:83–97; Skolverket, 2013). 
Forskare och Skolverket beräknar att endast mellan en fjärde- och tredjedel 
av lärarna i spanska i Sverige är behöriga lärare i ämnet (Francia & Riis, 
2013:96). Det betyder att de lärare som ingår i den här studien utgör en mi-
noritet av alla lärare i spanska i landet. Det är således av betydelse när re-
sultaten diskuteras att de värderingar, dilemman och förslag som framkom-
mer, speglar gruppen behöriga lärare. Detta förhållande att endast behöriga 
lärare (förutom en) svarade på min förfrågan om deltagande kan vara ett 
resultat av att de med föreskriven utbildning också är de som intresserar sig 
för en studie och forskningsfråga som denna (förutom andra faktorer att be-
akta som blygsel, svag läraridentitet, tidsbrist etc.). Inget annat än att inbju-
dan om deltagande skickades till alla spansklärare (obehörig som behörig), 
att deltagandet i studien var frivilligt och att det var dessa lärare som ville 
delta, stöder dock det antagandet. Min egen inställning inför urvalet var att 
vilja tala med behöriga lärare av det skälet att de skulle ha likartad utbild-
ningsbakgrund, även om jag inte begärde det i min förfrågan till lärarna. Jag 
ansåg att det var nödvändigt med avancerade ämnesstudier och pedagogisk 
utbildning för att kunna diskutera frågan utförligt.  
 
Nedan följer resultatdiskussion utifrån syftet med studien, teoriramen och 
tidigare forskning: 
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Den egna erfarenheten leder till focus on form 
Att lärares egna värderingar spelar en betydande roll för hur deras undervis-
ning kommer att utformas, har visats i många av de studierna inom ramen 
för teacher thinking-forskningen. Detta antagande ligger också till grund för 
den här studien: genom att synliggöra lärares tankar angående ett specifikt 
ämnesinnehåll framträder en nyanserad bild av de frågor som undersöks; 
dess möjligheter och svårigheter och olika dimensioner. Fortsatta diskus-
sioner och studier om språkundervisningen kan utvecklas och fördjupas när 
lärarnas resonemang är kända, även om de baseras på en liten grupp. Lärar-
nas egna värderingar är, rimligen, summan av det som påverkat dem (sko-
lans och samhällets synsätt och debatt om hur språkundervisning borde ut-
formas) och lärarnas erfarenheter som elever, lärarstudenter och språkinlä-
rare. Låt oss börja med den egna erfarenheten. 

Hos de allra flesta informanterna framträder tydligt en övertygelse om att 
grammatik bör undervisas liknande den focus on form står för, eller en strä-
van mot ett sådant synsätt. Det visar att lärarna värdesätter att arbetet med 
grammatiken ska ske med utgångspunkt i meningsfulla och funktionella 
innehåll. Detta är en hållning i linje med den aktuella språkdidaktiska forsk-
ningen och de uppfattningar som förs fram i GERS och de svenska styrdo-
kumenten. Grammatiken som system och funktion som av informanterna 
ofta beskrivs som ”den dubbla aspekten” eller ”dikotomin” kan inom focus 
on form sägas samspela; språkliga strukturer synliggörs för eleverna i sin 
funktion för att därefter kunna sättas i system. Det kan tyckas förvånande att 
lärarna i så hög grad anammar ett synsätt de inte uppger att de inspirerats av 
på lärarutbildningen eller möjligen från forskningsrapporter. De anser sig 
inte heller ha uppfattat att Skolverket föreskriver någon viss metodik. Endast 
enstaka lärare refererar till forskningsresultat som betydelsefulla för hur de 
själva tänker eller för den delen positiva lärdomar dragna från lärarutbild-
ningen angående grammatikens plats i undervisningen. De få gånger lärarna 
tar upp lärarutbildningen så är det inte grammatiken som står i fokus. Lä-
rarna refererar däremot (med få undantag) till positiva erfarenheter av för-
djupade studier i grammatik inom ämnesstudiet och till den egna erfaren-
heten av hur det går till att lära sig ett språk som den kunskap/insikt som de 
använder för att utforma och utveckla undervisningen. 

Det är enligt min mening förvånande och intressant att konstatera att lä-
rarna var så s amstämmiga angående vilken roll de anser grammatiken bör 
ha. Det är förvånande eftersom lärarna i mycket liten grad tar del av språkdi-
daktisk forskning och frågan inte nämnvärt problematiserats i skoldebatten. 
Det är i många fall en icke-fråga utanför lärares egna kollegiala samtal. Sam-
stämmigheten skulle vara följdriktigare om en enhetligare och tydligare på-
verkan på lärarna vore fallet. Studien visar därmed på att det är framförallt 
den egna erfarenheten som språkinlärare och språklärare som ligger till 
grund för hur deras synsätt utformats angående den roll grammatisk kompe-
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tens har för att uppnå kommunikativ förmåga. Det är naturligtvis svårt att 
isolera vad den egna erfarenheten består av, men det är ett tydligt resultat att 
lärarna baserar sin uppfattning på den egna utbildningen och undervisningen 
inte på vad institutioner, forskning eller annan yttre påverkan har sagt. 

Att lärare framförallt grundar sina värderingar på egen erfarenhet ligger i 
linje med de resultat teacher thinking-forskningen visar. Det betyder att lära-
rens erfarenhet av grammatikens roll i den egna språkinlärning liksom de 
erfarenheter han eller hon dragit som lärare väger tyngre än vad som ev. 
föreskrivs av institutioner eller forskning.  De egna erfarenheterna härrör 
från egen skolgång (intrycken av grammatikens plats har antingen varit po-
sitiv eller negativ och läraren har skapat sig en uppfattning utifrån de erfa-
renheterna). Egna erfarenheter från högre studier är de som framförallt förs 
fram som viktiga i hur läraren skapar sig en uppfattning av grammatikens 
roll. Lärarutbildningen har med ett undantag inte ansetts vara betydelsefull 
för hur läraren resonerar om grammatik i undervisningen. Uppfattningarna 
som framstår som betydelsefulla för många lärare tyder på en övertygelse 
om strukturernas betydelse för språkinlärningen; grammatiken som integre-
rad i språket. Det stöd läraren själv fått som elev av språklig struktur blir 
utgångspunkten för utformningen av den egna undervisningen. Men även 
negativa upplevelser som frustrationen över att inte förstå vad att kunna 
rabbla paradigm betyder för att kunna språket eller om svårigheten att inte 
kunna prata på språket även om man kan de grammatiska strukturerna. Hos 
det stora flertalet finns ett starkt samband mellan betydelsen av och innehål-
let i den egna erfarenheten och hur läraren resonerar om grammatikens roll i 
undervisningen idag. Det som påpekats ovan bör ses i ljuset av de mycket få 
referenser till forskning eller intryck från lärarutbildningen och andra insti-
tutioner (Skolverket) som informanterna gör.  

I detta sammanhang ska framhållas att några lärare (knappt hälften) i stu-
dien uppehåller sig vid hur-frågan. Det vill säga att grammatiken har en 
självklar roll i en kommunikativ språkundervisning är som vi sett ovan inget 
lärarna ifrågasätter, utan snarare hur. De dilemman som lärarna beskriver 
pekar mot svårigheter att urskilja vilka grammatiska strukturer som ska 
kopplas till vilka kommunikativa innehåll, när och hur ofta de borde aktuali-
seras. Enstaka lärare talar också om svårigheten att följa kursplanen i mo-
derna språk angående grammatikens roll i undervisningen; de menar att tex-
ten är mager och att den försvårar bedömningen av elevernas kunskapskva-
litéer. Dessa lärares osäkerhet på denna punkt måste ses i ljuset av att kurs-
planen i moderna språk så gott som helt saknar didaktiska modeller för 
grammatikundervisning. Dessa frågor (vad, hur ofta och när-frågorna) stu-
deras i språkdidaktisk forskning (se t.ex. exemplet Spanien). Denna studies 
resultat pekar på behovet av ett starkare samband mellan forskningen inom 
detta område och lärares praktik. Det utvecklar djupare förståelse för hur 
abstrakta ämnesinnehåll kan undervisas. En sådan koppling i form av prak-
tiknära studier skulle kunna aktualisera, jämföra och diskutera grammatiska 
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enheter: morfologi, syntax och texttypers grammatik (och kategorierna inom 
dessa) i relation till de centrala innehåll språkkurserna har.  

Undervisningen och de begrepp som beskriver den 
Utifrån Housens figur och de överordnade begrepp han föreslår för att typo-
logiskt beskriva olika huvudinriktningar i språkundervisningen är det möjligt 
att belysa studiens resultat: 
 

 

 

Figur 8. Olika synsätt inom språkundervisning (något reducerad figur).42 

 
Enligt min uppfattning är den uppdelning som Housen gör av betydelsefoku-
serad och formfokuserad, åtminstone med tanke på kommunikativ språkför-
måga, något som kan diskuteras. Kommunikativ språksyn är per definition 
betydelsefokuserad och innefattar grammatisk kompetens, det vill säga nå-
gon sorts formfokus. Jag skulle därför, utifrån det och som ett sätt att visa på 
resultatet i denna studie, vilja föreslå en sammansmältning av dessa två ru-
briker: Betydelse- och formfokuserad undervisning. Vidare: motsatsparen 
som står under rubriken Form-focused instruction ovan är inte alltid rele-
vanta i allmänhet som motsatta par och denna studies resultat indikerar del-
vis en annorlunda figur. Det är min uppfattning att forskningen i allmänhet 
jämställer Induktiv och focus on form medan implicit inte på samma sätt kan 
jämföras. Implicit grammatikundervisning betyder vanligtvis att grammati-
ken integreras i språkinlärningen utan att den medvetandegörs, något som 
inte kan likställas med focus on form. Det är rimligen så som Housen fram-
ställer det att implicit står i motsats till explicit men explicit är å andra sidan 
inte en motsats till focus on form.  

                                                      
42 Se fotnot 28 för förklaring till Housen, 2010. 
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Den här undersökningen visar att lärarna inte ser någon motsättning mel-
lan explicit undervisning och focus on form: alla lärare talar om explicit 
undervisning i grammatik som ett naturligt inslag i språkundervisningen och 
i samklang med den kommunikativa språksynen. Frågan som figuren ovan 
genererar blir då hur implicit kan jämställas med focus on form? Men om 
man med implicit menar att läraren ibland underlåter att medvetandegöra 
vissa kategorier eller delar av grammatiken, så skulle figuren vara mer logisk 
och relevant för vad man kan utläsa i denna studie. I intervjumaterialet fram-
kommer att många lärare ibland medvetet underlåter att ta upp vissa gram-
matiska delmoment (implicit) då annat ligger i fokus, något som inte motsä-
ger lärarnas allmänna synsätt att grammatik bör medvetandegöras i språkun-
dervisningen (explicit). Detta visar på det som diskuteras av forskningen: de 
enkla strukturerna (i förhållande till modersmålet) kan möjligen lättare läras 
implicit medan de komplexa är de som är i behov av explicit analys (de 
Graaff & Housen, 2009:739–749; Camps & Zayas, 2006:7-8). Kanske är det 
med den betydelsen Housen väljer att ställa implicit bredvid focus on form 
liksom induktiv undervisning.  

Inom andraspråksforskningen påpekar man betydelsen av explicit under-
visning rörande grammatiken (t.ex. Norris & Ortega, 2000; Allen, 2000, 
Izumi, 2002; Radwan, 2005). Enligt dessa forskare står det inte i motsats 
eller i ett komplicerat förhållande till en kommunikativ språksyn. Aktuell 
språkforskning understryker likaså betydelsen av en induktiv undervisning 
rörande grammatik (se t.ex. GERS:146-147).  

Hos några få av informanterna kan man uppfatta motsättningen mellan 
deduktiv och induktiv undervisning, oförenliga storheter som de förefaller för 
många av lärarna.43 Ur ett didaktiskt perspektiv kan hävdas att en sådan 
                                                      
43 Den springande punkten, enligt mitt sätt att se är att deduktiv inte utgår från det aktuella 
språket i sitt sammanhang något som explicit undervisning både kan men inte behöver göra. 
Följande textavsnitt är taget från en tidigare fotnot för att förtydliga i d etta sammanhang: 
”Termerna deduktiv och induktiv: Deduktiv är den grammatikundervisning som utgår från att 
eleverna först lär sig de abstrakta reglerna för olika strukturer därefter ‘överför’ dem till det 
konkreta språket (att tala eller skriva, lyssna eller läsa i skolsammanhang). Ett induktivt syn-
sätt betonar istället att eleven via konkreta språksammanhang (texter, samtal) aktualiserar och 
problematiserar strukturer och slutligen formulerar regler för användandet (tillsammans med 
andra elever och läraren); här blir det motsatt riktning: från det konkreta språket till de ab-
strakta reglerna. Antagligen används båda dessa synsätt parallellt av många lärare, något som 
också forskningsresultaten indikerar som gynnsamt. Den deduktiva vägen ger ofta en snab-
bare förståelse av strukturer och regler i sig men forskningen sätter frågetecken för hur dessa 
sen kan implementeras (hur börja prata till exempel) medan den induktiva metoden kan vara 
långsammare i just det att konkret kunna strukturerna (speciellt angående komplexa och ore-
gelbundna strukturer) men däremot inte att automatisera (börja prata till exempel) Forsknings-
resultat som visar det positiva för språkinlärningen att eleven involveras i konstruktionen av 
språkets struktur men utifrån ett sammanhang ligger i linje med induktiv metod. (Cervantes 
Virtual Cervantes/Diccionario de términos claves de ELE/aprendizaje inductivo y deductivo). 
Det förefaller som att skillnaden mellan de snarlika termerna deduktiv och induktiv samt 
explicit och implicit är att en implicit grammatikundervisning inte har som mål att medvetan-
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motsättning är starkt betingad av hur språkundervisning bedrevs innan de 
moderna metoderna successivt slog igenom från 50-talet och framåt. Det vill 
säga, den traditionella bilden av hur grammatiken undervisas finns kvar men 
har svårt att finna en naturlig plats inom kommunikativ språkundervisning. 
Det är tydligt att denna motsättning är ett resultat av att dagens kommunika-
tiva kunskapssyn inte tillräckligt diskuterats för att analysera de olika kom-
petensernas samspel; frågor av typen: vad är det man kan när man kan kom-
municera? Hur ser de komponenter och förmågor ut som den kommunika-
tiva kompentensen består av? Vilken relation har dessa kompetenser till 
varandra? Följden av denna brist på problematisering är att den grammatiska 
kompetensens roll för språkinlärning utgör en gråzon. I den här undersök-
ningen är det endast Anna som i viss mån förespråkar en deduktiv undervis-
ning. Det är följdriktigt och begripligt att dilemmat som Anna brottas med är 
hur detta synsätt kan harmoniera med den rådande språksynen. 

De mönster som framkommit ur samtalen med 13 lärare i spanska på 
gymnasiet visar på en övergripande samsyn angående grammatikens bety-
delse i undervisningen i relation till det kommunikativa paradigmet. Den roll 
de flesta framhåller är focus on form-liknande tankegångar. För vissa lärare 
(hälften) är det något man tillämpar men utforskar och utvecklar, för andra 
en strävan mot att uppnå (eller så är grammatikens roll starkare kopplad till 
allmändidaktiska faktorer).44  
 
Denna övergripande samsyn illustreras i Figur 9 i form av en komprimerad 
och bearbetad form utifrån Figur 8 ovan.  
 

 
 

Figur 9. Överordnad bild. Lärarnas uppfattningar om den grammatiska kompeten-
sens roll inom kommunikativ språkundervisning. Komprimerad och bearbetad fi-
gur.45  
                                                                                                                             
degöra formers strukturer, regler, kännetecken etc. Den implicita grammatikundervisningen 
eftersträvar därvidlag snarare en ”naturlig” inlärning (modersmålet) fast inom ramen för 
klassrummet. Den induktiva metodens mål är däremot att medvetandegöra formen men uti-
från ett språkligt ”naturligt” sammanhang”. (fotnot, 7, s.23-24) 
 
44 Det finns individuella nyanser och variationer som vi sett i ”Lärarnas inställningar och 
attityder (syntes)” (s.103-108). 
45 Se fotnot 28 för förklaring till figurens källa. 
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Parentesen efter focus on form med begreppen induktiv och explicit betyder 
att lärarna anser att man bör bearbeta grammatiken induktivt, det vill säga 
vid behov aktualisera formen utifrån ett kommunikativt innehåll. Struk-
turerna studeras därefter explicit (förklaring/diskussion och analys av for-
men).    

Lärares tankar – core och peripheral beliefs 
Det finns en mängd olika faktorer som påverkar hur undervisning utformas; 
vissa är allmändidaktiska (elevgrupper, förkunskaper, motivation, sociokul-
turella aspekter) andra ämnesdidaktiska faktorer (till exempel val av ämnes-
innehåll, muntlig interaktion eller grammatiken i didaktisk tillämpning). 
Allmändidaktiska faktorer framträder rikligt i materialet och utgör i mer eller 
mindre grad hos lärarna en betydelsefull faktor för hur man anpassar sin 
undervisning, och den roll man ger det grammatiska innehållet.  

Även om forskningsresultaten ännu är för få för att dra tydliga slutsatser 
om detta så antar man inom fältet teacher thinking att lärares core beliefs 
(starka övertygelser som inte förändras så lätt) är allmändidaktiska frågor. 
Medan lärares peripheral beliefs (svagare uppfattningar som lättare föränd-
ras) skulle utgöras av språkdidaktiska frågor. Om detta förhållande gäller för 
denna studie skulle lärarna i utformningen av undervisningen främst under-
stryka frågor av allmändidaktisk karaktär (core beliefs) när de värderar 
grammatikens roll i undervisningen. Men resultaten i den här undersök-
ningen kan inte sägas stödja det antagandet. Med hänvisning till Figur 7 
(Lärarnas inställningar och attityder, syntes) visar denna undersökning sna-
rare på det motsatta förhållandet att frågor av specifik ämnesdidaktisk ka-
raktär utgör core beliefs. De allra flesta lärarna talar med stark övertygelse 
om ämnesspecifika innehåll och mål med grammatikundervisningen (core). 
Hos ett fåtal lärare framträder i stället de allmändidaktiska frågorna som 
kraftfulla hjärtefrågor. Nyanserat uttryckt betyder det att alla lärare tar hän-
syn till och värderar allmändidaktiska faktorer i undervisningen (i olika 
grad) men de flesta lärarna lägger större vikt vid de språkdidaktiska frå-
gorna. De lärare i den här studien som uttryckt en klar uppfattning om 
grammatikens integrering i undervisningen och som utgör den största grup-
pen (Focus on form) kan beskrivas som core believers. I den gruppen fram-
träder de språkdidaktiska frågorna som hjärtefrågor av grundläggande och 
stor betydelse och de allmändidaktiska frågorna som kontextuella faktorer att 
ta hänsyn till, det vill säga av mer perifer betydelse.  

Inom forskningen om lärares tankar och värderingar används, som redan 
beskrivits, begreppet tensions. Den tankefigur (Phipps och Borg, 2009:387) 
som presenterats tidigare (se avsnittet Teacher thinking) kan tjäna som un-
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derlag till att diskutera vad som ytterligare kommit fram i denna undersök-
ning:   
 
I believe in X but my students expect me to do Y. 
I believe in X but my students learn better through Y. 
I believe in X but the curriculum requires me to do Y. 
I believe in X but my learners are motivated by Y.  
 
Citatet beskriver det som kallas tensions: lärare kan vara av en uppfattning 
(belief) men den krockar samtidigt med vad de tror, vet eller befarar att ele-
verna tycker eller vad kursplanen säger. Låt oss se hur citatet kan relateras 
till denna studie: Samtliga lärare är övertygade om betydelsen grammatiken 
har för språkinlärningen i skolan (citatets X). Hos några lärare i den här 
undersökningen framträder uppfattningar som illustreras av citatet: Det är 
framförallt allmändidaktiska frågor som utgör grunden till deras tvivel (ele-
vers motivation och förväntningar, kursplanens innehåll). Roger brottas med 
hur grammatiken kan få en integrerad roll när kursplanens formuleringar, 
som han menar, inte medger att grammatisk kompetens bedöms. 

I believe in X but the curriculum requires me to do Y. 
 

Annas dilemma att många gånger undervisa deduktivt men eftersträva en 
integrering av system och funktion, för att bättre harmoniera med ett kom-
munikativt språkklassrum där elever vill lära sig att prata, kan illustreras av: 

I believe in X but my learners are motivated by Y.  
I believe in X but my students expect me to do Y. 

 
Även Aurora som i hög grad utgår från elevers förkunskaper, intresse och 
motivation men personligen fascineras av grammatik kan beskrivas utifrån: 

I believe in X but my learners are motivated by Y. 
 

 
På frågan om vilka grammatiska moment som lärarna anser vara betydelse-
fulla för grammatikundervisning och vilka motiv de anger till det? (delfråga 
4) är svaren genomgående centrala företeelser i det grammatiska systemet 
(tempus, ordklasser, modus). Andra tillvägagångssätt som knappast nämns är 
till exempel funktionell grammatik46 eller texttypers grammatik (genrer).47 
                                                      
46 Termen funktionell grammatik här åsyftar synsätt inspirerade av M. Hallidays arbeten. 
Systemisk-funktionell grammatik är ett exempel på detta. ”I själva verket drar man inga klara 
gränser mellan studiet av språksystemet, studiet av språkbruket och det praktiska, pedago-
giska arbetet med språk.” (Holmberg & Karlsson, 2006:9). Eftersom funktionell grammatik 
liksom synsättet focus on form som här använts båda utgår från meningsfulla och funktionella 
sammanhang därefter formen, så är de lika, men funktionell grammatik ska här förstås i en 
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Det som alltså knappast förekommer i lärarnas resonemang är arbetssätt med 
anknytning till den roll det grammatiska spelar i olika typer av texter (i form 
av lärarnas hänvisningar, undringar, dilemman eller värderingar ). Istället för 
att utgå ifrån språkliga strukturer (morfologi och syntax) traditionellt under-
visade utan koppling till funktion eller med kommunikativa syften som mål, 
så betonas inom ramen för dessa andra angreppssätt (funktionell grammatik 
eller texttypers grammatik), grammatiken i r elation till funktionen och den 
aktuella texttypen, även i vidare perspektiv, samhället. Arbetssätt liknande 
de inom svenska som andraspråk, där språkliga strukturers betydelse i relat-
ion till kommunikationen som avses explicit problematiseras, borde kunna 
inspirera och underlätta kopplingen mellan grammatisk kompetens och en 
kommunikativ språksyn inom moderna språk48.  

                                                                                                                             
vidare mening: samhällsengagerad språkforskning. ”… många funktionella lingvister har 
intresserat sig för språkets funktioner i konstruktionen av makt, konsensus och förtryck.” 
(s.11) 
47 ”Kunskaper om texter hör samman med kunskaper om genrer. Genrer är sociala konvent-
ioner, det vill säga de har mer eller mindre medvetna mönster för hur en text i en viss situation 
med ett visst syfte brukar se ut, och mönstren skiljer sig från kultur till kultur. Exempel på 
genrer är saga, reportage, insändare, berättelse, olika typer av brev, vetenskaplig uppsats, 
privat telefonsamtal eller helt enkelt samtal med en expedit i en affär. Dessa genrer är kultu-
rellt betingade och därför har människor, beroende på tidigare erfarenheter och bakgrund, 
olika föreställningar om hur de är uppbyggda. Genrer är uppbyggda av berättande, beskri-
vande, utredande, förklarande, argumenterande och instruerande texter.21 Dessa genrer är 
olika eftersom de fyller olika funktioner, som att erbjuda eller efterfråga information eller att 
påverka på olika sätt i olika sammanhang” (Skolverket, 2008, Språket på väg, diagnosmateri-
al i svenska som andra språk). 
48 Det ska sägas att det är möjligt att dessa synsätt (funktionell grammatik eller texttypers 
grammatik) skulle framkommit om konkreta intervjufrågor om detta formulerats. I intervjun 
ställdes många frågor som på olika sätt kunnat aktualisera lärarnas associationer eller resone-
mang omkring detta, men inga konkret. 
Frågor i halvstrukturerad lärarintervju: 
Hur uppfattade du grammatikundervisningen när du själv var elev på grundskolan eller gym-
nasiet; vilken roll spelade den i din inlärning av ett främmande språk? 
När du studerade till språklärare vad hade grammatiken för roll för dig då? Vilken betydelse 
fick språkdidaktiken på Lärarhögskolan? 
Vilken uppfattning har du om grammatikens roll i språkklassrummet i dag i allmänhet? 
Har din syn på grammatiken i språkundervisning förändrats under din tid som lärare? 
I vilka sammanhang under en lektion undervisar du i grammatik? 
Vad anser du om relationen form och innehåll? 
Hur ser du på grammatik i samband med muntliga övningar? 
Kan du ge exempel på någon grammatikgenomgång eller moment som du tycker är gi-
vande/fungerande för dig och dina elever? 
Vilka moment är svåra inom grammatikundervisningen? Varför då? 
Hur kan man individualisera grammatikundervisningen? 
Hur tänker du kring tempus i grammatikundervisningen?  
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Lärarnas pedagogiska ämneskunskap 
Utifrån studiens ämnesdidaktiska perspektiv och med den yttre ram (PCK) 
som väglett arbetet kan resultatet diskuteras i övergripande ordalag. Under-
sökningen har fokuserat på en specifik ämnesinnehållslig fråga. Men lärar-
nas uppfattningar om grammatikens roll kan inte förstås utan att ses i rela-
tion till deras ämnesförståelse i allmänhet. När lärarna talar om grammatiken 
i undervisningen så gör de det i relation till andra innehåll och förmågor 
inom skolämnet spanska. Just det specifika ämnesinnehållet i relation till 
andra förmågor, till exempel i vilken grad grammatiken separeras från eller 
integreras med de språkliga färdigheterna: det berättar om lärarens förståelse 
av sitt ämne. Shulman kallar det comprehension (lärares förståelse av ämnet 
i vid bemärkelse: idéer, begrepp, system, syfte, material till exempel Ämnets 
inre korrelationer och de yttre till andra ämnen).49 Lärarnas uppfattningar om 
hur denna förståelse (mental, teoretisk) bör organiseras, paketeras och iscen-
sättas praktiskt i klassrummet är det Shulman benämner transformation. Ge-
nom att utöver intervjuer genomföra observation i klassrummen skulle en 
sådan omvandling studeras i lärarens praktik. I den här studien är det i stället 
lärarnas resonemang och tankar som utgör underlaget.  

Det förefaller som om de grupper lärare som strävar mot en focus on 
form-metodik, alltså de som har siktet (målet) klart inställt men tvivlar och 
brottas med hur vägen dit ser ut, har en tydlig uppfattning om comprehens-
ion men tvekar om själva genomförandet. Dessa lärare är de som i Figur 7 
(Roger, Hedvig och Anna) på olika sätt är på väg mot en focus on form-me-
todik. De lärare (Andrés, Antonia, Anna-Bella, Noel, Hanna och Leo) som 
utgör den centrala gruppen i figuren har en förståelse för ämnet (grammati-
kens roll) som de också funnit vägar för i undervisningen. Alltså en ut-
veckling av deras förståelse (comprehension) till att också omsättas i prakti-
ken (transformation) i högre grad.  

De lärare som inte strävar mot centrala gruppen, utan som i Evas fall har 
en annan plattform (harmoni mellan traditionell och focus on form-undervis-
ning) eller Amanda, Aurora och Rolf (elevorienterad, elevmotiverad) kan 
inbegripas i Shulmans teorier men får ett annorlunda resultat: Evas förståelse 
(comprehension) och idé om hur det ska undervisas (transformation) i klass-
rummet ser ingen motsättning mellan traditionell grammatikundervisning 
och focus on form. Den uppfattning hon ha r om vad ämnet är finner olika 
uttryck (metodiskt), beroende på vilket syftet med det som ska läras är. De 
senare lärarna (Amanda, Aurora och Rolf) tenderar i högre grad än de reste-
rande i gruppen (13 st.) att fokusera på: 
 

                                                      
49 Se s.38ff under Teoretiska utgångspunkter/Ämnesdidaktiska teorier, Pedagogical Content 
Knowledge, PCK. 
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• Knowledge of learners and their characteristics – kunskap om elevernas 
personlighetsdrag och individuella förutsättningar. 

• Knowledge of educational contexts – kunskap om klassrumsklimat och 
om de yttre kulturella, ekonomisk-sociala samhällsförhållanden som rå-
der. 

 
Dessa tre lärare ger tydligt uttryck för att ämnet (grammatiken) för att trans-
formeras till fungerande praktik, i hög grad behöver utgå från elevens förut-
sättningar och intressen och de yttre kontextuella faktorer all undervisning 
påverkas av. Dessa lärare utmärker sig av en strävan att i högre grad än de 
andra lärarna anpassa ämnesförståelsen till utbildningskontexten. 
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7. Slutsatser 

I det här avsnittet redovisas i sammanfattad form studiens resultat med syftet 
att sättas in i ett vidare perspektiv.  
 
• Lärarna grundar framförallt sina värderingar på egna erfarenheter (som 

språkinlärare och språklärare) när de beskriver sina tankar om grammati-
kens roll i undervisningen. Intressant att konstatera är hur denna erfaren-
het resulterat i synsätt i linje med vad aktuell forskning föreslår. Flera frå-
gor kan ställas: Hur skulle deras värderingar se ut om aktuell forskning i 
ämnesdidaktik i spanska hade utgjort ett betydelsefullt inslag i lä rarnas 
utbildningar? Hur skulle lärares värderingar angående det studerade fe-
nomenet grammatikens roll se ut om styrdokumenten i högre grad be-
skrev olika didaktiska metoder att välja bland eller följa? Om grammati-
kens roll problematiserades i kursplanen; skulle lärarnas tankegångar för-
ändras? Hur ställer sig forskningen till om professionen bygger på beprö-
vad erfarenhet framför vetenskap? 

• Lärarnas övergripande bild av grammatikens betydelse för språkinlärning 
är unison. Alla anser att grammatik ska ingå och vara en viktig del i 
undervisningen och att den grammatiska kompetensen främjar den kom-
munikativa kompetensen. Denna bild borde avspeglas i statens riktlinjer 
så att professionens delade erfarenhet och förståelse inbegrips i styrdo-
kumenten. Det framstår tydligt att lärarna anser att i kommunikativ kom-
petens ingår grammatisk, något som sedan det kommunikativa genomsla-
get varit en självklar men utmanande sanning för lärare. Detta förhållande 
behöver tydliggöras i styrdokumenten för att formulera allmänt accepte-
rade förhållanden angående utbildningen i moderna språk.  

• Många lärare brottas med hur-frågan angående grammatikens roll. Inter-
nationell språkdidaktisk forskning kan inspirera till problemlösning och 
praktikutvecklande studier med lärarnas frågor som utgångspunkt: möj-
ligheterna att integrera grammatiken utifrån nya perspektiv än de redan 
beprövade och att utveckla befintliga. Att organisera och systematisera de 
grammatiska strukturer som kopplas till olika texttyper är ett exempel på 
en sådan utveckling.  

• Lärarnas hjärtefrågor (core belifs), starkt befästa, är framförallt de språk-
didaktiska frågorna. Allmändidaktiska frågeställningar utgör i högre grad 
perifera frågor. Detta resultat kan anses gå på tvärs emot vad Teacher 
thinking-forskningen idag tror sig kunna säga. Det förvånar även med 
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tanke på den prioritering som sker av allmändidaktiska frågor framför 
frågor av ämnesdidaktisk karaktär när kunskapsuppdraget i skolan disku-
teras i samhället i allmänhet.  

 
Med tanke på elevernas stora intresse för spanska som modernt språk, bris-
ten på kvalificerade lärare och sjunkande kunskapsresultat hos eleverna, 
borde stora satsningar göras för att ta tillvara och dokumentera professionell 
erfarenhet. Frågorna lärarna ställer i den här studien liksom deras dragna 
slutsatser angående grammatikens roll i dagens språkundervisning, speglar 
de kunskapsområden som behöver beforskas och belysas för att utveckling 
ska ske.  
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Summary 

Grammatical Competence and Communicative Language Teaching Teach-
ers’ values, dilemmas and proposals. Teaching in Spanish as a foreign lan-
guage, upper secondary school 
 
The role of the students’ grammatical competence within a communicative 
language teaching setting is discussed. Since the breakthroughs of the Sixties 
in functional, meaningful and communicative foreign language teaching, 
instruction of grammatical structures has changed. This study is based on 
these assumptions and the fact that Swedish syllabus for modern languages 
offers poor didactic models for teachers to consider, discuss, compare or 
follow. (Compare for example the number of approaches discussed in CEFR 
(Common European framework of reference). As a consequence, it is possi-
ble that the importance of grammatical competence is viewed differently in 
Swedish classrooms. As an example, Spanish as a foreign language in the 
Swedish school system faces several problems related to teaching: students 
discontinuance, a high number of unqualified teachers (Francia & Riis, 
2013), why the subject´s more abstract and complex content is important to 
study and discuss.  

This thesis aims to explore and describe the topic in order to get to know 
the thoughts, dilemmas and ideas the teachers have regarding the role gram-
mar plays in their instruction. Research shows that teachers’ values are im-
portant for how teaching will be designed (Borg, 2001; 2003; 2009; Birello, 
2012). The main purpose of this study is to examine thirteen teachers’ opin-
ions (Spanish as a foreign language, upper secondary school in the Stock-
holm area) about the role of grammar in their teaching, in order to describe 
the patterns that emerge, their motives and the consequences.  

Thirteen semi-structured interviews were conducted, interpreted and ana-
lyzed using a hermeneutic method, (Concentration of meaning, Kvale & 
Brinkmann, 2009). The interview focused on: 

 
• The teachers’ opinions of grammar in language teaching when they were 

little (pupils), and afterwards at the university studying to become teacher 
of Spanish. 

• What emerges as central in the teachers’ opinion about the role of gram-
mar in teaching?  
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• Which dilemmas emerge when the teacher talks about his or her opinion 
about the role of grammar? 

• Which parts of the grammar emerge as the most important? 
 
The theoretical framework is drawn from subject matter didactic theory 
(Pedagogical Content Knowledge), especially the concepts comprehension 
(of the subject) and transformation (what is needed to convert the subject 
knowledge to a teaching setting). The field Teacher Thinking brings specific 
concepts and theories about the teacher perspective, whilst the history of 
grammar in language education with its changing ideological views, adds to 
the background of how teachers and researchers have thought and acted - 
something that may be part of how teachers think today. 

The results show that all teachers put great value on grammatical compe-
tence and they all consider the communicative language teaching of utmost 
importance. A large number of the teachers either practice a focus on form 50 
teaching while others strive to reach such a way of looking upon grammar’s 
role in teaching. Such an approach to the instruction of grammar is also what 
is suggested by research. All teachers talk about the importance of taking 
student profiles into account when planning the teaching of grammar but 
only a few emphasize more general didactic issues, when it comes to the 
content of the lesson. Most teachers, however, apply a su bject matter di-
dactic perspective on the teaching of grammar. Within the field of Teacher 
Thinking it is an assumption that teachers’ core beliefs (secure, strong and 
difficult to change) about teaching, is usually of a more general didactic sort 
while teachers’ peripheral beliefs (easy to change, insecure) generally are of 
a subject specific character. In this study the results show the opposite: the 
majority of the teachers are core believers concerning subject matters whilst 
less strong and easier to change-matters in their teaching situation (periph-
eral beliefs) are general didactic issues. 

From this study, it is evident that teachers own experiences from being 
pupils, students and professionals represent the knowledge they use in de-
signing the role for grammar. Many teachers also refer to the importance of 
the subject studies at the university whereas only a few to the teacher educa-
tion programs, for shaping their ideas about the role of grammar.  

The overall results are shown below. The figure is interesting to compare 
with Housen’s figure.51 
 

                                                      
50 ”Focus on form” where the student’s attention is drawn to linguistic elements as they arise 
incidentally in lessons whose overriding focus is on meaning and communication. Finally, the 
present investigation suggests that such an approach is superior to traditional approaches to 
grammar instruction where meaning plays a less important roll. (Long in Cadierno, 1995:191) 
51 See footnote 28 for an explanation to Housen, 2010. 
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Communicative language teaching 
consists of 

Meaningful and form-focused instruction 
consists of 

Focus on form (inductive and explicit) 
 

The concepts comprehension (of the subject) and transformation (of how to 
convert the subject to pedagogical content) have in a broad sense helped to 
organize the results. A main group teachers practicing a focus on form meth-
od is considered to achieve transformation while some teachers are working 
to reach the point when the understanding of the subject is accompanied with 
satisfactory implementation. 

Finally, it is interesting to expand the implications of these results into a 
wider pedagogical perspective: Teachers in this study base their decision on 
the role grammar plays in teaching upon their own experiences. Even if the 
concept “own experience” is difficult to define in detail it is clear that it 
doesn’t refer to research articles or didactic models taught in the teacher 
education programs. The teachers design their teaching about the role of 
grammar mainly upon values, experiences and drawn conclusions from how 
they, themselves, learned a foreign language, and upon t heir professional 
experience from the classroom. What would teaching look like concerning 
the grammars role if teachers were influenced to a higher degree by results 
from investigation, didactic models presented and discussed in teacher for-
mation and from the national syllabus? This question raises the next: if there 
is a consistent professional content knowledge how should that (it) be re-
flected in the national syllabus? 

Teachers’ dilemmas concerning the how, what and when questions about 
grammars role in the teaching (even though the goal is clear) are one of the 
questions most often dealt with in today’s research (Foreign Language di-
dactics). It is of great importance that these questions from the teaching prac-
tice are examined by teachers in collaboration with researchers or as teach-
er’s research. 

The results here indicate the need to base improvements in language 
teaching upon the pedagogical content knowledge teachers have.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Frågor i halvstrukturerad lärarintervju 
 
• Hur uppfattade du grammatikundervisningen när du själv var elev på 

grundskolan eller gymnasiet; vilken roll spelade den i din inlärning av ett 
främmande språk? 
 

• När du studerade till språklärare vad hade grammatiken för roll för dig 
då? Vilken betydelse fick språkdidaktiken på Lärarhögskolan? 
 

• Vilken uppfattning har du om grammatikens roll i språkklassrummet i dag 
i allmänhet? 
 

• Har din syn på grammatiken i språkundervisning förändrats under din tid 
som lärare? 
 

• I vilka sammanhang under en lektion undervisar du i grammatik? 
 

• Vad anser du om relationen form och innehåll? 
 

• Hur ser du på grammatik i samband med muntliga övningar? 
 

• Kan du ge exempel på någon grammatikgenomgång eller moment som du 
tycker är givande/fungerande för dig och dina elever? 
 

• Vilka moment är svåra inom grammatikundervisningen? Varför då? 
 

• Hur kan man individualisera grammatikundervisningen? 
 

• Hur tänker du kring tempus i grammatikundervisningen? 
 

• Hur tänker du kring konjunktiv i grammatikundervisningen? 
 

• Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Exempel på transkription  
 
Transkription 1. Läraren Andrés 
 

F: När du var liten och själv elev i skolan vilken roll hade då 
grammatiken för dig? 

ANDRÉS: Jag har studerat i sammanhang där grammatiken är väldigt viktig. 
Jag kommer ju från Spanien och redan på grundskolan var de studierna i 
grammatik på hög nivå i modersmålet. Så man är på nått sätt indoktrinerad. 
Grammatiken är viktig. När man möter det främmande språket så analyserar 
man strukturerna på det här sättet man har lärt sig i modersmålet... kanske 
för mycket. 
 
F: Kom du ihåg att du tyckte om det eller var det obegripligt och svårt? 
 
ANDRÉS: Nä, vi, jag var redan vana att analysera satsdelar och olika funkt-
ioner så det är det naturligt när man möter det främmande språket att man 
vill använda de här kompetenserna som man har i modersmålet – det är 
oundvikligt. 
 
F: Hur blev det sen när du började studera till lärare och tänkte på hur du 
ville undervisa i grammatik; förändrades din uppfattning/bild av hur du ville 
göra i relation till hur det var när du var liten? 
 
ANDRÉS: Jo, det förändrades radikalt. Alla teorier och kunskapssynen i det 
här skolsystemet i samhället har påverkat mig. Redan under lärarutbild-
ningen och praktiken börjar man resonera om grammatikens roll och då ser 
man sambandet mellan teorierna och hur man själv lär ett främmande språk 
för 20 år sedan när man lärde sig engelska på grundskolan. Och man inser att 
det finns andra vägar och att grammatiken kan ha en annan roll. 
 
F: Om du jämför med den roll den hade när du var liten så att säga. Vilka 
andra vägar är det? 
 
ANDRÉS: Det första som kommer när jag tänker på min utbildningsperiod 
det var en reflektion kring just grammatikens roll i undervisningen. Det var 
en formdiskussion vi hade och det första jag tänkte var att på nybörjarnivå 
finns det ingen anledning att behandla grammatiken specifikt i undervis-
ningen. Att inläraren ska möta först så mycket input som möjligt och kunna 
göra saker med språket och inte gå in i grammatiken. 
 
F: Explicit menar du? Mer implicit inlärning kanske? 
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ANDRÉS: Mm 
 
F: När du säger grundnivå menar du då nybörjarstadier som steg 1 och 2? 
 
ANDRÉS: Mm 
 
F: Det skilde sig åt ganska mycket från hur du hade haft det? 
 
ANDRÉS: Ja, alltså jag läste ju i ett skolsammanhang där engelskan som var 
det enda främmande språket. Det vi gjorde för det första var att fokusera på 
skriva och läsning och då var det grammatik. Läraren gick igenom gramma-
tiska regler på det sättet hela tiden. Man exponerade grammatiska paradigm 
och sen skulle man öva med olika övningar. Det var sättet att lära ut gram-
matik. Alla läromedel var ju också i den stilen. Utvecklingen gick sedan 
väldigt snabbt om jag tittar tillbaka på den utveckling som lärande i främ-
mande språk har haft i Spanien. Det sena 80-talet och tidiga 90-talet var det 
fortfarande den grammatikmetoden som gällde. 
 
F: Du nämnde något om detta förut men på Lärarhögskolan var det där du 
började fundera över den roll grammatikundervisningen skulle ha rent di-
daktiskt? Eller var det mer i dina egna studier i språket? 
 
ANDRÉS: Jag såg två olika spår. Det ena är ämnesstudierna och sen ämnes-
didaktiken den i främmande språk. Man märkte när det gällde allmän didak-
tik för språkinlärning då var det en kunskapssyn i det här svenska samman-
hanget som jag kopplar till ett sociokulturellt perspektiv, den progressiva 
pedagogiken som redan på 70-, 80-talet var så kraftig här. Man ser väldigt 
snabbt vilken kunskapssyn som gäller. 
 
F: Hur skulle du vilja beskriva den svenska kunskapssynen som du säger 
inom sociokulturellt/progressivt perspektiv? Vad betyder det? 
 
ANDRÉS: För mig betyder det att det måste finnas interaktion för att lärande 
ska ske. Överhuvudtaget. Det är mindre viktigt de kognitiva processer som 
kan ske i individen. Men det är ju interaktion och man ska mediera och det 
finns olika redskap för att mediera och det är språket som är det viktigaste 
redskapet förstås. Men där blir det naturligt att det finns en kommunikativ 
inställning redan från början. Interaktion är viktigt och gruppen också. Sen 
så, jag läser också i mina ämnesstudier och där tillämpad lingvistik och di-
daktik och där möter jag lärare som kommer från den spanska skolan och har 
en annan bakgrund och en annan syn; det är ju också den kommunikativa 
inställningen som gäller men grammatikens roll är något som problematise-
ras från början och det är där som jag ser skillnaderna när det gäller det 
svenska sammanhanget där man redan konstaterat att grammatiken måste gå 
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som process och inte som mål i sig. Men när det gäller mina ämnesstudier 
där finns det en problematisering från början är det så eller ska vi jobba mot 
en grammatisk kompetens redan från början och man möter andra uppfatt-
ningar och man läser studier och vetenskapliga artiklar som kan ha en annan 
tradition också. 
 
F: Om du syftar på det där när du träffar spanjorer eller latinare som kommer 
och du känner igen den där synen även om det har förändrats lite, att kom-
munikationen har kommit in men fortfarande menar du att grammatiken 
kommer som ett starkare inslag i Spanien till exempel  
 
ANDRÉS: Mm 
 
F: Hur tycker du då idag att, det är ju tydligt att du har anammat det här sy-
stemet som du säger och det verkar som du tycker att fokusera på interaktion 
och kommunikation har starka fördelar, men i det idag, vad får då grammati-
ken för roll? På vilket ben står grammatiken i kommunikationen? 
 
ANDRÉS: Det beror ju på vilket sammanhang, vilka behov som finns i 
gruppen. Om vi pratar om den svenska gymnasieskolan så finns ju en kon-
kret ram vi måste förhålla oss till och grammatiken har ju en roll i kurspla-
nen. För mig är inget självklart, sen finns andra faktorer som gruppens behov 
och individens sätt att lära. Först måste man vara flexibel och variera så 
mycket som möjligt så man bemöter olika inlärningsformer. Därför är jag 
väldigt öppen för olika möjligheter men principiellt vad gäller grundskolan 
och gymnasieskolan vad gäller nybörjarnivå så har jag uppfattningen att vi 
inte ska prata om språket utan språket, kommunicera är ju främsta målet. Sen 
kan man börja fundera på hur språket rent strukturellt fungerar. Och det är 
något som kan dyka upp helt naturligt i gruppen. Plötsligt så finns ett behov 
av en metalingvistisk förklaring och då faller det naturligt att gå igenom det. 
Det är min principiella inställning när det gäller nybörjarnivå, sen kan man 
behandla grammatiken också explicit, kanske steg 3, i vissa sammanhang 
men för mig får det aldrig vara skilda moment. Det hänger ihop med andra 
kompetenser som man jobbar mot. Det som för mig är problematiskt är att 
ha ett eget moment i grammatik när man kan koppla grammatik till mycket 
annat och där de senaste åren funderat mycket på att grammatik, vi måste 
hålla ett dubbelt perspektiv på språket hela tiden, inte bara ett strukturellt 
system som fungerar så utan vi måste också ha den kommunikativa aspekten 
alltid. Då är det för mig semantiska kriterier som gäller för att förklara till 
exempel hur? Varför finns, vilka skillnader finns i ett tempus eller ett annat, 
att vi använder just den kommunikativa aspekten. Så det skulle jag säga är 
min inställning. 
F: Den inställningen du har om du tittar på landet i stort i Sverige gymnasiet 
spansklärare; moderna språklärare generellt, har du en känsla för idag hur 
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landet ligger vad gäller grammatikens roll. Tror du att de flesta tänker som 
du, finns det flera sätt eller vad är det dominerande? 
 
ANDRÉS: Jag är ju också lärarutbildare och möter lärarstudenter som har en 
inställning och har också koll på vad som gäller i högskolesammanhang. 
Generellt så skulle jag säga att den här kunskapssynen är något som finns i 
lärarutbildningen och man kan också se det i klassrummet men när det gäller 
grammatik så finns fortfarande, vet inte varför, en praxis generellt att man 
ska ha egna grammatiska moment där den inte kopplas till betydelse, bara 
funktion. Det kan man se i de flesta läromedel också. Det är naturligt att 
framförallt nyexaminerade håller sig till den här ramen från början i sin 
undervisning det är de redskap de har, jag skulle säga att i viss mån så gäller 
fortfarande en översättningsproblematikmetod i viss grad både här och gene-
rellt oavsett språk. Däremot engelskan har en annan roll. 
 
F: Ja, det är nästan om ett andra språk i Sverige 
 
ANDRÉS: Ja, sen tror jag att det har lite att göra med den syn som finns 
inom svenskundervisningen också. Att i modersmålsundervisningen; där är 
det inte så viktigt. Man vet inte exakt hur det funkar med grammatiken i 
modersmålsunderisningen men det finns en slags konflikt mellan moderna 
språkslärare och modersmålslärare. Moderna språkslärare tycker att gram-
matiken är viktig och då kommer de i konflikt.  
 
F: Vad tror du man behöver göra för att lösa den konflikten? 
 
ANDRÉS: Ja, det är svårt för att vi vet vetenskapligt att för att nå viss nivå 
på ett främmande språk så det man har från modersmålet är viktig, att vi 
använder de här förkunskaperna för att skapa oss en grammatisk kompetens i 
det främmande språket. Så för mig är det självklart att man i sitt modersmål 
ska analysera satsdelar till exempel Man ska förhålla sig till språket på det 
här sättet. Men det kanske skulle lösas... själv har jag erfarenhet från elever 
på gymnasiet som börjar lära sig olika funktioner och går till sin lärare i 
svenska och ber om förklaring på svenska och läraren tycker det är olämp-
ligt. Jag tror det är viktigt att de har en bakgrund i sitt modersmål.  
 
F: Rent konkret utifrån form och innehåll och relationen grammatik i det 
kommunikativa om du pratat en hel del om – i muntliga övningar i klassrum-
met, konversation på olika sätt – vilken roll får grammatiken rent konkret i 
dessa sammanhang? Grammatiken är ju en av strategierna för kommunikat-
ion. 
 
ANDRÉS: Ja, om vi pratar om kommunikationsstrategier – det är ett studie-
objekt. Jag tror det är väldigt svårt att avgöra på vilket sätt grammatiken 
leder till flytande kommunikation till exempel Det vi vet är att det finns olika 
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strategier i inlärningsprocessen, men vi vet inte exakt när en grammatisk 
struktur tillägnas, det är omöjligt att avgöra. Snarare skulle jag säga att lä-
randet sker på gränserna aldrig i texten.  
 
F: Hur då på gränserna? 
 
ANDRÉS: Då menar jag något som sker efter att man mött en text som kan 
vara muntlig skriftlig eller audiovisuell. Då ser jag att, då tror jag, att det 
sätts igång en process när man möter input och någonstans i de gränserna 
händer något, men vi vet inte när, därför undrar vi ibland när Kalle blev så 
duktig på det här – jag har inte lärt honom detta. Han bara fick det. Det är 
den enda förklaring som jag har. Den här tanken gör att det är svårt att veta 
grammatikens roll. När det gäller kommunikationsstrategier så vet vi att 
eleverna väljer omedvetet eller medvetet att strunta i verbböjning till exem-
pel Och det är ju en kommunikationsstrategi, det leder till kommunikation. 
Man kan ha dubbelperspektivet på språket. Är det viktigaste att de böjer rätt 
eller att kommunikationen når fram? Det är en universell strategi, det är ve-
tenskapligt bevisat också. Jag tror att det är väldigt svårt att påverka den här 
processen. 
 
F: Du tror inte att genom dina metalingvistiska problematiseringar så skulle 
Kalles icke böjande av verb kunna påverkas på tid. 
 
ANDRÉS: Jag tror att det kan leda till en process som till slut kan leda till 
lärande men jag kan inte kontrollera den processen. Jag kan bara exponera 
och det är inte det kommunikativa som är det främsta målet i det här utan 
just att förstärka en process. Men vi vet att inlärare av främmande språk har 
sin egen process och att det finns olika stadier. Det händer mycket ofta att 
man har tillräckligt med strukturer som man kan använda sig av i kommuni-
kationssammanhang men sen efter ett år börjar man att säga fel igen och det 
är ett annat steg i processen, det är väldigt komplicerat, det finns fortfarande 
idag många luckor när det gäller grammatiken och strukturens roll. 
 
F: Främmande språket i jämförelse med det andra språket sitter i ett sämre 
läge då det inte talas i landet och när du själv lärde dig svenska som andra 
språk kan du relatera till din egen upplevelse med det vi talar om du? Kom-
mer du ihåg det? 
 
ANDRÉS: Absolut jag är fortfarande medveten om något som jag trodde var 
löst inte funkar. Jag är väldigt språkligt medveten och ser att det är nått som 
man själv inte styr utan det beror på flera olika faktorer, sammanhanget och 
sättet att lära och, för mig var det läsningen som var en vän från början men 
sen så visade det sig att det var fel man började prata på ett icke funktionellt 
sätt i ett verkligt kommunikationssammanhang. 
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F: Vad är det som du säger inte kan vara löst? 
 
ANDRÉS: Vi pratar om grammatik och jag ser att efter 6 år i landet så borde 
jag klara av men plötsligt i ett kommunikationssammanhang muntligt inte är 
så. För att ta ett exempel från någon annan som inte är jag, ett tempus som 
man använt rätt under en period plötsligt börjar vi använda det fel igen. Det 
måste vara en naturlig del att vi väljer att fokusera på något annat. 
 
F: Kan du ge exempel på något grammatikmoment som du upplever som 
givande i undervisningen, där du får kontakt och känner dig nöjd.  
 
ANDRÉS: Jag känner mig nöjd när det i gruppen finns en diskussion och 
kan relatera en grammatisk struktur till betydelse, när man kan förstå utifrån 
ett semantiskt perspektiv hur det fungerar. 
 
F: Är det något speciellt moment inom grammatiken rent konkret eller all-
mänt? 
 
ANDRÉS: Det är svårt att säga... vi har ju identifierat vissa kategorier eller 
paradigm som vi vet är svåra för olika språkgrupper, svenska eller kinesiska 
osv och där är aspekt i spanska svårt, det skiljer sig. När man lyckas ha en 
diskussion om det perspektivet att man inte kan förklara bara rent strukturellt 
utan också semantiskt i sammanhanget. När eleverna förstår det här då kän-
ner man sig mycket nöjd. 
 
F: Jag tänker på ett tillfälle när jag observerade dig – var det inte aspekt? 
”När brandlarmet ringde så var eleverna på väg ut från skolan eller när 
brandlarmet ringde så gick eleverna ut från skolan”. Det var en sånt ögon-
blick när ett sån svårighet kan tas upp. 
 
ANDRÉS: Precis, som lärare försöker jag få eleverna att komma till betydel-
sen utan att direkt tänka på regler.  
 
F: Det är innebörden som styr. 
 
ANDRÉS: Mm 
 
F: Finns det å andra sidan svåra eller hopplösa moment du inte lyckas med i 
undervisningen? Eller handlar det mer om din syn på att man går via bety-
delsen? 
 
ANDRÉS: Jag tror det handlar om det, jag utgår från premissen att det spelar 
ingen roll hur mycket vi kämpar med grammatiken i ett visst stadium det 
finns en individuell process som jag bara lite kan styra. Det känns inte svårt 
egentligen för jag har den inställningen att det spelar inte någon roll. Jag kan 
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visa gå igenom ackusativ och dativ som fungerar en vecka sen i nästa text 
fungerar det inte. 
 
ANDRÉS: Du blir inte förvånad över det för du vet att så är det, men hur gör 
du då? Återkommer du då till ackusativen och dativen efter några veckor 
eller när det aktualiseras? 
 
ANDRÉS: De här sakerna återkommer hela tiden, det är svårt att lära sig. 
Vissa strukturer är svåra att integrera i sitt interimspråk. 
 
F: Du pratade förut lite om olika lärstilar dessutom står det i våra ämnespla-
ner att vi ska individualisera och utgå från elevens förkunskaper så precis 
som du säger så vet man att vi måste ta vid där eleven befinner sig – det går 
inte att hoppa över vissa moment i inlärningsgången: hur löser du det i en 
klass med många elever? 
 
ANDRÉS: Individualisera är egentligen omöjligt. Det enda sättet är att vari-
era och använda sig av olika sätt att exponera input. Använda både text och 
audiovisuellt material, variera hela tiden för att möta olika lärstilar. Med 32 i 
klassrummet är det omöjligt att fokusera individsmässigt. Vi är lärare inte 
superhjältar. Variationen är verktyget där. Sen är det klart att man kan ha 
koll på olika individer i klassrummet som behöver speciellt stöd och vilka 
gemensamma lärstilar som finns. Det finns en mötesplats där man kan mö-
tas. Ibland är det viktigaste just din grupp inte alla teorier som finns, på 
gruppnivå kan man individualisera. Variation och ha kolla på det som hän-
der. 
 
F: Utifrån ditt synsätt vad säger du om tempus i din undervisning? 
 
ANDRÉS: Det är viktigt för att utveckla sig mot kommunikation. Ingen 
tvekan om att det ska vara med. Hur möter man tempus? Jag tycker det är 
centralt från början. Mål i centralt innehåll är att beskriva erfarenheter till 
exempel Och då behöver vi dåtid. Så för mig ... grammatiken har en roll men 
återigen så är fokus på betydelsen, inte stukturen. I rätt sammanhang så kan 
en explicit förklaring av hur tempus konstrueras på spanska vara nyttig i 
andra sammanhang onyttig. 
 
F: Man kan säga att du ifrågasätter överhuvudtaget i sig den explicita in-
struktionen? Den är inte nödvändig menar du även om du går via betydel-
sen? 
 
ANDRÉS: Mm, det kan t.o.m. leda till förvirring... det finns andra teorier 
som talar om vårt primära sätt att få in kunskap och kompetens, och så fort 
vi måste resonera logiskt kring något så kan vi tappa det primära sättet att ta 
in och processa. Det är nåt som händer både i språk och musik, vissa skolor 
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förespråkar en primärinlärning där man inte ska möta den musikaliska texten 
utan bara ljudet. På samma sätt så finns inom språkinlärning en praxis där 
man inte möter den skriftliga texten utan bara den muntliga först. Det kan 
vara ett illustrerande exempel på vilken roll grammatiken ska ha. 
 
F: Jag får en bild av Benny Andersson när han sitter och komponerar och 
han kan inte noter, jag vet inte om det är en myt. Skulle man kunna jämföra 
den bilden att inte kunna grammatik, inte kunna strukturerna eller ha pro-
blematiserat meningsbyggnad med att inte kunna noter? 
ANDRÉS: Det är också bevisat att vi inte behöver instruera oss i grammatik 
för att lära oss ett främmande språk. Nu pratar vi om ett skolsammanhang 
men det finns inlärare som kommer till landet som andra språk och de kan få 
grammatisk kompetens. 
 
F: Frågan är om det skulle fungera i främmande språk? 
 
ANDRÉS: Problemet är att vi måste skapa förutsättningar för att det ska bli 
som ett andra språk i klassrummet. Använda målspråket och bryta gränserna 
i klassrummet så att man möter målspråket utanför gränserna. Idag goda 
möjligheter med internet, sociala medier etc. Det finns inga gränser egentli-
gen. 
 
F: När jag hör vad du säger, om jag uppfattat dig rätt? På ett sätt finns det en 
liten konflikt mellan modersmålslärare och främmande språk, det finns be-
hov som krockar men enligt ditt eget perspektiv finns det en motsägelse i att 
du egentligen tycker att det är viktigt med den grammatiska kunskapen och 
du ser vilket redskap enligt egen erfarenhet och å andra sidan att nästan 
kunna hoppa över det och bara fokusera på input, kommunikation och t.o.m. 
hoppa över paradigmet, tempusförklaringen. Blir det en motsägelse eller 
kamp i det. 
 
ANDRÉS: Ja, det är klart. Som jag sa tidigare det beror på sammanhanget 
om jag inte vill begränsa till en enda metod. Det kan finnas sammanhang då 
tempusförklaringen är nyttig och behövs och det kan finnas andra gånger det 
är onödigt. Ingen motsägelse egentligen. Det handlar för mig om att hålla 
koll på vad som behövs flexibilitet. Vi kan inte hålla på pedagogiska ideolo-
gier, det är sammanhanget som avgör det som behövs. 
 
F: Det finns en annan aspekt i spanskan – konjunktivet. Vill du nämna något 
om det, hur attackerar du det? Vilken erfarenhet har du av det? 
 
ANDRÉS: Det är en svårighet i spanskan. Det är problematiskt även med 
spanska som andra språk och även då efter åratal kan det vara svårt. Men det 
är som aspekt och tempus. Många grammatiker speciellt från Spanien och 
läromedel försöker förklara detta rent strukturellt, när? Vilka regler? Man 
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tappar då den kommunikativa aspekten. Det finns vissa böcker med seman-
tiskt perspektiv – men sällan. 
 
F: Hur skulle det konkret se ut det semantiska perspektivet i konjunktiv? 
 
ANDRÉS: Att istället för att säga att det finns en relation mellan huvud- och 
bisats förklara att vi uttrycker känslor eller tveksamheter eller det overkliga. 
Att förhålla oss till det. För det är inte så att efter en viss huvudsats med en 
viss bisats så ska det vara konjunktiv, det är inte sädet finns hur många un-
dantag som helst och för mig är det samma inställning som med tempus att 
vi måste förstå betydelsen som kan leda till en effektivare undervisning av 
konjunktiv. Vi vet också att de börjar träna på dessa strukturer och plötsligt 
överanvänder de dem systematiskt, något vi måste accepterandet betyder för 
mig att det hjälper inte att jag förklarar regeln utan sammanhanget. 
 
F: Vill du lägga till något? 
 
ANDRÉS: Det här är den oändliga diskussionen helt enkelt. Vi har ingen 
färdig lösning och då måste man vara öppen för olika lösningar. Det blir 
sammanhanget som måste avgöra. Det är viktigt att fortsätta diskussionen. 
Ska det vara en process eller ett mål i sig och i vilka sammanhang. 
 
F: De nya ämnesplanerna använder i något högre grad ordet grammatik ut-
talat än i de gamla kursplanerna. Vad tycker du om det att vi inte har en ex-
plicit framskriven syn på grammatikens roll i språkinlärningen? 
ANDRÉS: Både stavning, interpunktion och ordet grammatik förekommer i 
centralt innehåll. I betygskriterierna finns ingenting. Där tror jag att det finns 
en konflikt även om vi kan tolka ändå. Ändå är de nya kursplanerna helbase-
rade på GER, samma terminologi och speglar referensnivåerna och det är 
just den GER som har kommit att etablera denna kunskapssyn. Och där finns 
något inom kommunikativ kompetens som beskriver grammatisk kompetens 
som en del av det men det är det jag ser som inte finns med.   
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Bilaga 3. E-mejl till lärare (missivbrev) 
Hej! 
Jag heter Annika Nylén och jag jobbar som lärare i spanska och svenska på 
Kungsholmens Gymnasium. Jag har fått möjligheten att inom min tjänst 
forskarutbildas inom språkinlärning och arbetar med det 50 % på universi-
tetet. Mina handledare är professor Johan Falk på Institutionen för spanska, 
portugisiska och latinamerikastudier och professor Staffan Selander på In-
stitutionen för pedagogik och didaktik, båda på Stockholms universitet.  

Mina forskningsfrågor handlar om grammatikens roll i klassrummen på 
gymnasiet i spanska. Enligt de rapporter som Skolinspektionen och Skolver-
ket publicerat de senaste åren verkar det peka på att en anledning till att 
många elever avslutar sina språkstudier i förtid är att de tycker grammati-
ken är för svår, därför skulle jag vilja undersöka hur vi lärare resonerar kring 
grammatikens roll i undervisningen. 

Jag vänder mig till er då jag söker intresserade lärare att intervjua. Intervju-
erna skulle vara halvstrukturerade, dvs. rikta sig mot fenomenet grammatik 
men med ganska öppna frågor där du som lärare får möjlighet att ”lägga ut” 
texten. Jag tror att en timme är vad vi maximalt behöver och jag skulle be-
höva spela in samtalet med ljud. Intervjuerna kommer jag därefter att tran-
skribera och analysera. Jag vill med analysen försöka förstå hur lärare ser på 
grammatik i främmande språk. Lärarintervjuerna kommer att utgöra en stor 
del av mitt basmaterial i datainsamlingen och därefter ska de kompletteras 
med klassrumsobservationer och elevintervjuer. (Den som vill låta sig inter-
vjuas behöver för den skull inte gå vidare och låta sig observeras.)  

Min fråga till er är alltså: kan du tänka dig att vara en utav lärarna i min 
undersökning och träffa mig högst en timme i april eller maj detta inneva-
rande läsår? Givetvis så får du full anonymitet i studien. 

Min erfarenhet är att dessa intervjuer inte bara är givande för den som 
intervjuar utan också i hög grad för den intervjuade läraren. 

Jag vet att vi har mycket att stå i dessa sista månader av läsåret men jag 
skulle anpassa mig till dina tider och din bekvämlighet så långt jag någonsin 
kan. 

Tack för din tid och med hopp om svar från många av er, 

Annika 
annika.nylen@ispla.su.se 
0739914049 

https://mail.ispla.su.se/owa/redir.aspx?C=73ke5BSIf0aRJ4x3TIxlFrDDadEVtNAI-HHPjs8hQCn4Yg-7BdnR3ZI3WAn8MfscPBxaipiAErs.&URL=mailto%3aannika.nylen%40ispla.su.se
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Bilaga 4. Redovisning av delfrågornas svar i 
intervjuerna (citat) 
 
Delfråga 1 (grundskole- och gymnasiestudier) 

Tabell 2a. Sammanställning av lärarnas egna erfarenheter av grammatikundervis-
ning på grund- och gymnasieskola.  

ANDRÉS 

Inspirerande 

”Det var viktigt/…/jag var redan van att analysera satsdelar och 
olika funktioner så det är naturligt när man möter det främmande 
språket att man vill använda dom här kompetenserna som man 
har i modersmålet – det är oundvikligt” 

ANNA 

Tråkig/Svår 

Annan värde-
ring 

”… det var väl inte sådär jättekul men jag hade inget emot det 
heller/…/Men sen att ta det där steget och börja prata och sätta 
ihop alltihop det där det var jättesvårt, alltså det kunde inte jag 
klara i skolan, då var jag tvungen att åka till landet för att komma 
över den gränsen på något sätt”. 

LEO 

Inspirerande 

”Redan tidigt var grammatiken min vän/…/Jag har alltid tyckt att 
det varit spännande/…/vi tragglade en del med formerna men 
som jag minns det så kändes det inte som det var separat från 
övriga undervisningen utan i samband med att vi jobbade med en 
text.” 

ROGER 

Tråkig/Svår 

”Jag kan dom där ramsorna men jag vet inte när dom används. 
Och den känslan sitter i, mina minnen att lära sig ett modernt 
språk att det utgick från att lära sig grammatik som en regel, som 
något som inte liksom kan rubbas och som jag själv inte kan fatta 
varför jag lärde mig faktiskt.” 

AURORA 

Inspirerande 

Annan värde-
ring 

”I kurserna lärde de mig basen för att uttrycka mig korrekt, jag 
älskar grammatik, det fascinerar mig/…/ Jag kunde alla regler 
men de praktiserades aldrig genom att prata.” 

ANTONIA 

Inspirerande 

Övrigt 

”Kanske är det därför jag inte har så många minnen av gramma-
tik för det gick lätt/…/ Jag var bra på grammatik, jag förstod lätt. 
Jag förklarade för mina kompisar/…/ Jag kommer ihåg att gram-
matiken var en integrerad del av undervisningen/…/Svaga min-
nen, men det kanske beror på att jag hade lätt för mig?” 
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HANNA 

Inspirerande 

”Jag såg nog grammatikundervisningen som en självklar del av 
språkundervisningen. En viktig del, självklar som att lära sig ord 
t.ex./…/ Jag kan inte minnas att grammatiken var ett problem 
utan att det var integrerat.” 

ROLF 

Inspirerande 

Tråkig/Svår 

”Grammatiken är viktig som bas/…/Jag minns att jag tyckte att 
den franska grammatiken var knölig. Det stämde inte som det 
hade gjort med engelska och tyska; jag blev aldrig riktigt vän 
med det här att skrift- och talspråk låg så långt från varandra.” 

AMANDA 

Inspirerande 

”I modersmålsundervisningen gjorde vi mycket dramatik och 
läsning med grammatiken som del” 

NOEL 

Inspirerande 

”Jag hade glädje av grammatiken/…/ jag förstod att ett ord kan 
betyda olika saker/…/ jag upplevde ingen svårighet.” 

ANNA-BELLA 

Inspirerande 

Tråkig/Svår 

”Ja, jag gillade det därför att det var logiskt och jättekul, jag 
gillade logiska saker/…/och det var som ett pussel, en lek/…/jag 
förstod inte mycket och egentligen tyckte jag att det var tråkigt.” 

EVA 

Annan värde-
ring 

”Jag kommer inte ihåg det så mycket, inget speciellt. Det var 
aldrig att det märktes, att vi sa nu har vi grammatik… det är 
konstigt idag när man hör att det är så tråkigt med grammatik; vet 
de ens när vi har eller inte har grammatik?” 

HEDVIG 

Inspirerande 

”Jag har aldrig haft motstånd mot grammatiken och jag tror att 
det beror på att mina lärare har presenterat det överraskande och 
varierat.” 

 

  



 132 

Delfråga 1 (högre studier) 

Tabell 2b. Sammanfattning av lärarnas egna erfarenheter av grammatikundervisning 
högre studier (ämnesstudier och lärarutbildning).  

ANDRÉS 

Inspirerande 

Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

”Jag såg två olika spår. Det ena är ämnesstudierna och sen 
ämnesdidaktiken, den i främmande språk. Man märkte när det 
gällde allmän didaktik för språkinlärning då var det en kun-
skapssyn i det här svenska sammanhanget som jag kopplar till 
ett sociokulturellt perspektiv/…/Sen så läser jag i mina ämnes-
studier och där tillämpad lingvistik och didaktik och där möter 
jag lärare som kommer från den spanska skolan och har en 
annan bakgrund och en annan syn; det är ju också den kommu-
nikativa som gäller men grammatikens roll är något som pro-
blematiseras från början och det är där som jag ser skillnaderna 
när det gäller det svenska sammanhanget” 

ANNA 
Annan värde-
ring 

Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

”Jag tror inte att min grundsyn förändrades så mycket, jag tror 
att den är kvar men det som förändrades var att man fick lite 
mer förståelse, ett lite större sammanhang, man fick, man re-
flekterade över att folk har olika språkinlärning och att man 
måste försöka variera sig och jag tror att var och en måste utgå 
från sin person och hur man funkar och hur man tycker om att 
lära ut för att man ska nå fram till eleverna.” 

LEO 

Inspirerande 

Ämnesstudier 

 

Annan värde-
ring 

Lärarutbildningen 

”Ja, på ett sätt var det som förut att jag tyckte det var viktigt att 
man kan uttrycka sig korrekt. Jag tror att det är så på universi-
tetet man tänker mest på sin egen utveckling och inte främst på 
sina framtida elevers. Så där tror jag att jag tyckte att jag ut-
vecklades och kanske blev grammatiken ännu viktigare. Särskilt 
inom mer komplexa strukturer som konjunktiv som inte finns 
på svenska. Det jag kan berätta om erfarenheterna av hur 
grammatik behandlades under min lärarutbildning är att gram-
matik i allmänhet inte behandlades så mycket alls, utan stort 
fokus lades i stället på den kommunikativa delen. Visserligen 
minns jag att min didaktiklektor i spanska menade att vissa 
moment inom grammatiken behöver tränas på specifikt ibland, 
ungefär som en fotbollsspelare som ibland bara behöver träna 
straffsparkar för att kunna ta fram de kunskaperna när det är 
match, men det trycktes mycket på vikten av det kommunika-
tiva budskapet framför grammatisk korrekthet. Min didaktik-
lektor i franska ansåg att grammatik bara borde behandlas när 
eleven efterfrågade det, det vill säga när eleven själv kom fram 
till att hon/han inte kunde uttrycka ett visst tempus eller om 
eleven hittade en okänd verbböjning i en text och blev nyfiken 
på vad det var för något. Jag tror också på att ta upp grammatik 
i ett sammanhang, men personligen tycker jag att man som 
lärare bör väcka elevens intresse för grammatik och visa på 
fördelarna med att se mönster och hitta ett system i språkinlär-
ningen. Det synsättet mötte jag inte under min tid på lärarhögs-
kolan, utan det var nästan "fult" att tycka att grammatik hade en 
viktig plats inom språkinlärning.” 
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ROGER 

Inspirerande 

Ämnesstudier 

“Alltså den förändrades redan innan skulle jag säga (negativ 
syn på grammatikens roll i undervisningen). Den förändrades 
när jag åkte till Spanien, jag har en massa olika idéer om det, 
men sen åkte jag ju till Spanien och började en språkkurs utan 
att kunna någon spanska och då blev jag helt innesluten, som i 
en ostkupa i det och tyckte att det blev superintressant med 
grammatik och så där. Även om att läsa om språk… framförallt 
blev jag nog besatt av hur fort man kan lära sig ett språk, så att 
man kan använda det så där/…/Jag tyckte det var intressant med 
grammatik, att hitta mönster i språk och se hur olika det kan 
vara/…/på universitetet så tillhörde jag dom som tyckte det var 
kul med grammatik, det här är roligt. Att försöka lära sig att 
förstå.” 

AURORA 

Tråkig/Svår 

 

Lärarutbildning 

”A ver en Lärarhögskolan a mi forma de ver no fue mucho lo 
que yo aprendí de ellos, no fue mucho. Era un caos. /…/ yo creo 
que lo hacían de una forma tan abstracta, tan aburrida. Unos 
análisis de los verbos…no sé a mí no me gustaba. Era muy 
abstracto y teórico. Yo les decía como hacía yo y ellos se reían 
y decían que ¡esa es una loca! 

Få se nu, som jag ser det så på Lärarhögskolan lärde jag mig 
inte mycket, inte alls mycket. Det var kaos/…/jag tycker dom 
gjorde det så abstrakt, så tråkigt. Verbanalyser… jag vet inte 
men jag gillade det inte. Det var mycket abstrakt och teoretiskt. 
Jag berättade hur jag brukade göra och dom skrattade och sa att 
jag var tokig. 

ANTONIA 

Inspirerande 

Ämnesstudier 

¡Me encantaba! ¡Guaw! /…/Hablar bien era hablar bien grama-
ticalmente. Sin duda estaba. Más que pronunciar mejor o peor. 
Hablar bien, esa idea estaba allí presente. Se valoraba (ämnes-
studier i Argentina)./…/Lo que me sorprendió mucho, 
(Lärarhögskolan i Sverige) ahora ya me acosumbré, era la ense-
ñanza contrastiva. Nunca en Argentina he tenido un diccionario 
castellano-inglés por ejemplo” 

Jag älskade det! Wow!/…/ Prata bra var att prata grammatiskt 
rätt. Det var ingen tvekan om saken. Det betydde mer än att 
uttala mer eller mindre bra. Prata korrekt, det var det som 
gällde. Det var betydelsefullt (ämnesstudier i Argentina). Det 
som förvånade mig mycket (Lärarhögskolan i Sverige), nu har 
jag vant mig vid det, var den kontrastiva språkundersvisningen. 
Jag hade aldrig ett spansk-engelskt lexikon i Argentina (vid 
engelskstudier). 

HANNA 
Inspirerande 
Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

”Så i proppen i spanska så hade jag den absolut bästa läraren 
jag någonsin har haft - Det var roligt att läsa spanska. Gramma-
tiken kan jag inte ens komma ihåg för mitt problem vara att 
prata och det blir ju inte riktigt bra förrän man kommer till 
landet, om man ska vara riktigt ärlig… i alla fall var det så då. 
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ROLF 

Inspirerande 

Tråkig/svår 

 

Ämnesstudier 

”Jag kom på en väldigt speciell utbildning i spanska som kalla-
des piken, tre-fyra månader man skulle läsa in gymnasiekom-
petens på universitetet och det gjorde jag med råge och lätt. Det 
var stenhård grammatik men jag kunde inte prata. Sen jobbade 
jag som färdledare i Spanien och märkte hur jag inte kunde 
något. Vi hade ju bara haft grammatik och slagit in varje para-
graf. Jag vara väl där i tre-fyra veckor när jag plötsligt en mor-
gon bara börjar prata spanska /…/Så här i efterhand kan man 
väl säga att piken som vi pluggade tre-fyra månader och bara 
var grammatik ändå la basen till att sen börja prata. Det bara 
lossnade.” 

AMANDA 

Inspirerande 

 

Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

”Esto lo he llegado a entender cuando llegaba a la universidad; 
hay una lógica, hay reglas pero hay que asociarlas./…/Se me 
abrieron un montón de cosas para poder hacer, entender más 
cómo poder enseñar en cierta forma. Sintaxis y ciertas for-
mas…/…/Yo creo que cuando estaba en la universidad los 
profesores que tenía eran muy diferentes, algunos muy pegados 
a esto: esto tienen que saberlo y memorizar, y luego otros que 
eran más de motivarnos a través de la didáctica. Yo hice por 
ejemplo un rompecabezas para aprender los verbos. 

Vad jag insåg på universitetet var att det finns en logik, det 
finns regler men de ska kopplas till varandra/.../ Jag förstod att 
det fanns en mängd saker jag kunde göra, jag förstod hur jag 
delvis kunde undervisa. Syntax och vissa strukturer/…/ Jag tror 
att jag hade olika typer av lärare när jag pluggade på universi-
tetet, några mycket fästa vid att ”detta ska du veta och memo-
rera”, andra som sysslade mer med att motivera oss med hjälp 
av didaktiken. Jag gjorde till exempel ett pussel för att lära sig 
verb. 

NOEL 

Inspirerande 

 

Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

“Yo estudié el curso de profesor en Inglaterra. No le dan im-
portancia a la gramática. No pasaron mucho tiempo con la gra-
mática, es un kit de sobrevivencia. Tienen un currículo nacional 
muy detallado con listas para cada curso, si este tienes que 
saber decir: tengo sed, hambre etc. Saber pedir una bebida. 
Información secundaria era la clasificación de los conceptos 
gramaticales; saber qué es un subjuntivo etc. Lo importante 
manejar situaciones comunicativas” 
Jag pluggade till lärare i England. De lägger ingen större vikt 
vid grammatiken. Vi tillbringade mycket lite tid med gramma-
tik, det var snarare ett litet överlevnadskit. Dom har en mycket 
detaljerad nationell kursplan med listor för varje kurs, för att 
kunna säga till exempel jag är törstig, hungrig. Kunna beställa 
dryck. Sekundärt är att kunna indelningar av grammatiska ter-
mer, att veta vad konjunktiv är etc. Det viktiga var att kunna 
hantera kommunikativa situationer. 
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ANNA-BELLA 
Tråkig/Svår 
Ämnesstudier 
och lärarutbild-
ning 

“Pero a mí siempre en todos los cursos la gramática me la han 
explicado de una manera muy teórica, rara vez he podido apli-
car eso a mis clases porque era demasiado…usos del se por 
ejemplo. Hay una lista fantástica pero yo no puedo ir a mis 
clases y decir: vamos a ver los usos del se. Les da un ataque de, 
okey, yo lo entiendo pero esto ¿cómo lo aplico en una clase? 
F: O sea, toda esa experiencia de cómo se aplica, ¿tú sientes que 
no te lo dieron en la formación? ¿Te lo agarraste trabajando? 
Anna-Bella: Completamente”. 
Fast för mig i alla grammatikkurser har förklaringsmodellerna 
alltid varit mycket teoretiska, sällan har jag haft nytta av detta i 
min undervisning, för det var alltför… till exempel använd-
ningen av se. Det finns en fantastisk lista men jag kan ju inte gå 
till mina lektioner och säga: nu ska vi se alla användningsområ-
den för se. Eleverna kommer att bli galna, okey, jag förstår det 
(jag har lärt mig) men hur tillämpar jag det i en klass? 
F: Så all den erfarenhet du har om hur man tillämpar i klass-
rummet det lärde du dig inte på lärarutbildningen utan när du 
sen arbetat? 
Anna-Bella: Helt och hållet!  

EVA 

Annan värde-
ring 

Ämnesstudier 

Tråkig/Svår 

lärarutbildning 

”Ja, jag var jättedålig på svensk grammatik i mitt ingångsämne 
svenska som andra språk. Det var kontrastiv grammatik med 
bisatser, det var jättekämpigt. Men jag hade en svägerska från 
Ryssland, mycket ambitiös, hon hjälpte mig lite. /…/ för mig i 
svenska när vi gör performansanalyser, vilka bisatser använder 
den här eleven, vilka bisatsinledare och hur ser, hur använder 
eleven språket. Då är det skönt att ha de här termerna och det är 
lättare att se strukturer, att se mönstren och vad som kommer, 
de har ju sina inlärningsgångar vad som kommer först och vad 
som kommer sen./…/ Ja, som man lär sig ett språk överhuvud-
taget /…/ nu blir det annat i spanska då kan jag, hur enkelt är 
språket? Se vilka tempus eleven använder, hur ser ordförrådet 
ut? Det är ju på samma sätt men jag använder mig inte av… jag 
tror inte jag tänker på samma sätt… då tänker jag er bas och 
utbyggnad./…/ Nej, det tycker jag inte (att Lärarhögskolan hade 
en speciell diskurs angående grammatikens roll), mer som hur 
man kunde göra. Hur ska man presentera, man ska lära sig utan 
att man vet att man lär sig, lite så. Så tycker jag att det var.” 

HEDVIG 

Tråkig/Svår 

Ämnesstudier 

Lärarutbildning 

”La gramática ya era un desafío, comparativo con mi lengua 
materna inglés. No me gustaba la gramática en especial pero 
entendía que me servía para la comunicación que siempre ha 
sido mi aliento, lo que me ha llevado adelante. Trataba de vi-
sualizar el producto utilizando esto para comunicarme. Pensaba 
de esta forma. Me ha ayudado. Bastante abstracto, 
(Lärarhögskolan) en un nivel que, ahora que estoy trabajando, 
yo digo, no me ha servido, lo único que me ha servido sola-
mente de ampliar mi espectro de abstracción, pero en forma 
concreta, didáctica, no me ha ayudado ”. 
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Grammatiken var redan en utmaning som i mitt modersmål 
engelska. Jag gillade inte grammatik men förstod att det hjälpte 
för att prata, det som alltid varit min grej, det som sporrat mig 
vidare. Jag försökte visualisera grammatiken och använda den 
för att prata. Så tänkte jag och det har hjälpt. Ganska abstrakt, 
på en nivå som, nu när jag jobbar, kan jag säga inte har hjälpt 
mig, det enda det har gett är att det breddat min förmåga till 
abstrakt tänkande, men konkret, didaktiskt så lärde jag mig 
inget.  
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Delfråga 2 

Tabell 3 Sammanställning av vad som framträder som centralt i lärarnas syn på 
grammatiken roll i undervisningen och de motiv till detta som framträder. 

Grammatikens roll i undervisningen Motivering 

ANDRÉS 
(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

”… principiellt vad gäller grundskolan 
och gymnasieskolan så har jag upp-
fattningen att vi inte ska prata om 
språket utan på språket, kommunicera 
är ju främsta målet. Sen kan man börja 
fundera på hur språket rent strukturellt 
fungerar/…/Plötsligt finns ett behov i 
gruppen av en metalingvistisk förkla-
ring och då faller det naturligt att gå 
igenom det./…/ sen kan man behandla 
grammatiken explicit, kanske steg 3, i 
vissa sammanhang men för mig får det 
aldrig vara skilda moment.”  

”Jag tror det är väldigt svårt att avgöra 
på vilket sätt grammatiken leder till 
flytande kommunikation till exempel 
Det vi vet är att det finns olika strate-
gier i inlärningsprocessen, men vet 
inte exakt när en grammatisk struktur 
tillägnas, det är omöjligt att avgöra/…/ 
då tror jag att det sätts igång en pro-
cess när man möter input och någon-
stans i de gränserna händer något, men 
vi vet inte när, därför undrar vi ibland 
när Kalle blev så duktig på det här – 
jag har inte lärt honom detta. Han bara 
fick det”. 

ANNA 
(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

Jag tänker nog att det för mig är viktigt 
att försöka få in så mycket grunder 
som möjligt och ta det nerifrån och 
upp, för så funkar jag. /…/ att lära sig 
ha koll på grammatiken, orden, reg-
lerna och känna sig trygg i dom bitarna 
samtidigt som jag jobbar med texter 
om realia, kultur eller vad det kan 
vara, fiktiva texter, och få in orden och 
prata samtidigt. Det kanske är min prio 
ett att den (grammatiken) ska finnas 
med.”  

 

”Det är bra om man lärt sig grammati-
ken innan så man kan applicera det när 
man skriver eller pratar.” 

LEO 

 

”… att just försöka få in grammatiken 
på ett naturligt sätt i språket och inte 
inleda med att – åh, nu ska vi jobba 
med pluskvamperfekt och sen blir det 
lite övningar utan att kanske; – hur 
uttrycker man det här? Man tar det 
från andra hållet. Att man låter dem 
jobba med språket och sen så kommer 
man fram till att de uttryckt pluskvam-
perfekt /…/Det beror på vad man har 
för syfte.” 

”Just grammatiken kan 
skrämma/…/Jag försöker hitta en 
balans mellan vad eleven vill uttrycka 
och vad man behöver förklara och gå 
igenom för att eleven ska komma 
vidare”.  
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ROGER 

(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

”Så man försöker ta det hela vägen 
från att innan man vet vad det är, upp-
täcka vad det är, till att bena ut kon-
kret hur det ser ut och sen att göra 
något väldigt tråkigt som är uppreande 
för att dunka in det och sen kunna 
använda det.”  

”Jag är ganska influerad av en kurs i 
engelska i Spanien. Dom har ett 
ganska specifikt tillvägagångssätt om 
hur en lektion ska se ut men jag tycker 
vissa saker är bra i det. Till exempel 
om man ska lära sig ett speciellt mo-
ment i grammatiken då är det bra om 
eleverna först får upptäcka det i en text 
eller sång eller så, nått verkligt”.  

AURORA 
 

“No es siempre de la misma forma. En 
ocasiones me concentro bastante por-
que es delicado y requiere tiempo y 
allí lo centro. /Allí me concentro sobre 
todo cuando les presento, les explico al 
principio/…/ y empiezan a activar eso, 
las reglas. En otras ocasiones la gra-
mática no tiene ningún, ningún lugar 
central porque lo tengo entrelazado, 
metidito, escondidito porque no he 
mencionado ni una palabra de gramá-
tica en toda la clase.” 

Det är inte alltid på samma sätt. Ibland 
koncentrerar jag mig ganska mycket 
och centrerar grammatiken för det är 
svårt och kommer att kräva tid./…/ Jag 
koncentrerar mig framförallt på att 
presentera det för dem, när jag förkla-
rar från början /…/ sen börjar de att 
agera utifrån reglerna. Vid andra till-
fällen har grammatiken ingen som 
helst central betydelse därför att jag 
har blandat upp, stoppat in och gömt 
den och inte nämnt ett ord om gram-
matiken under hela lektionen.” 

”…es como un arma que me han dado 
y el arma lo puedo utilizar para hacer 
cosas buenas o hacer cosas malas. Con 
esa arma que ellos me han dado que se 
llama la gramática. Es la elección; tú 
escoges de hacerlo bien o mal/…/para 
mí la gramática es muy importante. Es 
la forma de enseñar español 
académico”. 

… det är som ett vapen jag fått och det 
kan jag använda på ett bra eller dåligt 
sätt. Med detta vapen man gett mig 
som kallas grammatiken. Du har ett 
val att göra det bra eller dåligt. /…/för 
mig är grammatiken mycket viktig. 
Det är så man undervisar akademisk 
spanska. 
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ANTONIA 
(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

”Creo que hay que desmitificarlo, no 
sólo no nombrar, sino tal vez inte-
grarlo de otra manera  o decirles que 
es una lengua que está adentro de la 
gramática. No hay que separar la 
gramática.”  

Jag tror att man måste avdramatisera 
det, inte endast undvika att nämna 
grammatik utan integrera det på ett 
annat sätt eller säga till dem att det 
finns ett språk inuti grammatiken. Man 
ska inte särskilja grammatiken. 

”Ahora hablando también hacemos 
gramática. Con la gramática también 
nos comunicamos con las estructu-
ras/…/Y si hablamos sin esas estructu-
ras nos comunicaremos de esa manera 
más rudimentaria/…/ ¿Cuál es el obje-
tivo? ¿Los chicos no están apren-
diendo una lengua? Bueno, ¿y es un 
problema? 

Nu när vi pratar så handlar det också 
om grammatik. Med grammatiken 
kommunicerar vi med struk-
turerna./…/Och om vi pratar utan 
dessa strukturer så blir det lite rudi-
mentärt/…/Vilket är syftet? Ska inte 
eleverna lära sig ett språk? Ok, och 
vad är problemet? 

HANNA ”Eleverna måste se grammatiken som 
tvådelad (system och funktion) /…/ 
Om jag tänker på ett upplägg i steg 4 
där jag vet att en viktig del bör tas upp, 
så är det ju inte den jag börjar med 
utan jag börjar med en text som jag 
introducerar, sen kanske läser och 
lyssnar lite och de kanske formulerar 
frågor för det här ska de ju kunna sen. 
Då kan de så småningom övergå i att 
jag pekar på någras grammatiska fö-
reteelser som de i sitt sammanhang 
kanske förstått ändå/…/Man kan göra 
det analytiskt där de problematiserar 
med dig utifrån kända fraser och tar till 
exempel konjunktiv vidare.” 

”Det är klart att du kan ta dig fram på 
en badstrand i Spanien utan grammatik 
men vad ska man ha för mål med 
spanskundervisningen det kan man ju 
också diskutera/…/och särskilt i högre 
steg då måste man väl ha några basala 
krav på grammatisk korrekthet, att de 
ska kunna?/…/jag kunde komma ihåg 
alla mina elever som hade blivit så 
duktiga och att det inte var någon 
omöjlighet. Plötsligt har det sköljt över 
åt det andra hållet för mycket, om man 
ska se någon vågrörelse”. 

ROLF 
 

”För att komma fram lite så måste du 
ha struktur. Det ena kommer inte före 
det andra (form och innehåll) utan 
parallellt men utan att kalla de för så 
hemska saker som de backar för/…/ 
Jag jämför med svenska och de kan se. 
Jag ger dem grammatiska regler men 
utan att nämna begreppen. 

”Jag säger sen inte att det handlar om 
grammatik för eleverna är inte lika 
grammatikkunniga som vi var och det 
har varit nästan förbjudet på Lärarhög-
skolan och så där på 60-, 70-talet.” 

AMANDA 
 

”…se nos es difícil motivar al alumno 
a que aprenda gramática. Utilizaría 
más una película o una lectura porque 
cuando llega la gramática, ¿a 
qué?/…/A ver yo les doy los verbos 

”Están activos con música o en grupos 
pero cuando les explico algo de re-
pente no me están escuchando. Me 
gustaría saber cómo motivarlos, de 
alguna forma/…/Yo creo que la gra-
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regulares en papel, todos los tiempos, 
les digo que es para tener, les explico 
al final, les es fácil. Los evalúo 
también, control de verbos.” 

…det är svårt för oss lärare att moti-
vera eleverna till grammatik. Jag an-
vänder hellre en film eller läsning för 
när grammatiken kommer; till vilken 
nytta? /…/ Jo, jag ger dem regel-
bundna verb på papper också, alla 
tempus, jag säger åt dem att det är bra 
att ha, att jag ska förklara efterhand, 
det är inte så svårt för dem. Jag utvär-
derar dem också, verbkontroll. 

mática es el punto porque ellos ya 
tienen la motivación de querer apren-
der español” 

Dom är aktiva med musik eller i grup-
per men när jag förklarar något för 
dem så tappar dom plötsligt koncent-
rationen. Jag skulle önska att jag 
kunde motivera dem, på något 
sätt/…/Jag tror att grammatiken är det 
som fattas, för dom är redan motive-
rade för att studera spanska. 

 NOEL 
 

“Expones el texto, el diálogo, la can-
ción. Quizás abres un paréntesis sobre 
ese nuevo concepto que tienen que 
aprender. El subjuntivo por ejemplo en 
alumnos avanzados. El otro día por 
ejemplo un alumno se daba cuenta que 
decía trabaje en vez de trabaja. Mu-
chos no se preguntan./…/Si veo que no 
se dan cuenta o no preguntan, evitarlo 
porque hay otras cosas quizás más 
elementales que van antes./…/Me 
parece que es útil la gramática. Pero 
para llegar a ciertos niveles es impres-
cindible la gramática.”  

Du presenterar texten; dialogen, 
sången. Kanske öppnar du en parentes 
gällande detta nya begrepp som de ska 
lära sig. Konjunktiv till exempel hos 
avancerade elever. Häromdagen till 
exempel märkte en elev att jag sa tra-
baje istället för trabaja/…/Om jag ser 
att de inte märker eller frågar så und-
viker jag det för det kan finnas andra 
mer nödvändiga saker som kommer 
före/…/ Jag tycker att grammatiken är 
bra att ha. Men för att uppnå vissa 
nivåer i språket så är den omistlig.” 

”El nivel y lo que deberían sa-
ber/…/En general mi referencia es el 
examen nacional. Digamos que es la 
única cosa concreta porque el resto es 
interpretación como te da la gana”. 

Nivån och vad de borde kunna (det 
som bestämmer arbetet med gramma-
tiken). I allmänhet är det Provbanks-
provet som sätter min standard. Man 
kan väl lugnt säga att det är det enda 
konkreta för resten är ju en tolkning du 
kan göra hur du vill. 
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ANNA-
BELLA 
(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

”Sacar la regla pero en contexto, no 
descontextualizado. Reglas y ejemplos 
pueden servir como extra, como unas 
tablas de diccionario. Pero no para 
trabajar la lengua. Eso es pobre./…/ 
Todo depende del punto del profesor; 
¿cuál es el objetivo?” 

Ta fram regler men i sin kontext, inte 
utan ett sammanhang. Regler och 
exempel kan vara extramaterial liksom 
ett lexikons uppställningar. Men inte 
för att arbeta med språket. Det är fat-
tigt./…/Allt beror på vad läraren vill; 
vilket syfte man har. 
 

”Si tu objetivo es que hagan unos 
exámenes fantásticos para que tengan 
un MVG con 20 formas de imperfecto 
e indefinido, darles las reglas  y ma-
chacarles con ejercicios y te harán un 
examen genial. Si tu objetivo es que 
puedan salir y contarle a alguien lo que 
les pasó ayer, por más que se sepan 
todas las formas no tendrán ningún 
vocabulario, no tendrán forma de ex-
presarse, no dirán nada. Entonces eso 
es lo que varía mucho; el objetivo del 
profesor”. 

Om ditt syfte är att de ska genomgå 
några fantastiska prov och få MVG 
genom att skriva 20 former av imper-
fekt och preteritum, ge dem då regler 
och traggla övningar och de kommer 
att få lysande resultat. Om ditt syfte är 
att de ska kunna gå ut och berätta för 
nån om vad som hände dem igår, hur 
många former de än har i bagaget så 
kommer de inte att ha ord för det eller 
sätt att uttrycka sig och de kommer 
inte att kunna säga något. Det som det 
hänger på är det syfte läraren har. 

EVA 

 

”Grammatik är ett sätt att strukturera i 
tankarna. Man kan inte lära sig alla ord 
eller delar utan vi behöver gruppera 
kring begreppen för att kunna 
tänka/…/Sen har jag förstått att – när 
de ser ett verb så måste de gå tillbaka 
till infinitivet för att kunna få grepp 
om hur man gör och hitta vägen, då 
kan dom inte det och det beror mycket 
på Google Transalate där du inte be-
höver kunna härleda/…/Jag tycker det 
låter svårt att lära sig ett språk utan det 
kontrastiva, det blir som SFI-eleverna, 
inte så jätteeffektivt.” 

”Jag tror det är helt omöjligt att sepa-
rera grammatiken från språket, det är 
ett sätt att strukturera. Så tycker jag, 
något annat är svårt att påstå. Om man 
säger att man inte klarar av eller tycker 
om grammatiken så förstår jag inte, det 
låter konstigt. Du använder grammatik 
hela tiden. Språket är grammatik på ett 
strukturerat sätt. 

HEDVIG 

(även di-
lemma, 
delfråga 4) 

 

”A mí me gusta más tocarlo cuando 
algunos alumnos preguntan algo, allí 
trato de cogerlo en la situación. Es más 
efectivo./…/Intento sacarlo en su con-
texto/…/Sí, pero hay ciertos momentos 
en que sí lo planifico/…/ ¿no sé hasta 
qué punto no lo hago demasiado ahora, 

”Los alumnos vienen con eso, es lo 
primero que oyes, - No, porque yo no 
soy muy bueno en gramática. Es lo 
primero que ves, que dicen. Y enton-
ces tratar de que no piensen en eso, es 
muy difícil, muy difícil. Si trabajas de 
otra forma no es buena enseñanza, 
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o demasiado difícil de lo que es o 
demasiados ejemplos?” 

Jag tycker bäst om att prata om gram-
matiken när några elever frågar om 
något, där och då försöker jag utnyttja 
tillfället. Det är effektivast/…/ Jag 
försöker ta fram det i sin kon-
text/…/Ja, fast det finns också till-
fällen då jag visst planerar det/…/ jag 
vet inte om jag gör det för mycket eller 
svårare än det är eller med för många 
exempel? 

 

según los alumnos; si no tiene la gra-
mática.” 

 
  



143 
 

Delfråga 4 

Tabell 4 Sammanställning av vilka grammatiska delmoment framträder som viktiga 
i lärarnas undervisning och motiven till det. 

 Viktiga moment Motivering 

ANDRÉS Verbaspekt, ackusativ 
och dativ, tempus, 
konjunktiv 

”Jag känner mig nöjd när det i gruppen 
finns en diskussion och kan relatera en 
grammatisk struktur till en bety-
delse.”/…/Konjunktiv är en svårighet i 
spanskan/.../men det är som aspekt och 
tempus. Många grammatiker, speciellt från 
Spanien och läromedel försöker förklara 
detta rent strukturellt. När? Vilka regler? 
Man tappar då den kommunikativa 
aspekten. Det finns vissa böcker med se-
mantiskt perspektiv, men sällan” 

ANNA Tempus, konjunktiv ”Tempus är väl det viktigaste av gramma-
tiken, det som man jobbar med/…/Om jag 
hoppar över bitar så är det inte tempus och 
verben/…/Konjunktiv känns som efter 
tempus i indikativ” 

LEO Pluskvamperfekt, pre-
teritum, imperfekt, 
konjunktiv 

”det kan vara bra att arbeta med en tids-
form de känner igen – till exempel plus-
kvamperfekt som de nästan känner 
igen/…/För mig som lärare är det mest 
givande det som inte finns i svenskan som 
preteritum, imperfekt, konjunktiv 

ROGER Tempus, verbens per-
sonformer 

”Först måste man förstå att det fungerar så 
(verbens personformer). Olika former. När 
man väl förstått det så måste man lära sig 
att använda det/…/jag lägger inte krut på 
att de ska bli jättebra på att se skillnaden på 
imperfekt och preteritum för det är en väl-
digt hög nivå på att faktiskt kunna göra det 
i tal/…/ det räcker att de kan säga vad som 
hände förut.” 
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AURORA Inga speciella kom-
mentarer 

 

ANTONIA Pronomen, verbsyste-
met, ser och estar, 
imperfekt och preteri-
tum, konjunktiv 

”Jag älskar pronomen och det blir väldigt 
bra när jag introducerar verbsystemet, det 
är så logiskt. Jag har tänkt jättemycket på 
hur jag ska presentera det så tydligt som 
möjligt. Jag tror att det första mötet måste 
vara visuellt tydligt/…/man måste alltid 
jobba på att hitta bättre och bättre sätt att 
presentera/…/jag gillar inte att inte kunna 
ge tydliga svar men ibland så finns det inga 
strukturerade hållbara svar att ge/…/I år 
gjorde jag en grafisk figur istället för en 
lista med konjunktiven/…/Angående kon-
junktiv tror jag att det bästa är att lära sig 
de strukturer det handlar om (yo quiero 
que, para que, ojalá etc)” 

HANNA Verbsystemet som 
system och funktion, 
prepositioner, vissa 
verbs prepositioner, 
verbaspekt och ord-
klasser  

”… eleverna måste se grammatiken som 
tvådelad. Den som alla kan lära sig meka-
niskt, det är en låda. Sen den andra som är 
funktionen vilket är spännande och roligt, 
imperfekt och preteritum till exempel 
Många elever tycker att det är kul. Ska ni 
både leta efter verbformerna i någon rymd 
och hitta funktionen av dem blir det för 
svårt.” 

ROLF Verbsystem, dativ och 
ackusativ, konjunktiv 

”Om jag ska kunna säga något måste jag 
veta olika ändelser på verbet så det kom-
mer av en nödvändighet att kunna till ex-
empel verbform för att prata. Om man 
använder fel verbformer så förstår du inte 
vem som menas i värsta fall/…/Dativ och 
ackusativ är svårare (än perfekt). Om de 
inte kan andra språk blir det svårt men utan 
att nämna ordet dativ eller ackusativ får 
man försöka ge exempel/…/Jag jämför 
med svenska och de kan se. Jag ger dem 
lite dumregler. Jag ger dem grammatiska 
regler men utan att nämna begreppen 

AMANDA Verb, indirekt och di-
rekt objekt 

”Verben är mer dynamiska, mer aktiva. Jag 
har också större tilltro till min förmåga att 
förklara det och att få dem att uttrycka sig 
med det.” 



145 
 

NOEL Verbkonjugationerna, 
verbet gustar, indirekt 
och direkt objekt med 
dubbel beteckning, 
genus,  

Kanske är det bättre att inte undervisa om 
gustar, det finns saker man lär sig bättre 
utantill. Du kan förklara det 100 ggr, de 
förstår ändå inte/…/Det är svårt att för-
klara dubbelbeteckningen av le, vad heter 
det nu igen? Verbkonjugationerna är en 
utmaning som när de sen kan dem är 
mycket tillfredställande. Då njuter man 
som lärare.” 

ANNA-
BELLA 

Ser och estar, imper-
fekt och preteritum, 
konjunktiv, relativa 
satser, indirekt och 
direkt objekt 

”… det finns saker jag inte gillar, som jag 
inte är tillräckligt bra på, ser och estar, 
imperfekt och preteritum, relativa satser, 
det är svårt att få till det helt/…/Jag är 
ganska nöjd med indirekta och direkta 
objekt och en del i konjunktiv plus andra 
vanliga saker, men sen säger eleverna – 
men va? Hur funkar det här? Och man får 
förklara att det här inte är naturvetenskap, 
inte matte… man kan inte fastställa reg-
lerna helt. Jag skulle vilja ta bort ser och 
estar från spanskan. Det kommer alltid att 
finnas frågor som inte följer regeln.” 

EVA Verbtempus, oregel-
bundet preteritum, 
direkt och indirekt 
objekt, konjunktiv 

”Jag tycker det är viktigt att kunna röra 
sig i tempus för att kunna berätta något. 
Förra året på skolmässan så var det en 
som ifrågasatte varför det inte står något 
om tempus i kriterierna då vi ändå gör 
det. Det står ingenstans, det blir inte 
rättsäkert. En man som var med i expert-
gruppen till kursplansskrivningarna näs-
tan raljerade över henne/…/Han hade 
kunnat redogöra för kunskapssynen eller 
bakomliggande orsaker/…/ Genom käns-
lor (hur hon undervisar om konjunktiv) 
men vi börjar med nekad imperativ” 

HEDVIG Verbsystemet, kon-
junktiv, imperfekt 
och preteritum, ord-
klasser 

Speciellt presens, perfekt och futurum är 
viktigt/…/Konjunktiv är svårt, också 
ganska, imperfekt och preteritum; det är 
svårt för det finns ingen motsvarighet på 
svenska. Jag försöker ge exempel på 
engelska om det går/…/Vad jag gillar är 
substantiv, artiklar, det grundläggande. 
Jag tycker det svåraste är det som inte 
finns i svenskan.” 
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