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Abstract 
 
This paper sets out to examine to what extent French grammar teaching contributes to the 
students’ practical, oral skills. Are the students familiar with the grammatical system without 
knowing how to apply it orally in practice? The paper contains a theoretical background and 
an empirical survey. One quantitative and one qualitative method have been applied in the 
survey. 52 questionnaires have been completed and 6 High School students’ interviews have 
been carried out. Only 15 % of the surveyed students state that they completely approve with 
the statement that they can apply their grammatical knowledge in oral production. This shows 
that the teaching of grammar seems to contribute to the students’ oral skills to a relatively 
small extent. The result also suggests that there is a larger emphasis on theoretical 
explanations than on practice in grammar teaching. One of the problems seems to be that the 
practicing of grammar mainly is in written form. To reach the aims for communicative skills 
set in the syllabi for modern languages a functional method is suggested, which emphasises 
on meaning and includes oral practice of grammar.   
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete syftar till att undersöka i hur stor utsträckning grammatikundervisningen 
i franska bidrar till elevernas muntliga, praktiska, förmåga. Är eleverna förtrogna med det 
grammatiska systemet i franska utan att kunna tillämpa det muntligt i praktiken? Uppsatsen 
innehåller en teoretisk bakgrund samt en empirisk undersökning. En kvantitativ och en 
kvalitativ metod har tillämpats i den empiriska undersökningen. 52 enkäter har besvarats och 
6 djupintervjuer med gymnasieelever i franska har genomförts. Enkätresultaten visade att 
endast 15 % av de tillfrågade instämde helt i påståendet att de kunde tillämpa grammatiska 
kunskaper i muntlig produktion. Grammatikundervisningen verkar således bidra till elevernas 
muntliga förmåga i relativt liten grad. Resultaten talar också för att teoretiska förklaringar ges 
större utrymme än praktiken i grammatikundervisningen. Ett problem tycks vara att praktiken 
av grammatiken huvudsakligen sker skriftligt. För att uppnå den kommunikativa förmåga 
kursplanerna i moderna språk eftersträvar föreslås en funktionell metod där meningsskapande 
står i fokus och den muntliga praktiken av grammatiken inte förbises.  
 
 
Nyckelord: språkundervisning, grammatikundervisning, muntlig kommunikation, 
funktionalism.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Sverige, ett medlemsland i Europeiska Unionen, är en av många aktörer på en global 
marknad. Samhället internationaliseras och avstånden mellan såväl länder som kulturer 
minskar. Men intresset för att studera främmande språk avtar, samtidigt som vårt land i allt 
större grad lierar sig med övriga världen. Denna paradox är ett aktuellt diskussionsämne och 
de moderna språkens vara eller icke-vara i skolan är en central fråga för isynnerhet 
språklärare idag. ”Språkintresset borde befrämjas av att vi lever i en tid som präglas av ökade 
internationella kontakter, intensifierat politiskt, kulturellt, ekonomiskt och vetenskapligt 
samarbete över språk- och kulturgränserna. Samhälle och näringsliv har större behov än 
någonsin av människor med kunskaper i moderna språk.” Det är Thorson m.fl. vid Göteborgs 
Universitet som för pennan i en UFL-rapport (Utbildnings- och forskarnämnden för 
lärarutbildningen). I rapporten, som är en pilotstudie över språkintresset bland 
gymnasieelever, förvånas författarna över att många elever anser att orsakerna till bortval av 
språk är relaterade till undervisningens utformning och innehåll. Rapporten visar att eleverna 
betraktar själva språkundervisningen som det mest angelägna att förändra (Thorson m.fl. 
2003:20).  
 
Under de perioder jag i egenskap av lärarstuderande tillbringat på olika gymnasieskolor har 
jag tyckt mig se betydligt mer av elevcentrerade arbetssätt och fria arbetsmetoder i skolans 
allmänna ämnen i jämförelse med några år tillbaka. Vad som däremot förvånade mig var hur 
traditionella studierna i franska fortfarande är. Mönstret att arbeta efter läroboken: läsa en 
text, översätta den, lära sig tillhörande grammatik och glosor var i stort sett intakt. Sättet på 
vilket grammatiken studerades fäste jag särskild uppmärksamhet vid. Jag upplevde studiet av 
grammatiken som mycket systematiskt i förhållande till de observationer jag gjort i andra 
ämnen. Jag fann det också anmärkningsvärt att eleverna, som kunskapsmässigt befann sig på 
en relativt hög skriftlig nivå, uppvisade svårigheter i den muntliga kommunikationen.  
 
I de nu gällande kursplanerna för gymnasieskolans moderna språk står att läsa att 
undervisningen syftar till en ”allsidig kommunikativ förmåga”1. Under rubriken ”bedömning i 
ämnet moderna språk” kan man läsa att de produktiva färdigheterna tala och skriva ingår i 
denna allsidiga kommunikativa förmåga (Gy 2 000:18). En fundering är då om 
grammatikstudierna som de nu bedrivs i undervisningen i främmande språk verkligen hjälper 
eleven till produktiv färdighet i tal.  
 
Råder det idag en disharmoni mellan grammatikstudierna och den praktiska muntliga 
förmågan? Är eleverna förtrogna med det grammatiska systemet i franska utan att kunna 
tillämpa det muntligt i praktiken? Den deklarativa kunskapen, kunskapen vi har om språkets 
regler och om hur språket är uppbyggt, kan inte jämställas med förmågan att använda 
kunskaperna i muntlig kommunikation, menar Ulrika Tornberg i Språkdidaktik (2002:106). 
Grammatikforskaren Bengt Brodow för ett liknande resonemang gällande 
grammatikundervisningen i svenska när han skriver: ”Jag tror inte att det formella 
grammatikstudiet som är dominerande på skolans alla stadier tillför elevernas praktiska 

                                                
1 Formuleringen ”allsidig kommunikativ förmåga” kvarstår i kursplanerna i moderna språk år 2007. 
http://www.skolverket.se/sb/d/1078 (2006-06-05) 
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språkförmåga någonting” (2000:129). Kan påståendet också göra sig gällande för 
undervisningen i franska?  
 
1.2. Syfte och frågeställningar 
 
Föreliggande uppsats kommer att undersöka hur gymnasieelever uppfattar 
grammatikundervisningens förmåga eller icke-förmåga att stötta den muntliga, praktiska, 
språkbehärskningen. För att kunna förklara elevernas uppfattningar består uppsatsen av en 
teoretisk bakgrund och en empirisk undersökning. I den teoretiska bakgrunden presenteras 
olika definitioner av grammatik som begrepp samt argument för att motivera undervisning av 
grammatik. Grammatikundervisningen studeras också ur ett historiskt perspektiv för att se 
vilka metoder som ligger till grund för grammatikundervisningen idag.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka i hur stor utsträckning elever uppfattar 
grammatikundervisningen som bidragande till deras muntliga, praktiska, förmåga i franska.   
Resultatet är tänkt att visa om grammatikundervisningen är i behov av förändring eller om 
den fyller sin funktion. Förhoppningsvis kan resultatet fungera vägledande i de metodiska val 
språklärare måste göra.   
 
För att kunna se i vilken mån och på vilket sätt grammatikundervisningen stöttar elevernas 
muntliga språkbehärskning finns sex forskningsfrågor som anknyter till både den teoretiska 
och den empiriska delen. De frågor som rör den teoretiska delen ställs för att förklara 
innebörden av grammatiken samt vilka metoder och läromedel som används i 
grammatikundervisningen:  
 

• Hur definieras grammatik som begrepp inom forskningen? 
• Vilka är de huvudsakliga metoder som har använts i grammatikundervisningen i 

Sverige? 
• Hur ser de läromedel ut som används i dagens grammatikundervisning i Sverige?  

 
De frågor som ställs inför den empiriska delen är frågor som behandlar vad, hur och varför 
grammatik studeras: 
 

• Vad är grammatik enligt elevernas uppfattning?  
• Hur förmedlas grammatiken enligt elevernas uppfattning? 
• Varför studeras grammatik enligt elevernas uppfattning? 
 

 
1.3 Disposition 
 
Till att börja med finns under rubriken ”Litteraturanknytning” en teoretisk bakgrund till den 
empiriska undersökningen. Tidigare forskning, introduktion av grammatiken, historik, 
metodik, kommunikativ kompetens, funktionalism och slutligen läromedel är samtliga 
underrubriker i detta kapitel. Nästkommande kapitel ”Metod” är en redogörelse för hur den 
empiriska undersökningen har genomförts. I metodkapitlet finns beskrivningar av urval 
datainsamling, procedur samt databearbetning. I kapitlet ”Resultat” redovisas resultaten från 
enkäter och intervjuer. De kvantitativa och kvalitativa resultaten jämförs sedan under en 
separat rubrik. Avslutningsvis diskuteras resultaten som framkommit i diskussionen. 
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2. Litteraturanknytning 
 
2.1 Tidigare studier 
 
Studier över hur elever i franska upplever att de kan omsätta grammatikkunskaper i muntlig 
kommunikation tycks vara ett oskrivet kapitel inom forskningen. Efter 1990-talet har 
visserligen flera större undersökningar om elevernas tankar kring språkutveckling på ett mer 
allmänt plan kunnat genomföras. Elaine Horwitz, en amerikansk forskare, har sedan åttiotalet 
haft ”Students’ belifes about language learning” som ett forskningsområde. Tyngdpunkten har 
då legat på elevernas tankar och inte på lärarnas (Ferm/Malmberg 2001:144ff).  
 
Horwitz arbete låg till grund för ett svenskt projekt, STRIMS (strategier vid inlärning av 
moderna språk). Projektet genomfördes 1997-2000 och avsåg att undersöka elevernas tankar 
kring språkinlärning. Resultatet visade att deltagande elever i franska hade en medveten 
kunskap om grammatik (ibid.). Det visade sig att elever på teoretiska linjer i gymnasieskolan 
använde sig av regler och hade grammatikboken som referens. Elever på de 
yrkesförberedande programmen förlitade sig istället på ”hur det låter”. Dessa var de generella 
resultaten som kunde utläsas. Undersökningen förtäljer inte om eleverna anser sig använda 
grammatikreglerna i den muntliga kommunikationen. Vad som är betänkligt är i stället att 
eleverna ofta hänvisar till ”hur det låter” när de ska avgöra om en mening är korrekt eller ej 
(ibid.). Innebär detta att grammatikstudierna inte fyller sin tänkta funktion? Eller har 
grammatiken automatiserats tack vare en riklig input hos eleverna? De STRIMS- 
undersökningar som genomfördes i ämnet grammatik med gymnasieelever i franska visade 
hursomhelst att eleverna hade goda kunskaper i grammatik. De kunde grammatiska regler och 
de kunde ofta ta hjälp av dessa för att korrigera felaktigheter. Eleverna som deltog hade 
dokumenterat goda kunskaper och höga betyg (ibid.). 
 
I Språkforskning för språklärare skriver Linnarud att grammatikstudier framstår som en 
självständig sak som lever sitt eget liv och saknar praktiska tillämpningar (1993:102). 
”Egentligen bör grammatik inte förklaras förrän behovet uppstår”, fortsätter Linnarud 
(1993:117). Linnarud konstaterar slutligen att elever kan känna till grammatiska regler utan 
att kunna tillämpa dem.  
 
Vid Linköpings universitet finns en c-uppsats i franska författad av Helen Östergren 2005. 
Östergren undersöker grammatikens ställning från och med sextiotalet till idag. Hon beskriver 
växlingen mellan grammatiken som produkt och som process.2 Östergren drar slutsatsen att de 
båda begreppen har följts åt och påpekar att interaktionen dem emellan är betydelsefull för 
språkutvecklingen. Den muntliga förmågan har dock inget utrymme i denna uppsats 
(http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=4512).  
 
Ett examensarbete i grammatikens tecken författades på samma universitet av Josefin Nilsson 
2001. Arbetet, som är skrivet i ämnet svenska, syftar till att visa hur Hallidays funktionella 
grammatik svarar mot det som läroplanen, språkforskare och lärare eftersträvar. Nilsson 
fokuserar på den meningsskapande funktionen som Hallidays teori påvisar. Först då 
grammatikkunskaperna används i en faktisk situation kan kunskaperna bli meningsfulla, 
konkluderar Nilsson (http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=911).  
 
                                                
2 Grammatiken som produkt= tala om språket. Grammatiken som process= använda språket i sitt rätta 
sammanhang.  
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En kvantitativ attitydundersökning som utfördes av Skolverket 2003, visar att gymnasieelever 
inte lägger tonvikten på kommunikation när de talar om språkundervisning. Istället är det 
grammatik och ordkunskap som separata delar som nämns. Undersökningen visar att elevers 
och lärares uppfattningar om vilken nivå man behöver i moderna språk går emot varandra. 
Eleverna talar om individuella behov, det talade språket, vikten av att göra sig förstådd samt 
den sociala aspekten som skäl till varför man studerar ett främmande språk. Lärarna däremot 
betonar samtidigt vikten av lingvistisk kompetens; att kunna grammatik och språkets struktur 
(Edlert/ Bergseth 2003: 79f).  
 
Av skolverkets rapport nummer 175 kan man utläsa att elever lägger vikten på att kunna tala 
ett språk när de får frågan vad det innebär att kunna ett språk. Av rapporten framgår också att 
lärare antyder att det är svårt att variera undervisningen och göra den rolig och stimulerande 
på grund av att eleverna inte kommit så långt i sin språkutveckling. Lärarna menar att man 
måste öva enkla baskunskaper och ren färdighetsträning (Oscarson m.fl.1999).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att studier över grammatikens praktiska tillämpning i muntliga 
kommunikation tycks saknas. Däremot visar undersökningar att grammatikstudierna i mångt 
och mycket är ett separat moment utan praktiska tillämpningar i språkundervisningen. Elever i 
franska bedöms ändock ha goda kunskaper i grammatik så till vida att de behärskar 
grammatiska regler och ofta tar hjälp av dessa i skrift. En studie visar att elever prioriterar 
kommunikation i undervisningen, medan lärare betonar den lingvistiska kompetensen.  
 
Elever och lärare tycks inte vara ense om vad språkundervisningen syftar till. Det finns 
givetvis olika sätt att beskriva och motivera undervisning i språk på. Det beror på vilken 
uppfattning man har av vad ett språk är och vad det syftar till. Språk, liksom grammatik, kan 
beskrivas och motiveras ur olika vinklar.  
 
2.2 Grammatik – en introduktion 
 
Språk brukar beskrivas som hierarkiska system där små delar fogas ihop till helheter och 
bildar olika nivåer. När man talar om grammatikundervisning i franska finns det en risk att 
man begränsar termen grammatik till att endast innefatta verbböjningar och andra vanligt 
förekommande paradigm. Grammatik i generell bemärkelse kan belysas ur flera olika 
perspektiv. Men går det att överhuvudtaget ge en allmän definition av begreppet? Att ställa 
sig den frågan leder tanken till att det skulle finnas en inre kärna, en essens, bakom 
beteckningen. Nej, svaret lär istället vara beroende av vem som ställer frågan och i vilken 
kontext frågan ställs.  
 
Teleman (2001:6) ser två huvudtyper av grammatik: en deskriptiv och en normativ. Den 
deskriptiva grammatiken är en beskrivning av ett språks struktur; av dess regler och principer 
för hur ord kan kombineras. Den deskriptiva grammatikens avsikt är att vara värderingsfri. 
Motsatsen benämns normativ grammatik. Den anger i större grad vad som är rätt och fel. Inte 
sällan talar man om en inre grammatik och syftar då på språkbrukarens egen omedvetna 
kunskap om språket (se kap 2.4.).  
 
Ulrika Tornberg presenterar en annan definition av grammatik, nämligen: ”En uppsättning 
principer för hur man sätter ihop ord till meningsfulla yttranden.” (2002:102). Eie Ericsson 
(1989:40) föredrar en enligt honom traditionell uppdelning av grammatiken i två delar: 
formlära och syntaxlära. Formlära är detsamma som morfologi: studier av ordformers interna 
strukturer. Den kan i sin tur delas upp i läran om ordklasser, ordbildning och ordböjning. På 
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samma sätt som det finns olika definitioner av grammatik finns det olika sätt att motivera 
varför den ska studeras. 
 
De historiska argument man kan skönja för att motivera grammatikundervisning i allmänhet 
verkar vara få till antalet. I ”Retoriken kring grammatiken” (2000:13) radar Bengt Brodow 
upp tre genom tiderna återkommande huvudargument: 
 

• främmandespråksargumentet 
• formalbildningsargumentet 
• språkriktighetsargumentet  

 
 
Främmandespråksargumentet betonar vikten av grammatikkunskaper vid studier av 
främmande språk. Argumentet har funnits sedan 1800-talet då undervisning i så kallade 
främmande språk började ges. En förutsättning för att behärska ett främmande språk var att 
man redan kunde modersmålsgrammatiken, skriver Brodow (ibid.). Det fanns också en stark 
formalbildningsteori, vilken vilade på tanken att ”kunskaper om språket föregår varje 
användning av språket i skolan” (ibid.). Detta formalbildningsargument är det andra argument 
som Brodow tar upp. Han klargör samtidigt att innehållet får ge vika för formen. Det sista 
argumentet om språkriktighet framhäver behovet av ett standardiserat språk. Grammatiken 
betraktas här framförallt som ett nödvändigt redskap när man eftersträvar språklig enhet 
(ibid.).  
 
Ulf Teleman ser i egenskap av språkforskare av det svenska språket grammatikstudier ur ett 
allmänt, mer filosofiskt perspektiv. Han menar att grammatiken hjälper oss att förstå oss 
själva som språkvarelser (1987:8). Teleman poängterar att eftersom grammatiken är en stor 
del av språket är den ett mycket centralt kunskapsområde för oss människor, isynnerhet för 
humanister: ”För en humanist gäller det att förstå människan som en tänkande, handlande och 
kännande varelse, enskilt eller i samverkan med andra” (ibid.).  
 
Argumenten för att motivera grammatikstudier i främmande språk utgår från att kunskap om 
språkets konstruktion och kunskap om språkets användning borde vara bra redskap i en 
medveten kommunikation, summerar Tornberg (2002:101). Vidare tolkar Tornberg det som 
att kunskaper om språkets regler inte är ett mål i sig utan en förutsättning för någonting 
ytterligare (ibid.). Grammatiken ligger till grund för all språklig verksamhet, fortsätter 
Tornberg. Att lära sig prata och att lära sig språkets formella regler hör ihop. Språket är en 
helhet. Tornberg refererar till Ljung och Ohlander som menar att en god behärskning av 
grammatik är en förutsättning för en allsidig och kreativ kommunikationsförmåga vid 
andraspråksinlärning (ibid.). Också Lammers och Nygaard hävdar att grammatiken är en 
förutsättning för att elever ska kunna uttrycka sig språkligt (1980:11). Utifrån detta perspektiv 
som Tornberg, Lammers och Nygaard delar legitimeras studiet av grammatik i moderna språk 
eftersom ämnet enligt kursplanen ämnar utveckla en allsidig kommunikativ förmåga hos 
eleverna. Vid sidan av sådana ståndpunkter finns metoder i språkundervisningen som helt 
utesluter grammatik – och detta mycket framgångsrikt (se nedan). 
 
2.3 Historik och metodik i grammatikundervisningen 
 
I Sverige inrättades de första professurerna i moderna språk vid Lunds och Uppsalas 
universitet, 1806 respektive 1858. Undervisningen var framförallt inriktad på filologi och 
språkhistoria och den jämförande språkforskningen stod i fokus. Latin och grekiska 
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studerades flitigt trots att de inte längre var några kommunikationsspråk. De klassiska språken 
var mer utav bildningsspråk vars status stod över de moderna språkens. Franska, engelska och 
tyska infördes i 1856 års läroverksstadga (Tornberg 2002:27). 
 
Språkundervisningen har genomgått förändringar sedan den inrättades vid våra svenska 
universitet. Man brukar numera beskriva vissa av förändringarna som en övergång från form 
till funktion. Språkets funktion kom att uppmärksammas i och med pragmatiken som växte 
fram under 70-talet (Riegel m.fl.1994:24).  Men språkmetodiken har bytt inriktning ofta. Karl 
Hedström menar att det å ena sidan är positivt då man kontinuerligt söker efter bättre metoder. 
Men det kan också tolkas som att metodiken står på osäker grund. Det här kan vara 
förklaringen till att många lärare hållit fast vid en traditionell metod, skriver Hedström i en 
artikel 2001 (Ferm/Malmberg 2001:71). Tornberg anser däremot att det idag finns en 
metodisk pluralism (2002:105). Ett examensarbete vid Linköpings Universitet år 2002 av 
Cecilia Björk stöder Tornbergs tes. Björk drar slutsatsen att det inte går att skönja någon 
renodlad metod i lärares undervisning, utan det finns kopplingar till flera olika 
(http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=1421). 
 
Det går ändock att urskilja tre huvudsakliga metoder i grammatikundervisning sedan 1800-
talet. En etablerad metod, ”grammatik- och översättningsmetoden,” är ett exempel. Metoden 
karakteriseras av läsning, textanalys och mekanisk inlärning av paradigm och regler.  
Översättning till modersmålet och omvänt var viktiga inslag. Skrivövningar intog en 
dominerande plats och tillhörande övningar hade inget innehållsligt samband (Ericsson 
1989:154f): ”The students were expected to produce translations without errors from the 
beginning” (Flyman Mattsson 2003:5). Grammatiken hade hög status; att kunna grammatiken 
var att kunna språket. Framförallt var det ett tecken på bildning. Grammatik- och 
översättningsmetoden har existerat så länge som de klassiska språken studerats. Dock tycks 
den mer systematisk ha tillämpats sedan slutet av 1700-talet (Tornberg 2002:27). Exakt hur 
metoden uppstod är svårt att fastställa, men Praktische Französische Grammatik av 
Meidingers från 1883 tycks vara en viktig lärobok för främmandespråkundervisningen (ibid.). 
Grammatik- och översättningsmetoden lever kvar i många klassrum idag, hävdar Tornberg. 
Den är företrädd i många läromedel och därmed också i undervisningen. Dessutom 
undervisades många idag verksamma språklärare på detta sätt. Ericsson (1989:68) påpekar att 
metoden passar för kognitivt begåvade elever med akademisk inriktning. Elever som har svårt 
med abstrakta resonemang blir lidande. Metoden ger i regel inte muntlig färdighet, utan 
skapar snarare en teoretisk grund, skriver Eriksson.  
 
Den andra av de moderna metoderna, direktmetoden, kontrasterar mot den föregående. ”Man 
ska lära sig tala genom att tala,” pläderade man. Kommunikationsbehovet var stort mellan 
länderna i Europa och en reformering av undervisningen utlystes därmed. I 
språkundervisningen utgick man ifrån det sätt ett barn lär in sitt modersmål på. All 
undervisning bedrevs på målspråket och användbara situationer tränades. Grammatikansatsen 
var induktiv. Det viktiga var att kommunicera. Grammatiska förklaringar gavs sekundärt i de 
fall man hade behov av dem. Till skillnad från grammatik- och översättningsmetoden bygger 
direktmetoden på handling. Metoden bygger på en aktivistisk språksyn med tyngdpunkten på 
språkets användning (Tornberg 2002:29ff). Vid en sådan typ av undervisning blir analytiskt 
inriktade elever oftast inte nöjda eftersom de inte kan hänga upp språket på grammatikregler 
(Ericsson 1989:155).  
 
Den tredje metoden, den audiolingvala, var en diametral motsats till grammatik- och 
översättningsmetoden. Tornberg framhåller att den muntliga färdigheten entydigt betonades 
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(2002:34f). Åren under och efter andra världskriget uppstod ett akut behov av kunskaper i 
europeiska språk. Många amerikanska soldater som skulle tjänstgöra i Europa sökte ett 
effektivt språkprogram som kunde lära dem att muntligt behärska ett främmande språk. Även 
globalt ökade språkbehovet, exempelvis inom FN och UNESCO. Metoden kunde till skillnad 
från den föregående användas i en skola för alla. Motsättningen mellan direktmetoden och 
den audiolingvala metoden ledde till en hätsk debatt under sextiotalet. Psykologiskt vilade den 
audiolingvala metoden på behavioristiska grunder. Språket betonades i syfte att skapa riktiga 
vanor hos inläraren. Eftersägning och utantillärning var därför viktiga ingredienser. Man 
ansåg att språk var tal, ej skrift. Det var språket självt som skulle läras ut, inte om språket. 
Därför var grammatikundervisningen helt utesluten i denna metod. Lingvistiskt vilade 
metoden på strukturalismen.3 Undervisningen var hårt styrd och förekom troligen aldrig i dess 
mest renodlade form i Sverige (ibid.).  
 
De metoder som tillämpats i språkundervisningen har sett olika ut genom tiderna. 
Undervisningen i moderna språk idag är styrd av ämnets kursplaner. Dessa lyfter fram den 
kommunikativa förmågan. 
 
2.4 Kommunikativ kompetens 
 
Denna uppsats söker utforska i vilken grad grammatikundervisningen bidrar till elevernas 
”muntliga, praktiska, förmåga” (se kap.1.2). Detta är visserligen inte att bokstavligt jämföra 
med det kompetensbegrepp som nu intagit en central plats i såväl forskningen som 
kursplanerna. Vad uppsatsen åsyftar med ”den muntliga, praktiska förmågan” är att kunna 
föra fram det budskap man avser att föra fram på ett för mottagaren begripligt sätt. Förenklat 
kan man säga att det handlar om ett muntligt flyt. Det är nämligen så den kommunikativa 
kompetensen har kommit att tolkas (Ferm/Malmberg 2001:76).  
 
Noam Chomsky myntade kompetensbegreppet på sextiotalet. Chomsky talade om 
”competence”, en inre grammatik hos talaren. Han menade att den infödde talaren har en 
intuitiv kunskap om sitt språk samt en medfödd förmåga att formulera korrekta satser. Mot 
detta ställde Chomsky talarens användning av språket i konkreta situationer, ”performance”.  
Kompetens enligt Chomsky är en ren abstraktion, frånskild de kontexter där språket ska 
användas. Saussure, ett sedan länge viktigt namn inom strukturalismen, använder andra 
termer för att tala om människans språkförmåga. Han talar istället om ”langue” och ”parole”, 
motsvarigheter till Chomskys ”competence” och ”performance” (Danell 1993:36). Skillnaden 
mellan Chomsky och Saussure är att den senare tar den sociala kompetensen i beaktande. 
Saussure studerar fransmännens gemensamma språk, medan Chomsky såg till den 
individuella kompetensen. Hos Chomsky kunde varje talare ha sin egen kompetens (ibid.). 
 
Hymes, sociolingvist, vidareutvecklar kompetensbegreppet genom att hävda att det finns 
socialt betingade regler vid sidan av språkets grammatiska regler som är mycket viktiga för att 
uppnå kommunikativ kompetens. Hymes menar att det är viktigt att se till den sociala 
situation som gäller när man talar (Tornberg 2002:40). 
 
Ytterligare en forskare vid namn Shiels har bidragit till kompetensbegreppet genom att ge sin 
definition som inbegriper ett flertal komponenter:  
 
                                                
3 Strukturalismen är en vetenskaplig teori med Saussure i spetsen i Europa och Bloomfield i USA. 
Strukturalisterna beskriver språket utifrån de interna relationer som råder mellan språkets olika nivåer. Ett 
yttrande blir intressant utifrån sin struktur, inte betydelsen. Kontexten är ej viktig (Tornberg 2002:34 f). 
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- lingvistisk kompetens enligt Chomsky 
- sociolingvistisk kompetens enligt Hymes  
- diskurskompetens  
- strategisk kompetens 
- sociokulturell kompetens 
- social kompens  

 
Diskurskompetensen handlar om förmågan att uppfatta och skapa sammanhang i separata 
yttranden som ingår i meningsfulla kommunikativa mönster, t.ex. att veta hur man börjar ett 
samtal. Talaren bör kunna använda strategier när inte när inte språkförmågan räcker till. 
(Tornberg 2002:40 fff). Vi ser också att tre av kompetenserna innefattar en social aspekt. Den 
rent lingvistiska kompetensen är enbart en av flera komponenter i kompetensbegreppet. 
 
Låt oss se på kompetensbegreppet som det uttrycks i kursplanen för moderna språk. Under 
rubriken ”Ämnets syfte och roll” står att läsa att ”utbildningen i moderna språk syftar till att 
utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.” (Gy 2000:18).  I den del av kursplanen som 
behandlar ämnets karaktär och uppbyggnad utvecklas den kommunikativa förmågan. 
Kursplanen förtäljer att de kompetenser som ingår i begreppet kommunikativ förmåga är 
vokabulär, fraseologi, uttal, stavning och grammatik. Kompetenserna, menar man, har sin 
motsvarighet i ämnets struktur. Förmågan att behärska språkets form, grammatiken, är således 
en del av de kompetenser som ingår i en allsidig och kommunikativ förmåga.  
 
Grammatiken beskrivs som en av flera komponenter i den kommunikativa kompetensen i 
kursplanen. Utöver det beskrivs inte grammatiken som sådan. Malmberg finner förklaringen i 
att språket här betraktas som en helhet, vilket också kan utläsas ur kursplanen. I en artikel 
skriver han att det råder enighet om den kommunikativa språkfärdighetens komplexa natur 
(Ferm/Malmberg 2001:22). Malmberg menar att den kommunikativa förmågan alltså inte 
enbart innebär att behärska språkets form och grammatik. Kompetensen innebär att kunna 
bilda språkligt sammanhängande helheter som sedan ska anpassas efter situation och 
mottagare. 
 
Karl Erik Hedström delar Malmbergs uppfattning och understryker att grammatiken inte får 
tolkas som en särskild kompetens. Däremot talar Hedström mot sig själv när han samtidigt 
tolkar kursplanen formalistiskt och menar att behärskningen av språkets form är en 
kompetens. Lärare som känner att de jobbar i motvind med inläsningar av verbteman och 
dylikt kan stödja sig på kursplanen, anser Hedström (Ferm/Malmberg 2001:69).  
 
Mot Hedströms formalistiska perspektiv kan David Arthur Wilkins tankar om en 
kommunikativ språkundervisning ställas. Wilkins pläderade redan 1976 i Notional Syllabuses 
för en språkundervisning baserad på kommunikativa funktioner där inte isolerade 
formelement fick bedömas för sig. Språket skulle studeras analytiskt och grammatiska termer 
skulle endast användas sekundärt: ”The units in any language teaching material based on an 
analytic approach are not primarily labelled in grammatical terms” (1976:13). Lammers och 
Nygaard hävdar i Wilkins anda att kommunikation öppnar upp för språket som ett 
funktionssystem där eleverna kan göra språkliga erövringar (1980:11). Funktion kan sägas 
vara nyckelordet inom en viss teoribildning - funktionalismen. 
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2.5  Funktionalism  
 
Vi har sett att den kommunikativa språkfärdigheten betonas i kursplanen för moderna språk. 
Nilsson visar hur en funktionell teori svarar mot den kommunikativa inriktning läroplanerna 
strävar efter (se 2.1.). Wilkins visar också på sambandet mellan kommunikation och funktion. 
Av den anledningen är det intressant att se närmare på den funktionalistiska teorin i 
språkundervisningen.   
 
Rispoli, en amerikansk språkforskare vid College health and human science, definierar 
funktionalismen med orden: ”Functionalism in linguistics is the explication and the 
explanation of grammatical structure in which semantic and pragmatic constructs are integral” 
(Rosamond /Florence 2004:132f). Semantiken och pragmatiken kan alltså inte förbises i en 
funktionellt inriktad undervisning. Kärnan i den funktionalistiska teorin är att språkutveckling 
drivs av pragmatiska kommunikationsbehov och att de formella förklaringarna av språk är 
utarbetade för att förklara komplexa mönster. Forskare inom den funktionalistiska traditionen 
riktar intresset mot hur andraspråksinlärare gör för att uppnå meningsskapande genom att 
studera de språkhandlingar som inläraren vill föra fram. Funktionalisterna studerar sättet 
inlärare utnyttjar social, fysiska och diskurskontexter på för att göra språkhandlingarna 
meningsfulla (ibid.)4  
 
Wilkins är en förgrundsgestalt för den kommunikativa skolan. Han anser att grammatik och 
semantik står i nära förbindelse med varandra. Wilkins menar att grammatiken bör läras ut 
genom att se till semantiken, betydelsen av varje mening (1976:22). Han skriver vidare att 
grammatiken erövras lättare med semantiska begrepp i bakgrunden och att en inadekvat 
grammatikkunskap begränsar kommunikationen betydligt. Han understryker samtidigt vikten 
av att inte studera språkets funktioner som isolerade element (1976:66ff). 
 
Vissa funktionalister anser att en gradvis språkinlärning där inlärare arbetar med en del av 
systemet i taget är nödvändig. Andra inom denna forskningstradition anser att man bör arbeta 
med yttranden ur ett helhetsperspektiv (Rosamond/Florence 2004:132f). Inom 
funktionalismen finner man ingen förklaring till varför instruktioner skulle vara fördelaktiga i 
andraspråksinlärning. Klassrumsinlärare behöver därför inte vara mer framgångsrika än andra 
inlärare. Skälet är att kommunikationsbehovet i klassrummet är alltför reducerat eller indirekt 
(Rosamond /Florence 2004:131-157). 
 
Den funktionalistsiska forskningen bedrivs i form av fallstudier av individer eller grupper. 
Dessa görs ofta i informella miljöer, inte vanligen i klassrum. Man har dock främst 
koncentrerat sig på ett tidigt stadium i språkinlärningen. Undersökningar med mer avancerade 
inlärare är begränsade. Det är mestadels output som studeras. Input och interaktion saknas i 
studierna (ibid.) 
 
Grammatiken i sin tur verkar inta en central roll i den funktionalistiska skolan så tillvida att 
den måste studeras ur ett funktionellt perspektiv för att överhuvudtaget gynna 
språkutvecklingen. Eriksson (1989:41) skriver att grammatiken har en stark påverkan på 
språkundervisningen. Själva systematiseringen av grammatiken ligger till grund för 
uppbyggnaden av läromedel i främmande språk, menar han: ”Den grammatiska progressionen 
styr textinnehållet och de språkliga funktioner som lärs ut” (ibid.). Ericsson menar att ett 

                                                
4 Samtliga referenser från Rosamond och Myles är en fri översättning från en engelsk originaltext.  
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alternativ till en sådan progression kan vara en funktionell ansats. Utgångsläget är då vad 
eleverna behöver kunna i målspråket: funktioner, områden, situationer, sammanhang, innehåll 
och handlingar. Det innebär att man specificerar olika sammanhang och utvecklar ett 
basordförråd för det aktuella sammanhanget. Om man exempelvis talar om framtidsplaner blir 
det naturligt att öva konstruktioner med hjälpverb och futurum. Denna typ av funktionalism, 
att inordna tänkta användningsområden och miljöer för målspråket, har vunnit gehör på senare 
tid. 5  
 
Halliday poängterar att innebörd och mening är det väsentliga i hans grammatik. Vidare 
skriver Halliday i förordet till An Introduction to a Functional Grammar (2004) att han vill 
visa hur grammatiken skapar mening i tal och skrift. All kommunikation syftar till att skapa 
mening och grammatiken ska ge oss ett verktyg för att beskriva och förklara hur detta går till, 
tydliggör Josefin Nilsson i sitt examensarbete (2001:19). Halliday, menar hon, uppehåller sig 
vid de språkliga val talaren ständigt gör. Medvetenheten om dessa val gör talaren bättre på att 
använda språket (ibid.). Halliday menar att man kan betrakta en text ur två huvudsakliga 
perspektiv: som objekt eller som instrument. I det första fallet är textens betydelse det viktiga. 
Man frågar sig helt enkelt vad texten betyder. I det andra fallet undersöker man vad texten 
avslöjar om det språkliga systemet den är skriven i. De båda perspektiven förutsätter varandra, 
menar han. Vi kan inte förklara varför en text betyder det den gör utan att se till det 
lingvistiska systemet som helhet. Vi kan tvärtom inte använda texten som ett titthål till det 
språkliga systemet om vi inte förstår vad den betyder och varför (2004:3).  
 
Den funktionella grammatiken finns beskriven vid en hemsida för Birmingham University.6 
Här står att läsa hur den funktionella grammatiken ser till hur språk fungerar, hur relationen 
mellan olika beståndsdelar i det språkliga systemet ser ut samt de val vi gör när vi talar. 
Termen funktionell används då grammatiska kategorier betraktas utifrån deras 
kommunikativa funktion. En passande metafor tillämpas för att förklara innebörden i den 
funktionella teorin där språket liknas vid ett datorprogram. När vi startar vårt datorprogram 
presenterar datorn en meny av möjliga funktioner programmet fogar över. Användaren väljer 
sedan en funktion vilken i sin tur leder till ytterligare valmöjligheter. Alla delar av språket är 
skapade på samma vis. Vi väljer ett av de alternativ som finns tillgängliga för oss, alternativ 
som är tillgängliga vid alla språkets nivåer. Vid varje yttrande måste vi välja om vi ska ge det 
formen av ett påstående, en fråga, utrop, hälsning etc. Om vi återvänder till datormetaforen 
kan man säga att vår meny ser ut såhär: 
 

• påstående (statement) 
• fråga         (question) 
• utrop         (exclamation) 
• hälsning    (greeting) 
• önskemål   (request) 
• befallning  (command) 
• förbud       (prohibition) 
• förslag       (suggestion) 

 

                                                
5 ”Functional Notional Approach” är exempel på en sådan metod. Se Finocchiaro och  Brumfit, The Functional 
Notional Approach. En svensk beskrivning med tillhörande övningar har utarbetats i ett examensarbete vid 
Karlstads Universitet 2006 av Jenny Simonsson. 
 
6 http://202.81.246.155/vlc/funcgrammar/fungra/introduction.htm. (2006-04-19) 
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Listan av möjliga språkval är lång och man kan omöjligt definiera former för alla kategorier. 
Den är snarare ett exempel på några grundläggande kommunikativa funktioner vi använder. 
Författarna till grammatikprogrammet vid Birmingham University menar att man bör beskriva 
det grundläggande systemet för hur talare kan sända olika meddelanden (ibid.).  
 
Också inom den funktionella grammatiken finns en organisationsprincip i vilken större 
enheter ses som en uppbyggnad av mindre delar. De mindre delarna sammanlänkas för att 
utgöra större enheter. Principen gäller genom hela systemet, från morfemnivå till satsnivå. I 
funktionell grammatik måste morfem, ord, fraser och satser vara sammanvävda för att 
formulera en mening som kan fungera i en kommunikation. Meningen är den minsta 
grammatiska enhet som kan fylla en kommunikativ funktion. Men det hindrar inte ett morfem 
eller ett ord att utgöra en mening. Funktionell grammatik handlar till stor del om ett 
meningsutbyte, interaktion om man så vill (ibid). 
 
Jill Kerper Mora vid San Diego University7 har publicerat en skrift om situationsbunden 
grammatikundervisning. Moras konkreta förslag på ”Teaching Grammar in Context”, 
exemplifierar hon på följande sätt:  
 

Situation or Context Points of Grammar 

Follow a recipe or instructions from 
a boxed cake mix to bake a cake. 

Imperative verb form 

Present continuous tense 

  

Give directions to another person to 
get to a store, the post office, or a 
bank using a map. 

Present tense 

Non-referential it 

  

Discuss plans for a class field trip to 
the zoo. 

Future tense 

If-clause 

  

 
Moras lista är betydligt längre, men illustrerar likväl hur en funktionell grammatik kan 
konkretiseras. Kommunikation är och förblir ett viktigt begrepp i kursplanerna för moderna 
språk. Den funktionella metoden kan vara ett sätt att underlätta muntlig kommunikation i 
klassrummet. 
 
2.6 Läromedel  
 
Enkätresultaten (se bilaga 2, fråga 1) vittnar om läroboksorienterade klassrum. Genom att 
studera läroböckerna kan vi få en idé om hur grammatiken studeras. Valet att beskriva de tre 
läroböcker som följer har gjorts i anslutning till de klasser som deltagit i enkätundersökningen 
och intervjuerna inför denna uppsats. Micromégas A var läroboken för skola A. Grande 
Escalade 4 användes av eleverna på skola B. Gleerups franska grammatik hörde i sin tur till 

                                                
7 http://coe.sdsu.edu/people/jmora/Grammar.htm#Situational (2006-04-19) 
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skola C. En djupanalys har inte utförts då strukturen är relativt tydlig och enkätsvaren ger en 
god vittnesbörd.  
 
Micromégas A är en ”allt - i- ett - bok” som är indelad i fyra huvudavdelningar (Mekki-
Berrada/Söderberg 1993). Varje avdelning innehåller ett avsnitt ur en följetong om en 
karaktär, men också autentiska texter. Lärobokens grammatikgenomgångar har stegrad 
svårighetsgrad. Författarna säger sig i förordet ha lagt särskild vikt vid sådant som svenska 
elever tycker är svårt. Det kan tolkas som att författarna tillämpat en kontrastiv grammatik. 
Micromégas A innehåller också grammatikavsnitt där eleverna själva kan kontrollera att de 
behärskar genomgångna moment. Det återkommande mönstret för övningar i de olika 
kapitlen är att eleverna ombeds översätta ett antal meningar. Nästa steg är att ”träna in” 
meningarna för att uppnå flyt (1993:87). Slutligen ska meningarna återberättas muntligt. Här 
finns många ambitiöst gjorda grammatikövningar med omfattande paradigm att lära in. 
Renodlade muntliga övningar finner man under rubriken ”À vous la parole”. De muntliga 
övningarna är både fria och styrda, menar författarna (se baksidan av Micromégas A ). 
Författarna skriver att läroboken också innehåller kommunikativa parövningar. ”All slags 
språkfärdighet tränas i övningsmaterialet som är rikt och varierat”, hävdar man (ibid.).  
 
I Grande Escalade 4 består varje kapitel av tre avsnitt: en bastext, en realiatext samt ett par 
”documents” (Pettersson m.fl. 2004:3). 8 Grammatikövningar görs i samband med 
bastexterna. Författarna påpekar i förordet att lärarna har tillgång till fler övningar, bl.a. 
översättningsövningar. ”Framförallt får du många tillfällen att prata franska. Ta vara på dessa 
tillfällen!,” uppmanar läroboksförfattarna. Efter en presentation av bokens innehåll under 
rubriken med samma namn, kan man på följande sida läsa om ”Grammatikinnehåll”. En 
översikt över de moment som tas upp i de olika kapitlen ges. Vidare finns en beskrivning av 
hur man kan arbeta med Grande Escalade 4. Vad gäller grammatiken finns en minigrammatik 
i slutet av boken som tar upp de moment som avhandlas i varje kapitel. Studerar man därefter 
de enskilda kapitlen återkommer textförståelseövningar och grammatikövningar. Ord,- fras,- 
skriv –och talövningar finns i slutet av varje kapitel. En närmare överblick av grammatik -
övningarna visar att då ett grammatiskt fenomen behandlas ges förklaringen av det i en 
faktaruta. Sedan följer ett antal övningsmeningar. I avsnittet ”tala och kommunicera” tillåts 
eleverna öva sin muntliga förmåga. 
 
Gleerups franska grammatik, GLF, är en renodlad grammatikbok till skillnad från Escalade 
och Micromégas A. Första upplagan gavs ut redan 1992 och har sedan dess reviderats för att 
hålla jämna steg med språkutvecklingen. Författarna beskriver GFL som kontrastiv då 
kapitlen inleds med en jämförelse mellan franskan och svenskan. Författarna beskriver 
således den franska grammatiken utifrån hur den skiljer sig från elevernas svenska grammatik, 
i många fall, modersmålsgrammatiken. Till grammatiken hör en övningsbok med facit som 
eleverna har tillgång till. Till sin yttre form är GLF en traditionell grammatik med etablerade 
termer som lärare torde vara förtrogna med, menar författarna i sitt förord. Vidare talar de om 
GLF som en resonerande grammatik: ”Exempel och regler är mer tätt sammanvävda än vad 
som är brukligt i skolgrammatikor.” (Hansén/Schwartz 1992:3). I förordet framhåller 
författarna att GLF i mångt och mycket är en uppslagsbok. I grammatikan finns inte mindre 
än 233 paragrafer. Paragraferna inordnas under ordklasser samt rubrikerna ordföljd och 
ordbildning.  I GLF finns det många exempel i direkt anslutning till den regel som tas upp. 
Med dessa följer alltid undantag. GLF är en utförlig grammatik, enligt författarna lämpad för 
B- och C-språksundervisning på gymnasiet.  

                                                
8 Exempel på documents är sånger, dikter, artiklar m.m. 
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Gleerups franska grammatik skiljer sig från de övriga läroböckerna då den är en ren 
grammatikbok. Micromégas och Grande Escalade 4 inbjuder till både skriftliga och muntliga 
övningar. Det vore intressant att undersöka om de muntliga övningarna verkligen svarar mot 
den genomgångna grammatiken. Om så är fallet, reflekterar eleverna över de grammatiska 
reglerna vid muntliga övningar överhuvudtaget? 
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3. Metod  
 
Då det övergripande syftet med examensarbetet var att undersöka i hur stor utsträckning 
elever uppfattar grammatikundervisningen som bidragande till deras muntliga, praktiska, 
förmåga valde jag att koncentrera undersökningen på just elever. Det kan tyckas vara en 
svaghet att inte utvärdera lärarens roll i sammanhanget eftersom dennes språksyn har 
inflytande över undervisningen och därmed kan påverka elevernas uppfattningar om 
grammatik. Som blivande språklärare är jag dock mer intresserad av att utforska elevernas 
uppfattningar i frågan.  
 
En fråga som väcktes i inledningsskedet av arbetet var huruvida metoden skulle vara 
kvantitativ eller kvalitativ. Eftersom syftet var att studera elevers uppfattningar kring ett visst 
fenomen var det framförallt hur dessa uppfattningar är beskaffade som var relevant att 
undersöka. Men jag ville också mäta graden av detta fenomen, se hur vanligt förekommande 
det var, varför även en kvantitativ metod tillämpats. Den kvantitativa metoden, i form av en 
enkät, var tänkt att fungera som en slags förstudie till de kvalitativa intervjuerna. Enkäterna 
var också till för att sätta uppfattningarna i en kontext och innehöll därför frågor rörande hur 
och varför grammatik studeras. Johansson och Svedner skriver att enkäter passar bra om man 
söker svar på faktafrågor; de ger en bred men ytlig information (2004:28). Med den 
kvantitativa metoden blir det också lättare att generalisera resultaten. Johansson och Svedner 
menar att enkäten är en mindre bra metod när man vill vinna kunskap om synsätt och 
förhållningssätt, varför den har kompletterats med intervjuer i föreliggande uppsats. Starrin 
och Svensson skriver att kvalitet är den väsentliga karaktären eller egenskapen hos någonting. 
Kvantitet är mängden av denna karaktär eller egenskap (1994:21). Vidare förklarar författarna 
att det egentligen handlar om två sidor av samma mynt. Det är trots allt samma fenomen som 
studeras. De båda metoderna kan sägas komplettera varandra. 
 
”Målet med den kvalitativa analysen är att identifiera ännu okända eller otillfredsställande 
kända företeelser […]” (ibid.). Detta också i föreliggande arbete där relationen mellan 
grammatikundervisning och den muntliga förmågan undersöks. En fenomenografisk ansats 
har gjorts då syftet är att belysa hur eleverna uppfattar och tänker kring verkligheten. Primärt 
handlar fenomenografin inte om hur denna verklighet är, utan hur elever uppfattar den med 
sina sinnen. Fenomenografin beskriver just det som visar sig för våra sinnen och denna 
distinktion är viktig. Kritiska röster gentemot fenomenografin framhåller frågan om den 
verkligen förmår beskriva verkligheten och återge den uppfattade verkligheten 
(Starrin/Svensson 1994:111). Men genom att vara lyhörd vid intervjuer och efterhand 
summera vad som sägs, finns det goda möjligheter att beskriva den uppfattade verkligheten.  
 
3.1 Urval 
 
Gymnasieelever i franska valdes ut för att delta i den empiriska undersökningen. Min önskan 
var att intervjua elever som hunnit bilda sig en uppfattning om grammatikstudierna och dess 
syfte för att lättare kunna utvärdera dem. Det innebar att elever från steg tre till steg sju valdes 
ut som undersökningsgrupp. Fyra olika språkgrupper finns representerade då steg sex och sju 
läses parallellt i en och samma klass. För att vidga studien en aning och för att få fram 
variationer av uppfattningar valdes tre gymnasieskolor ut för distribution av enkäterna. På så 
vis kan man säga att urvalet inte gjordes slumpmässigt. De tre gymnasieskolorna har olika 
status i kommunen, även om samtliga benämns som ”bra skolor”. På första gymnasieskolan, 
skola A, befinner sig eleverna på medelnivå av nationella provet att döma. På den andra 
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gymnasieskolan, skola B, ligger snittet ofta över medel på det nationella provet. Den tredje 
och sista gymnasieskolan, skola C, är en prestigefylld skola i kommunen med resultat högt 
över den nationella nivån på gemensamma prov. Sex intervjupersoner, två från vardera skola, 
valdes ut. Sägas bör att jag har genomfört två veckors verksamhetsförlagd utbildning på skola 
B.  
 
Skola A  Skola B  Skola C 
 
medel nivå9  över medel  högt över medel 
 
steg 3  steg 4  steg 5       steg 6/7 
16 elever10  15 elever  12 elever  9 elever 
 
Peter  Katrin  Emma                     
Sandra  Linda  Camilla   
 
 
 
3.2 Datainsamling 
 
Sammanlagt femtiotvå enkäter besvarades. Enkäterna var standardiserade till utformningen 
med fasta svarsalternativ efter strävan att mäta det de var avsedda att mäta, den så kallade 
validiteten. En rangordningsskala hämtad ur Enkätboken av Jan Trost med alternativen: 
”stämmer helt, stämmer delvis, stämmer inte och stämmer inte alls”, infogades efter varje 
påstående. Eleverna uppmanades i en förtext att ringa in det alternativ de instämde i. Valet att 
utesluta svarsalternativet ”vet ej” motiveras av bedömningen att alla elever är kapabla att ta 
ställning till den typ av påståenden som utgår från undervisningen. Det är ju deras 
uppfattningar som är intressanta, ingenting kan tas för rätt eller fel. I enkäten fanns tretton 
påståenden att förhålla sig till, varav de första föregrep frågor av typen hur grammatiken 
studeras i franska. Ett antal påståenden behandlade frågan om varför grammatik studeras. 
Frågan om vad grammatik är bedömer jag till sin natur vara för svår att besvara på en enkät. 
Bakgrunden till frågorna kommer av Linnaruds (1993:106) poängtering i Språkforskning för 
språklärare av vikten av att som lärare och elev ställa sig frågorna: ”Vad gör vi ? Varför gör 
vi det? och Hur gör vi det?”. Enkäten söker besvara de två senare frågorna, medan 
intervjuerna framförallt behandlar de två första. 
 
Den språkliga utformningen av enkäten tog sin utgångspunkt i Johansson och Svedners 
anvisningar där de uppmanar till bland annat konsekvens, ett enkelt språk utan värdeladdade 
ord, uteslutande av negationer samt att ställa en fråga åt gången i varje påstående (2004:60f). 
 
Intervjufrågorna som ställdes syftade till att söka svar på frågeställningarna som formulerats 
för examensarbetets syfte. De områden som berördes var elevernas uppfattningar om vad 
grammatik är och varför den studeras. Uppsatsens syfte berördes också direkt genom en fråga 
om hur effektiv grammatikundervisningen är för den muntliga förmågan. Övriga frågor som 
ställdes var öppna till sin karaktär för att få ett så uttömmande svar som möjligt (se bilaga 3). 
Försök gjordes att inte färga de intervjuade eller antyda min egen ståndpunkt i frågan. Före 
inspelningen av intervjuerna samtalade vi om skolan på ett allmänt sätt i syfte att etablera en 

                                                
9 Bedömningarna medel, över medel och högt över medel utgår som sagt från lärarnas uppgifter om resultatet på 
det senaste nationella provet. 
10 Antal elever som besvarade enkäterna. 

enkätdeltagare 

intervjudeltagare 
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förtroendefull relation med eleven. När inspelningen började ändrades vare sig elevernas 
tonläge eller vilja att föra fram åsikter. Intervjuerna pågick en dryg halvtimma med vardera 
elev. 
 
3.3 Procedur 
 
Efter att via elektronisk post ha skickat en förfrågan till lärarna i respektive grupper om en 
eventuell enkätutdelning begav jag mig veckan därpå till gymnasieskolorna. Enkäterna 
delades ut efter att eleverna blivit informerade om undersökningens syfte och rätten till 
anonymitet. Uppsatsens ämne presenterades övergripande för att inte påverka eleverna. 
Deltagarna uppmanades att ställa frågor vid eventuella oklarheter vid besvarandet av enkäten. 
Den forskningsetik som har iakttagits i övrigt har utarbetats av Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet och finns beskriven i Examensarbetet i 
lärarutbildningen (Johansson/Svedner 2004:37). Det rådde ingen tidsbrist på någon av 
skolorna tack vare att lärarna lät undersökningen göras under lektionstid. Enkäterna ifylldes 
under tystnad. Inom loppet av en kvart var de ifyllda. Det är troligt att mitt val att närvara vid 
undersökningen kan ha påverkat eleverna vid ifyllandet av enkäterna. Det är möjligt att 
eleverna försökte utläsa min ståndpunkt i frågorna för att kunna svara så ”korrekt” som 
möjligt. Denna påverkan lär vara minimal tack vare upprepad information om elevernas och 
skolans anonymitet. 
 
Intervjuerna genomfördes efter att resultaten av enkäterna till viss del hade analyserats. De 
personer som intervjuades tillfrågades vid samma tillfälle som enkäten delades ut. Detta 
skedde genom att jag inför gruppen talade om att jag hade behov av två personer från vardera 
skola som kunde delta i intervjuerna. I skola A valde emellertid läraren ut två elever som inte 
skulle beröras av att missa en del av lektionen då deras prestationer på ett prov veckan innan 
varit goda. Avsikten med att välja två elever från vardera skola var att intervjua en mer 
heterogen grupp. Starrin och Svensson påpekar att man i annat fall riskerar att gå miste om 
nyanser och variationer som kan vara av intresse att förklara (1994:122). 
 
En vecka senare återvände jag till gymnasieskolorna med en inspelningsbar 
kassettbandspelare. Intervjuerna ägde rum i avskilda klassrum eller grupprum. På skola C 
arbetade en lärare i samma rum, men det tycktes inte påverka eleven som gav sitt tillstånd till 
detta. På skolorna A och C genomfördes intervjuerna under lektionstid. Eleverna på skola B 
lät sig intervjuas under en lunchrast respektive efter skolans slut. 
 
3.4. Databearbetning  
 
Enkäterna samlades in omedelbart efter att eleverna besvarat dem. Enkäterna sorterades efter 
skola samt stegtillhörighet när resultaten skulle beräknas. Den totala summan för hur många 
som hade svarat på varje påstående räknades ut. Siffrorna räknades sedan om till procent.  
De mest relevanta resultaten, de som ansluter direkt till frågeställningarna, gjordes i form av 
stapeldiagram. Övriga resultat skrevs ned på separat ark (se bilaga 2). Distinktionen mellan 
könen bevarades eftersom kön kan vara en intressant variabel i språkundervisning. I 
merparten av diagrammen har därför tre staplar konstruerats, en för tjejer, en för killar samt en 
tredje stapel för den totala summan. De frågor som kontrasterar mot varandra omarbetades till 
jämförande diagram för att bättre illustrera de skillnader eller likheter som finns. Som 
exempel kan nämnas det muntliga kontra det skriftliga studiet av grammatiken.  
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Efter att i enighet med den fenomenografiska forskningen ordagrant ha skrivit ned samliga 
intervjuer, fortsatte iakttagandet av bearbetningsmetodiken enligt följande mönster: Efter att 
ha läst igenom intervjuerna några gånger kunde jag därav bilda mig ett helhetsintryck.  
Likheter och skillnader mellan svaren uppmärksammades för att slutligen kunna kategorisera 
intervjupersonernas uppfattningar i skilda beskrivningskategorier. Eleverna gavs samtidigt 
fiktiva namn. Därefter ritades figurer upp för att i korthet karaktärisera de olika kategorierna. 
Den fråga som ställts till eleverna placerades i centrum av varje figur med elevernas 
uppfattningar runt omkring. Benämningen av de olika kategorierna utgår från elevernas egna 
uttalanden. De har dock omformulerats för att tydligare illustrera kärnan i deras resonemang. 
Efter att figurerna ritats upp infogades till frågan tillhörande citat från intervjuerna. För att 
underlätta läsbarheten har citaten korrigerats genom att upprepningar och pauser tagits bort. 
Allt efter strävan att endast redovisa andemeningen i deras uttalanden (Jfr Starrin/Svensson 
1994:125).    
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4. Resultat  
 
4.1. Enkäter 
 
Här kommer jag att redovisa resultaten i olika diagram. Varje så kallad figur följs sedan av en 
kommentar där resultatet beskrivs. De resultat som står i direkt anknytning till uppsatsens 
frågeställningar presenteras här. Till en början redovisas forskningsfrågan om hur eleverna 
uppfattar att grammatiken förmedlas. På enkäten gavs åtta påståenden att ta ställning till i 
denna fråga (se bilaga 1, påstående 2-8).              

Figur 1 
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Kommentar (f1)11 
Ett jämförande diagram redovisar här skillnaderna mellan de som anser att grammatik i 
huvudsak studeras skriftligt och de som anser att grammatik i huvudsak studeras muntligt. 37 
% instämmer helt i påståendet om att grammatik studeras skriftligt. 50 % anger att det delvis 
stämmer att grammatik studeras skriftligt, medan 13 % menar att det inte stämmer. Ser man 
till motsvarande siffror för det muntliga studiet av grammatiken, hävdar endast 4 % att 
grammatiken studeras huvudsakligen muntligt. Hälften svarar att påståendet delvis stämmer 
och sammanlagt 40 % ringar in alternativen stämmer inte eller stämmer inte alls.   
 
Diagrammet ovan påvisar en klar differens mellan det skriftliga och muntliga studiet av 
grammatiken där det skriftliga dominerar. Den övervägande delen av de tillfrågade eleverna 
svarade att det stämmer helt (33 %) eller delvis (52 %) att grammatiken studeras genom 
övningar i läroboken. Det skriftliga studiet verkar bedrivas genom övningar i läroboken. 
 

 
 

 
 

                                                
11 f1= figur 1 
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Figur 2 
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Kommentar (f2) 
18 % av tjejerna anser att det stämmer helt att de själva får öva in grammatiska regler muntligt 
under lektionen. Ingen av de tillfrågade killarna väljer detta svarsalternativ. Majoriteten av 
tjejerna och killarna menar att påståendet stämmer delvis. Totalt en tredjedel av de tillfrågade 
anser att de inte får öva in de grammatiska reglerna muntligt.  
 
Den andra forskningsfrågan handlade om varför grammatik studeras. Enkätresultaten talar för 
att totalt 75 % av eleverna läser franska i syfte att kunna tala språket (se bilaga 1). Hjälper då 
grammatikstudierna eleverna till att kunna tala franska? 

 
Figur 3 
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Kommentar (f3) 
Betydligt fler elever anser att det stämmer helt (65 %) att grammatiken hjälper dem skriva 
korrekt, än vad den hjälper dem att tala korrekt (38,5 %). Vi utläser också av diagrammet att 
13,5 procent av eleverna inte instämmer i påståendet att grammatiken hjälper dem tala korrekt 
franska.                                     

Figur 4 
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Kommentar (f4) 
Av diagrammet kan man utläsa att 71 % av eleverna delvis kan tillämpa sina grammatiska 
kunskaper i muntlig produktion. 21 % av tjejerna anser påståendet vara helt sant, medan ingen 
av killarna instämmer.12 Merparten av killarna anger att de delvis kan tillämpa grammatiska 
kunskaper i muntlig produktion. Sammanlagt 12 % av deltagarna finner inte påståendet vara 
sant. 

Figur 5 
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12 Observera borfall för tjejerna. 



                                                                                                                            23 

 
Kommentar (f5) 
Vi ser att det främst är elever i steg 4 som anser sig kunna tillämpa grammatiska kunskaper i 
muntlig produktion, men skillnaden är minimal. De elever som anser att påståendet inte 
stämmer befinner sig i steg 3 och 4, vilket talar för att elever på ett lägre steg kan ha svårare 
för att tillämpa grammatiken i tal. De flesta av eleverna i steg 5 och 6 instämmer delvis i 
påståendet.  
 
Enkätresultaten visar att det skriftliga studiet av grammatiken dominerar över det muntliga. 
Den övervägande delen av de svarande anger att studierna av grammatiken helt eller delvis 
bedrivs genom övningar i läroboken. Cirka hälften av de tillfrågade menar att de under 
lektionen delvis tillåts öva in grammatiska regler muntligt. Totalt en tredjedel anser att de inte 
får öva in grammatiken genom muntliga övningar. Resultatet visade en skillnad mellan 
tjejerna och killarna, där ingen av killarna anger att de muntligt får praktisera grammatiken.  
Betydligt fler elever anser att grammatiken hjälper dem skriva korrekt, än vad den hjälper 
dem att tala korrekt.  
 
Ingen av killarna instämmer helt i påståendet att de kan tillämpa de grammatiska kunskaperna 
i muntlig produktion, medan 21 % av tjejerna väljer detta svarsalternativ. Det finns en enighet 
bland merparten av deltagarna att de delvis kan tillämpa de grammatiska kunskaperna i 
muntlig produktion. Totalt 12 % menar dock att de inte kan överföra grammatiken i talet. 
Detta gäller enbart elever i steg 3 och 4. I steg 5 och 6/7 menar majoriteten att de delvis kan 
tillämpa grammatiken i muntlig produktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Intervjuer 
 
Resultatet från intervjuerna tar sin utgångspunkt i forskningsfrågorna som behandlar 
elevernas uppfattningar om vad grammatik är och hur den studeras. Slutligen redovisas 
uppsatsens kanske mest centrala fråga: elevernas uppfattningar kring grammatikstudiernas 
effektivitet för den muntliga förmågan. I de figurer som inleder varje avsnitt är frågorna som 
ställdes till eleverna placerade i mitten. Runt omkring har elevernas svar kategoriserats och 
benämnts utifrån deras uppfattningar kring ämnet. 
 
4.2.1. Elevernas uppfattningar om vad grammatik är. 
 
Två av eleverna är av uppfattningen att grammatik är språkets regler. En annan elev talar om 
grammatiken som synonymt med ”verb och andra ordklasser”. Ytterligare en elev ser 
grammatiken som ett verktyg och nämner att ”grammatik är språket om språket”, ett 
metaspråk. Två av de tillfrågade talar istället om språkets uppbyggnad. Utifrån elevernas 
utlåtanden har följande kategorier gjorts: 
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1. Regler (4,                                                                     2.Ordklasser och                                         
 
 
                                                      Vad är gram 
 
3.Verktyg  
 
 
 
1. Regler  
  
Peter (steg 3) och Emma (steg 6/7) svarar mycket kort på frågan om vad grammatik är. Peter 
tycks tala om ett regelsystem, även om han inte uttrycker det ordagrant. Emma säger däremot 
uttryckligen att grammatik är regler.  
 
Peter: ”Grammatik är väl hur man ska prata och hur man ska skriva. Att man ska få rätt 
ordföljd, böja adjektiven rätt, placera verben rätt och så.” 
 
Emma: ”Grammatik är väl regler om hur man pratar, stavningsregler och hur man reglerar 
språket.” 
 
2. Ordklasser 
 
Sandras (steg 3) förklaring av begreppet begränsas till att gälla ordklasser. Hon anmärker att 
det är läraren som främst uppehåller sig vid grammatiken och tycks inte se sig själv som en 
del av den .  
 
Sandra: ” Grammatik är verb och sådant. Sådant där jobbigt som läraren håller på med.” 
 
 
3. Verktyg och ”språk om språket” 
 
Camilla (steg 6/7) betraktar grammatiken som ett verktyg i uppbyggnaden av språket. Hon 
säger samtidigt att grammatiken är språket man talar om språket, ett metaspråk. 
 
Camilla: ”Grammatik är någonting som hjälper en både skriftligt och muntligt för att bygga 
upp språket korrekt. Grammatik är ju språket man talar om språket. Grammatik är ett 
verktyg.”  
 
4. Språkets uppbyggnad 
 
Både Katrin och Linda (steg 4) betraktar grammatiken som språkets uppbyggnad. 
 
Katrin: ”Grammatik är hur språket är uppbyggd.” 
 

Vad är 
grammatik? 

2. Ordklasser  

4. Språkets 
uppbyggnad 

1. Regler 

3. Verktyg 
och ”språk 
om språket” 
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Linda: ”Grammatik är hur språket är uppbyggd och hur det fungerar. Det handlar om 
exempelvis böjningar.” 
 

 
4.2.2. Elevernas uppfattningar om varför grammatik studeras. 
 
Två av intervjudeltagarna betonar användningen av språket och tycks mena att grammatiken 
är ett medel för kommunikation. Lika många betonar istället att grammatiken ”gör det lättare 
med språket”. En annan uppfattning är att grammatiken studeras för en rad olika ändamål. 
Med detta i begrundande kategoriserades svaren på följande vis: 
 
 
 
                                                                                                                                 

                                                                     
  

Varf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Medel för kommunikation. 
 
Katrin (steg 4) och Peter (steg 3) menar att grammatik studeras för att kunna kommunicera. 
De lägger tonvikten på användningen av språket..  
 
Katrin: ”Grammatik studeras på grund av att man ska kunna använda den i språket.  Om man 
besöker ett land blir det konstigt om man enbart behärskar en tidsform. Det blir svårt att ta 
sig fram på så sätt. 
 
Peter: ” Utan grammatik kan man inte prata. Det är möjligt att göra sig förstådd, men det 
låter mycket bättre med en bra grammatik. Jag själv lyssnar bättre då eftersom man gör ett 
seriöst intryck med en bra grammatik”.  
 
2. Underlätta språkinlärningen. 
 
Sandra (steg 3), Linda (steg 4), och Camilla (steg 6/7) är av meningen att grammatiken syftar 
till att göra språket mer lätthanterligt. Samtliga tre betraktar grammatiken som ett hjälpmedel.  
 
Sandra: ” Grammatik läser man för att lära sig ett språk bättre. Grammatiken hjälper oss att 
förstå hur ett språk är uppbyggt. Om man ska säga att man ska bygga någonting så kan man 
ju inte säga ’jag bygga’.” 
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1. Medel för 
kommunikation. 

3. Bevara språket 
    Korrekt tal och förståelse. 
    Yrkesspråk 
    Prestige 
 
     
 



                                                                                                                            26 

Linda: ”Grammatik studeras för att det ska bli lättare med språket. När man pratar måste 
man kunna olika böjningsformer”.  
 
Camilla: ” Grammatiken är till för att lära sig uppbyggnad, regler och lagar. Om man inte 
bor i Frankrike och lär sig språket på det naturliga sättet måste man plugga in det och då är 
grammatiken en väldig hjälp. Vi hade i och för sig en frankofon i klassen som kunde tala 
franska flytande. Han läste franska för att han inte kunde grammatiken och därför inte kunde 
skriva språket så bra.” 
 
3. Diverse orsaker. 
 
Emma (steg 6/7) i sin tur anser att grammatik är nyttigt ur en rad synpunkter. Hon menar att 
grammatik är ett sätt att bevara språket, att grammatiken hjälper oss att kommunicera väl. 
Emma talar också om grammatiken som ett yrkesspråk. Dessutom, menar hon, är den 
prestigeingivande. 
 
Emma: ” Grammatik studeras av olika orsaker. Grammatik som funktion är bra för att kunna 
bevara språket. Dels behövs grammatiken för att lära sig tala korrekt och för en fullständig 
förståelse. I annat fall kan ju missförstånd uppstå. Om man ser till varför det är bra att kunna 
grammatik är det väl att den är själva nyckeln för att man ska kunna tala korrekt. Det måste 
man kunna för att bli accepterad i vissa sammanhang. Det är svårt att komma in i 
akademikerkretsar om man inte talar ett visst språk. Där är det viktigare att ha en korrekt 
grammatik än vad det är för oss ungdomar. Grammatiken är ett sätt att särskilja människor. 
Det är väl lite finare att kunna grammatik för att man är välutbildad och så. I franska är det 
prestigefyllt att kunna grammatiken. Man måste kunna alternera mellan olika typer av sätt att 
prata på.” 
 
 
 
 
 
4.2.3. Elevernas uppfattningar om grammatikundervisningens effektivitet. 
 
Eleverna skulle kunna delas in i två läger utefter deras uppfattningar i denna fråga: De som 
anser att grammatikundervisningen är givande för den muntliga färdigheten, respektive de 
som ser undervisningen som ineffektiv för det syftet. Tre av eleverna talar om ”rabblande” 
och verkar inte se att grammatiken används faktiskt i talet. Resterande tre elever menar att 
grammatiken är värdefull för att behärska språket muntligt. Deras uppfattningar har 
strukturerats upp enligt följande mönster: 
 
 
 
 
                                                                     
     

 
e 
 

 
 

Är grammatik- 
undervisningen 
effektiv för den 
muntliga förmågan? 

1. Brist på användning 
av grammatiken. 

2. Grammatiken 
är meningsfull 
för talet. 

3. Grammatiken är 
en absolut 
nödvändighet för 
talet.  
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1. Brist på användning av grammatiken. 
 
Katrin (steg 4) efterlyser sammanhang och användning av grammatiken. I skolan lär man sig 
att rabbla lösryckta meningar. Av den åsikten är också Peter (steg 3). Han menar att 
grammatiken måste användas i konversationer för att en automatisk koppling mellan 
grammatikkunskaper och praktisk användning i talet ska kunna ske. Emma (steg 6/7) talar i 
samma ordalag med tillägget att undervisningen är i behov av nytänk.  
 
Katrin: ”I skolan får vi ofta läsa en lärobokstext och sedan göra uppgifter till den. Sedan 
förväntas man kunna alltsammans. Jag tycker att det handlar om lösryckta meningar. 
Meningarna är visserligen uppbyggda kring en text med tillhörande glosor och grammatik, 
kanske i form av framtidsuttryck. Då får man kanske en lösryckt mening t.ex. ’Malin ska cykla 
till skolan i morgon’. Då tycker jag att sammanhang saknas. Det är ingenting man kommer 
ihåg. Man borde i stället få en relation till hela texten. Det är bättre att läsa noveller och 
böcker. Jag brukar fråga om jag inte kan få läsa bok istället för att arbeta i bok. Det känns 
inte som att man kan använda språket så som vi lär oss det i skolan på grund av att vi bara 
rabblar det hela tiden. Det är kul när man får känna att man använder språket. Jag är emot 
systemet med läroböcker, det är inte det ultimata för mig. Jag är för individuell undervisning 
där man får läsa texter man är intresserad av.” 
 
Peter: ”Det är viktigt att kunna grammatik men inte på det sättet vi lär oss den. Det är när 
man börjar använda grammatiken som man lär sig att sätta in den rätt. Felet med skolan är 
att vi inte använder grammatiken. Jag tror att de flesta är bättre på grammatik än vad de är 
på att prata. Grammatiken är så inpräntad. Lärarna vill att man ska pränta in det så det 
automatiseras. Men jag tycker att man inte kan använda grammatiken när man pratar då, 
man kan bara rabbla. Sedan måste man tänka efter hur man ska använda det när man pratar. 
Det går inte automatiskt. Glosor kan man plugga in men grammatiken måste man förstå och 
då måste man använda den. Det är i konversationer man lär sig grammatik och det har vi 
alldeles för lite av.” 
 

Emma: ” När det kommer till grammatiken är det så att man ska lära sig att rabbla utantill. 
Jag tycker om att lära mig själv. På det sätt grammatikundervisningen sker tar det längre tid 
och är svårare att lära sig saker. Man utgår inte från våra personliga preferenser. Mycket av 
den andra undervisningen har förändrats men grammatikundervisningen är traditionell och 
skulle behöva lite nytänk. Den är så strikt, som det var förr. Jag kan känna att jag kan vissa 
grammatiska regler men mitt tal utvecklas inte i takt med dessa. Grammatiken är det som 
fastnar sämst. Jag kan omsätta grammatiska kunskaper i tal till en viss del, men det skulle 
kunna vara så mycket bättre. Även om jag kan sitta och kunna alla regler så är det en annan 
sak att överföra dem. Jag vill att man ska höra hur det låter så att det kommer naturligt. Jag 
önskar att man lärde sig använda grammatiken mer rent faktiskt i talet. I franska har det 
viktiga alltid varit att kunna göra sig förstådd, men jag vill ju kunna tala korrekt”. 
 
2. Grammatiken är meningsfull för talet. 
 
Linda (steg 4) och Sandra (steg 3) ser ingen komplikation i grammatikundervisningens 
bidragande till talet. Sandra ger en motsägelsefull bild av grammatikens effektivitet för talet. 
Å ena sidan påpekar hon att grammatiken är ett måste för att kunna tala, å andra sidan berättar 
hon att hon inte alltid vet hur hon ska använda sig av grammatiken när hon kommunicerar.  
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Linda: ”Genom att vi studerar grammatik är det lättare att veta hur man ska placera saker 
och hur man ska böja verben. Men vi borde ha mer muntliga övningar, lite mer praktik. Mitt 
mål är att bli bättre på just det muntliga. Det är mycket svårare att prata än att skriva 
franska. Man skulle kunna väva in grammatiken mer genom att göra olika slags lekar. Ju mer 
grammatik man kan desto bättre kan man formulera sig.  Grammatiken är nödvändig för att 
kunna prata. Det blir enklare att prata om man vet hur språket fungerar.” 
 
Sandra: ”Det är ett måste att ha grammatiken för att kunna tala. Det är svårt att tala om man 
inte kan grammatik. Jag vet inte alltid hur jag ska använda mig av grammatiken när jag talar, 
men i stort sett. Jag är i och för sig bättre på att skriva än att prata. På lektionerna har jag 
lärt mig mer att skriva än att prata. Man borde prata mer, det är därför jag läser språk, inte 
för något slags pappersarbete. Men grammatikundervisningen är effektiv för talet. Du måste 
ha grammatik för att kunna tala. Sedan är det inte säkert att jag orkar tänka till och använda  
den.” 
 
 
3. Grammatiken är en absolut nödvändighet för talet. 
 
Camilla (steg 6/7) anser att grammatikundervisningen har en mycket positiv inverkan på 
hennes muntliga förmåga, även om alla lär in på olika sätt. Språk handlar för henne om att 
komma över spärrar och här är grammatiken en hjälp. Camilla säger emellertid att hon 
behärskar det skriftliga språket bättre än det muntliga.  
 
Camilla: ” Jag tror absolut att grammatikstudierna är meningsfulla för talet. I engelskan går 
man igenom grammatiken efter det att man har lärt sig att använda den. Men i franskan är 
man äldre när man börjar och behöver därför tänka efter mer. Man skulle kunna göra mer 
som man gjorde när man började lära sig franska: först gå igenom grammatiken, sedan 
skriva dialoger med den grammatiken. Så är det inte nu. Man har allmänna diskussioner och 
så får man hoppas att man lär sig föra in t.ex. ’subjonctif’ i talspråket. Man märker att 
talspråket blir mer finslipat och man märker att man lär det sig praktiskt också. Det är klart 
att det är på en annan nivå skriftligt, men man lär sig använda det muntligt också. Om man 
verkligen förstår grammatiken kan det vara svårt att tillämpa den i tal till en början, men 
sedan släpper det spärrar. Det handlar just om att komma över spärrar i språk och komma 
över nyckeln till språket. Plötsligt märker man att man kan formulera meningar. Jag vet inte 
om det beror på att man lärt sig grammatiken eller att man hört språket under lektionen så 
mycket att det lossnar. Vågar man prata mer, lär man sig ju naturligt mer. Kan man inte 
språket så bra är det nödvändigt att förstå grammatiken. Har man lätt förstå logiska samband 
tycker man nog att grammatiken är lätt. Andra är bättre på att snappa upp saker utan att lära 
sig dem regelmässigt.” 
 
 
Elevernas uppfattningar kring vad grammatik är resulterade i fyra olika 
beskrivningskategorier: regler, ordklasser, verktyg och ”språk om språket” samt språkets 
uppbyggnad. Uppfattningarna kring varför grammatik studeras var också varierande, om än 
mer utvecklade. Två av de intervjuade såg grammatiken som ett kommunikationsmedel. 
Grammatik studeras för att man ska kunna använda språket, menade de. Lika många såg 
grammatikstudiet som ett sätt att underlätta språkinlärningen och lära sig om hur språket är 
uppbyggt. En tredje person angav ett flertal skäl till varför grammatik studeras; för att bevara 
språket, för att uppnå korrekthet, för att tillägna sig ett yrkesspråk och för att uppnå prestige. 
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Hälften av eleverna menar att det råder brist på användningen av grammatiken. De anser att 
man endast lär sig ”rabbla” lösrycka meningar i skolan. På så vis kan ingen automatisk 
koppling till grammatikens egentliga användning i talet ske, hävdar de. Två av eleverna ser 
inget egentligt problem i grammatikundervisningen, men säger samtidigt att de önskar mer 
praktik och muntliga övningar. En av dem menar att hon inte alltid kan använda sig av 
grammatiken. En annan elev betraktar studiet av grammatiken som mycket nödvändigt för att 
bygga upp talet. Hon menar att det handlar om att komma över spärrar i språk. Hon säger 
ändå att hennes skriftliga nivå är bättre än den muntliga. 
 
4.3 Kvantitativa och kvalitativa resultat – en jämförelse 
 
Enkätresultaten visar att cirka hälften av eleverna delvis får öva in de grammatiska regler de 
lär in muntligt. En tredjedel uppger att de inte får öva in grammatiken muntligt under 
lektionen. I intervjuerna talar tre av sex elever om grammatiken som ett ”rabblande” utan att 
sättas i ett sammanhang. De säger att de inte använder grammatiken under lektionen, vilket 
resulterar i att ingen automatisk koppling kan ske mellan grammatiken och dess faktiska 
användning i talet. Tre av intervjupersonerna riktar ingen kritik mot grammatikstudiet, utan 
anser i en direkt fråga att det fyller sin funktion. Däremot kan man fråga sig hur effektiv de 
egentligen finner grammatikundervisningen när de säger att deras skriftliga nivå är högre än 
den muntliga. I undervisningen lär man sig främst att kommunicera skriftligt, påpekar en elev. 
Hennes mening bekräftas utav enkätresultaten där diagrammen visar att grammatikstudiet i 
huvudsak bedrivs skriftligt. De flesta av de tillfrågade anser via enkätsvar att de delvis kan 
tillämpa de grammatiska kunskaperna i muntlig produktion. Ingen av killarna instämmer helt i 
påståendet, medan 21 % av tjejerna finner att de kan tillämpa grammatiken i tal. 12 % säger 
sig inte vara kapabla till detta.  
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5. Diskussion 
 
Den kommunikativa förmågan är central i kursplaner i moderna språk idag. Samhället är i 
behov av människor med goda språkkunskaper och elevernas syfte med att läsa främmande 
språk är att kunna tala språket. Ändå ter sig sambanden mellan kursmålen, samhällets behov 
och elevernas strävan att kunna kommunicera inte problemfritt. I detta examensarbete har 
grammatikens roll i undervisningen i franska undersökts i syfte att undersöka i hur stor 
utsträckning elever upplever att den bidrar till deras muntliga färdighet.  
 
Till att börja med kan tillförlitligheten av de resultat som framkommit i föregående kapitel 
diskuteras. Intervjuerna genomfördes under mycket liknande yttre omständigheter. Det var 
dessutom samma person som genomförde intervjuerna och ställde samma huvudfrågor till alla 
elever. Beträffande noggrannheten vid formuleringen av enkätresultaten kunde vissa 
påståenden ha formulerats bättre t.ex. påståendet: ”Grammatik studeras huvudsakligen 
muntligt.” Det borde ha preciserats med tillägget ”muntliga övningar” eller ”i konversation”. I 
påståendet ”Grammatiken hjälper mig att prata korrekt franska” borde ordet ”korrekt” ha 
uteslutits. Allteftersom resultaten analyserades dök nya frågor upp: Anser eleverna att man 
kan lära sig ett främmande språk flytande utan att studera grammatik? Vad anser eleverna är 
att ”kunna” ett språk? Osv.  
 
Brister vad gäller odefinierade begrepp kan förekomma då eleverna har beräknats vara 
bekanta med de termer som använts. Huvudbegreppet, grammatik, fick de intervjuade själva 
definiera för att undvika missuppfattningar. Utöver dessa eventuella brister torde resultaten av 
undersökningen vara tillförlitliga. Huruvida resultaten är representativa för franskaelever i 
allmänhet är svårt att avgöra. De elever som deltog sade sig nästan uteslutande ha bra eller 
mycket bra kunskaper i franska. Det är möjligt att det endast är elever med mycket goda 
språkkunskaper som läser språk på höga nivåer. Om så är fallet är urvalet representativt. Det 
vore intressant att genomföra en undersökning med elever i lägre steg för att se hur de 
uppfattar grammatikens förmåga att bidra till muntlig kommunikation. Fördelarna med att 
genomföra undersökningen med elever på en mer avancerad nivå är att de har samlat på sig 
mer erfarenhet av grammatikundervisning och förmodligen utvecklat ett personligt 
förhållningssätt till den. 
 
Språk kan analyseras utifrån två aspekter: kunskaper i språket och kunskaper om språket. Vår 
språkförmågas två sidor kan sägas ha utgjort ett motiv genom uppsatsen trots att fenomenet 
har uttryckts i andra termer. Chomskys “performance” och “competence” och Saussures 
“langue” och “parole” må vara de mest tillämpade begreppen i språkvetenskapen när man 
talar om språkförmåga, men vid sidan av dem har också andra termer berörts: deklarativ 
kunskap och procedurkunskap, explicit kunskap och implicit kunskap, för att nämna några. 
Begreppen tycks vara ytterst aktuella i en diskussion om grammatikundervisningen. Utefter 
resultaten som framkommit i föreliggande uppsats är det relevant att ställa sig frågan om 
grammatikstudierna enbart ger eleverna kunskaper om språket eller om de får praktisera teorin 
genom övningar.  
 
Enkätresultaten visar att cirka hälften av eleverna delvis får öva in de grammatiska regler de 
lär in muntligt. En tredjedel uppger att de inte får öva in grammatiken muntligt 
överhuvudtaget. I intervjuerna talade eleverna om ”pappersarbete”, ”att läsa bok i stället för 
att jobba i bok”, samt vid upprepade tillfällen om ett ”rabblande”. Citaten kan tolkas som en 
undervisning där användning av språket inte prioriteras. Om så är fallet har den 
kommunikativt inriktade undervisningen fallerat, om den någonsin har existerat. Det tycks 
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inte räcka med teoretiska förklaringar av grammatiken utan någon praktik för att elever ska 
kunna tillägna sig den i muntlig kommunikation. En musiker kan inte enbart studera noter för 
att lära sig spela ett instrument. Den praktiska delen är inte att ignorera.  
 
Hälften av intervjupersonerna ansåg att grammatiken är viktig för att kunna kommunicera 
muntligt. Huruvida detta svar är automatiserat och inpräntat hos eleverna eller om de 
uppriktigt finner grammatikundervisningen betydelsefull för den muntliga förmågan är inte 
givet. Samtliga intervjupersoner betraktade det talade språket som svåröverkomligt i 
förhållande till det skriftliga. Blickar man tillbaka på enkätresultaten ser man att eleverna 
ansåg att grammatiken huvudsakligen studeras skriftligt. Följden därav kan vara att eleverna 
upplever en större säkerhet i den färdighet de har övat mest på –att skriva. Elevernas spontana 
förmåga att kommunicera, vilken är av stor betydelse i talspråk, tycks hamna i skymundan.  
Eleverna är vana vid den planeringstid ett skriftligt studium av grammatiken ger.  
 
Med detta i begrundande kan man fundera på om vi är tillbaka till grammatik- och 
översättningsmetoden där läsning och inlärning av paradigm och regler betonades. Hälften av 
intervjupersonerna resonerar i dessa banor och en av dem förtydligar med att 
grammatikundervisningen nu är i behov av nytänk. Ingen av de intervjuade ger uttryck för en 
undervisning som till skillnad från grammatik- och översättningsmetoden är ”direkt”. Ingen 
talar om en undervisning där grammatiken är sekundär och endast förklaras vid behov. 
 
Uppsatsens syfte var att undersöka i hur stor utsträckning eleverna uppfattar grammatik- 
undervisningen som bidragande till den muntliga förmågan. Det är anmärkningsvärt att ingen 
av killarna i enkätundersökningen instämde helt i påståendet att de kunde tillämpa 
grammatiken i muntlig produktion. Däremot ansåg 21 % av tjejerna de kunde tillämpa 
grammatiska kunskaper i tal. Hur denna skillnad ska tolkas finns det dessvärre inga belägg för 
här. Men det är intressant att konstatera att det finns en skillnad mellan könen i språk- 
undervisningen där killarna tenderar att vara mer skeptiskt inställda. Endast 15 % av eleverna 
instämmer helt i att de kan tillämpa grammatiken i muntlig produktion. Det ser alltså ut som 
att grammatikundervisningen i liten utsträckning bidrar till elevernas muntliga förmåga. De 
flesta elever ansåg att de delvis kunde tillämpa de grammatiska kunskaperna i muntlig 
produktion. Det kan tolkas som positivt att den största andelen av eleverna delvis kan tillämpa 
grammatiken i talet. Men det kan vara också ett tecken på att förklaringar av grammatiken 
föregår praktiken. I en kommunikativ undervisning torde det omvända gälla. Grammatiken 
borde finnas där för att stötta den muntliga förmågan. Det finns dessutom en risk att endast 
teoretiskt inriktade elever kan tillägna sig grammatiken. Ingen av de intervjuade tycks anse att 
de fullt ut kan tillämpa grammatiken när de kommunicerar muntligt eftersom de säger att de 
behärskar det skriftliga språket bättre. Det gäller även dem som finner undervisningen 
meningsfull för sin muntliga förmåga. En elev menar att hon kan tillämpa grammatiken i talet 
till en viss del ”men det skulle kunna vara så mycket bättre”. Huruvida förhållandet mellan 
teori och praktik verkligen är ojämnt skulle kunna undersökas ytterligare. Problemet tycks 
ändock inte vara fördelningen mellan teori och praktik i grammatikundervisningen, utan det 
faktum att praktiken främst sker skriftligt. Den muntliga praktiken måste därför beredas mer 
utrymme för att kunskaperna om språket ska kunna omvandlas till kunskaper i språket, till 
färdigheter. För den enskilde språklärarens praktiska arbete kan en sådan kunskap innebära att 
större vikt läggs vid muntlig kommunikation i grammatikundervisningen. För att elever bättre 
ska tillägna sig grammatiska resonemang och kunna tillämpa dem muntligt kan en funktionell 
ansats i undervisningen vara fördelaktig. Grammatikens funktion måste synliggöras i det 
talade språket för att kunna vara eleverna till nytta.  
 



                                                                                                                            32 

 
Referenser 
 
Brodow, Bengt Nilsson, Nils-Erik, & Ullström, Sten –Olof  (2000). Retoriken kring 
grammatiken –didaktiska perspektiv på skolgrammatiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Danell, Karl Johan (1993). La linguistique –practique et théorie. Lund: Studentlitteratur. 
 
Ericsson, Eie (1989). Undervisa i språk- språkdidaktik och språkmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.) (2001). Språkboken – en antologi om språkundervisning 
och språkinlärning. Örebro: Skolverket. 
 
Flyman, Anna (2003). Teaching, Learning, and Student Output - A study of French in the 
classroom. Akademisk avhandling, Lund: Lunds Universitet. 
 
Halliday, M.A.K (2004). An Introduction to Functional Grammar. New York: Oxford 
University Press Inc.  
 
Hansen, Iah & Schwartz, Björn (1992). Gleerups franska grammatik. Malmö: Gleerups 
utbildningscentrum AB.  
 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen - 
undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsförlaget. 
 
Lammers, Hans & Nygaard, Flemming (1980). Kommunikativ fremmendesspråks 
undervisning. Köpenhamn: Grafisk forlag. 
 
Linnarud, Moira (1993). Språkforskning för språklärare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Mekki-Berrada, Tawfik & Söderberg, Marianne (1997). Micromégas A.  Italien:  
Akademiförlaget Corona. 
 
Petterson, Marie, Jonchère, Nicolas, Sandberg, Eva & Waaagard, Viktoria (2004) Grande 
Escalade 4. Stockholm: Liber.  
 
Riegel, Martin, Pellat, Jean- Christophe & Rioul, René (1994). Grammaire méthodique du 
français. Paris: Presses universitaire de France. 
 
Rosamond, Michell & Florence, Myles (2004). Second Language Learning theories. 
New York: Oxford University. 
 
Språk. Kursplaner, betygskriterier och kommentarer (2000). Gy 2000:18. Stockholm: 
Skolverket och Fritzes.  
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per –Gunnarsson (red.) (1994). Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 



                                                                                                                            33 

Teleman, Ulf (red.) (1987). Grammatik på villovägar. Stockholm: Svenska språknämnden 
och Liber AB.  
 
Teleman, Ulf (red.) (2001). Inledning till grammatiken. Stockholm: Svenska Akademin.  
 
Tornberg, Ulrika (2002). Språkdidaktik. Malmö: Gleerups Utbildningscentrum AB  
 
Trost, Jan (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.  
 
Wilkins, David Arthur (1976). Notional Syllabuses, -a taxonomy and its relevance to foreign 
language curriculum development. Oxford: Oxford University Press. 

 
Elektroniska källor13 

 
Björk, Cecilia (2002). Undervisning i främmande språk. En fallstudie i metoder i 
språkundervisningsprocesser. Examensarbete. Linköpings universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap, Linköping. (http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=1421) 
(2006-04-15). 
 
http://www.edict.com, Functional Grammar, 
http://202.81.246.155/vlc/funcgrammar/fungra/introduction.htm. (2006-04-19). 
 
Edlert & Bergseth (2003). Attitydundersökning om språkundervisning i grundskola och 
gymnasieskola – resultat av en kvalitativ undersökning. Stockholm: Skolverket.  
http://modersmal.skolutveckling.se/pdf/SkolverketAttityderRapport2003.pdf . (2006-04-30). 
 
Kerper, Mora Jill (2003). Teaching Grammar in Context, San Diego University. 
http://coe.sdsu.edu/people/jmora/Grammar.htm#Situational. ( 2006-04-19 ). 
 
Nilsson, Josefin (2001). Funktionell grammatik. Om möjlighet till en meningsfull 
grammatikundervisning. Examensarbete. Linköpings universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap, Linköping. http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=911.  
(2006-06-01). 
 
Oscarson, Mats, Gustafsson, Jörgen, Franke, Anita & Arvidsson, Maj (1999). Utvärdering av 
skolan 1998 avseende läroplanernas mål. (US98) Skolverkets rapport nummer 175 se  
delrapporten ”Kommunikativ förmåga i främmandespråk 1999”. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=560 . (2006-04-15). 
 
Thorson, Staffan, Molander Beyer, Marianne & Dentler, Sigrid (2003). Språklig enfald eller 
mångfald? En studie av gymnasieelevers och språklärares uppfattningar om elevers val av 
moderna språk. (UFL-rapport nr 2003:06). Göteborgs Universitet, Utbildnings och 
forskarnämnden för lärarutbildning. http://www.ufl.gu.se/Rapporter/Thorson.pdf. (2006-05-
15). 
Östergren, Helen (2005). Grammatik som produkt och som process: från 1965 till 2000. C-
uppsats. Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap, Linköping.  
(http://www.diva-portal.org/liu/abstract.xsql?dbid=4512). (2006-06-01). 
 

                                                
13 De elektroniska källorna finns i de flesta fall i en tryckt version.  
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Bilaga 1 
 
Nedan följer ett antal påståenden om grammatik. Din uppgift är att ta ställning till i 
vilken utsträckning du instämmer i dessa. Endast ett svarsalternativ per fråga kan 
väljas. Var vänlig ringa in det alternativ du instämmer i. Tack för ditt deltagande! 
 
1. Grammatiken upptar en stor del av undervisningstiden i franska. 
  
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
2. Grammatik är ett separat moment i språkundervisningen.  
 
    stämmer helt        stämmer delvis         stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 

3. Grammatiken studeras genom övningar i läroboken.   
 
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 

4. Grammatik studeras huvudsakligen skriftligt.  
 
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
5. Grammatik studeras huvudsakligen muntligt. 
     
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
6. Förklaringar av grammatiken ges av läraren.   
 
     stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
7. Under lektionen får jag muntligt öva in de grammatiska regler som förklaras. 
     
     stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
8. Jag får tillfälle att utan hjälp av läraren dra slutsatser om grammatiska regler. 
 
     stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
9. Grammatiken hjälper mig att  skriva korrekt franska. 
     
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
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10.  Grammatiken hjälper mig att  tala korrekt franska. 
 
     stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
11.  Desto mer grammatik jag behärskar desto bättre franska talar jag.  
      
     stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
12. Jag läser franska på grund av att jag vill kunna tala språket. 
      
      stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
13. Jag kan tillämpa mina grammatiska kunskaper i muntlig kommunikation. 

     
    stämmer helt        stämmer delvis        stämmer inte        stämmer inte alls 
 
 
 
Har Du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem 
gärna här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag som deltar i undersökningen är en          
 
  tjej               kille  
 
 
Mina kunskaper i franska är  
 
mindre bra                      bra                         mycket bra 
                                                  

 Än en gång: Tack för att Ditt deltagande! 
 



                                                                                                                            36 

Bilaga 2 
 

 
       
       

  Resultat av samtliga enkätfrågor beräknat i procent 
       
       
tjejer Fråga nr: stämmer helt stämmer delvis stämmer inte stämmer inte alls  
 1 21 69 10 0  
 2 18 69 10 3  
 3 36 51 3 10  
 4 28 54 18 0  
 5 5 59 31 5  
 6 69 31 0 0  
 7 18 46 36 0  
 8 18 59 18 5  
 9 69 28 0 3  
 10 36 49 15 0  
 11 54 38 5 3  
 12 72 26 2 0  
 13 21 64 13 0  
       
killar 1 46 54 0 0  
 2 23 61 8 8  
 3 23 54 8 8 (bortfall) 
 4 62 38 0 0  
 5 0 46 31 23  
 6 77 23                        0 0  
 7 0 69 23 8  
 8 23 54 23 0  
 9 54 46                         0 0  
 10 46 46 8 0  
 11 23 69 8 0  
 12 84 8 8 0  
 13 0 92 8 0  
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vad är grammatik? 
2. Varför studerar man grammatik i skolan? 
3. Beskriv en vanlig grammatiklektion. 
4. Vad tycker du om grammatik? Varför tycker du så? 
5. Innebär grammatikstudierna att du kan prata bättre franska? 
6. Tycker du att grammatikundervisningen är meningsfull för den muntliga 

förmågan? 
 
 


