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 Sammandrag 
 

Att språkdelen är en viktig del i svenskundervisning råder inga tvivel om, dock 

är känslorna inför inlärningen av dessa kunskaper varierande.  I denna studie 

läggs fokuset på gymnasielärare och deras attityder till grammatikmomentet i 

svenskundervisningen. Lärarna fick i en webbenkät svara på frågor om vad de-

ras tankar och känslor inför grammatikmomentet är, samt hur de valt att lägga 

upp undervisningen i grammatik. Resultatet analyserades sedan utifrån grup-

pen som en helhet, samt utifrån en indelning i tre lärargrupper som baserades 

på hur länge lärarna hade undervisat i svenska på gymnasienivå. 

Resultatet visade att lärarna var eniga om att det är viktigt att ha praktiska 

och teoretiska kunskaper i grammatik, men när det sedan gällde frågan om vad 

de tycker om momentet så visade sig de yngre lärarna ha en något negativare 

inställning till momentet. När det gällde hur lärarna undervisar i grammatik 

fanns det många olika varianter, men vanligast var traditionella grammatik-

övningar där man plockar ut t.ex. ordklasser och satser, samt olika former av 

textanalys. Gällande examinationsformer dominerade vanliga prov, men det 

framgick också att en del lärare ansåg att inga prov behövdes, utan att de inlärda 

kunskaperna visade sig i elevernas skrivna texter.    

    

 

Nyckelord: Grammatik, attityder, gymnasielärare, svenska, undervisning.  
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1 Inledning 

Att skolans grammatikundervisning är ett väldebatterat ämne råder inget tvivel 

om. Ulf Teleman (1987) skriver i Grammatik på villovägar att ”Många av grammati-

kens vänner och motståndare har ett skräckblandat förhållande till grammatiken. 

De kommer ihåg grammatikstudiet som mekaniskt plugg av ett obegripligt 

stoff ”(Teleman1987:11). Joakim Lygner, gymnasielärare i svenska i Varberg och 

styrelseledamot i Svensklärarföreningen, menar på att den rena, grammatiska be-

greppsinlärningen givetvis är viktig, men att kunskapsutvecklingen inte får stanna 

där, utan eleverna måste få möjlighet att utnyttja sina kunskaper praktiskt och att 

man måste ”knyta kunskapskraven till varandra.” (Lygner 2017). 

 SFI-läraren och författaren Sara Lövestam (2015) menar på att åsikterna om 

grammatik är delade, och medan vissa entusiastiskt tar sig an momentet så ser 

andra det som ett nödvändigt ont. Hennes förslag på hur grammatiken ska hante-

ras är att den ska vara ”portionerad i fina små doser, använd på varje svensklektion, 

en naturlig del i hur vi pratar om språket.”(Lövestam 2015). Detta är bara några 

exempel på diskussionerna som hålls om grammatik.  

 Från en ung ålder lär vi oss om språkets regler, och med tiden bygger vi på 

vår kunskap med grammatiska pusselbitar. När vi når gymnasiet handlar det inte 

längre om att bara placera orden en eller ett framför substantiven, att ordet att kan 

placeras vid ett verb och beskriver något man gör, eller att adjektiv beskriver hur 

något ser ut eller är, utan vi ska då även ha förvärvat kunskaper om allt från språk-

ljud till att bygga hela meningar av olika satser.  

 Läroplanen LGY11 presenterar tydligt de mål och kunskaper som eleverna 

förväntas nå och tillgodogöra sig under svenskundervisningen. I läroplanen fram-

går det dock inte hur mycket undervisningstid läraren ska lägga på varje delmo-

ment, vilket lämnar utförandet och planeringen av undervisningen öppen för lära-

rens tolkning och intressen.  Då grammatiken ofta ses som en svår och i många fall 

tråkig del av svenskundervisningen är det intressant att undersöka vad de under-

visande lärarna har för åsikter om detta, och i vilken utsträckning grammatiken får 

ta plats i deras undervisning. Intresset för studien ligger även på ett personligt plan, 

då jag själv studerar till gymnasielärare i svenska och därför är intresserad av hur 

mina framtida kollegor förhåller sig till detta moment i undervisningen. 
  

2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syfte är att belysa svensklärarnas attityder till undervisning i gramma-

tik på gymnasiet, och hur lärarnas attityder till momentet påverkar hur de sedan 

arbetar med grammatik i undervisningen. Vad tycker egentligen lärarna om att 

undervisa i grammatik? Påverkar deras tankar och känslor om grammatik hur de 

lägger upp sin egen undervisning i grammatikmomentet? Skiljer sig attityderna 

något beroende på hur länge lärarna har undervisat i ämnet? 
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Ämnet är som tidigare sagt väldebatterat, men det jag har uppmärksammat i mina 

eftersökningar är att de undersökningar som finns ofta har fokuserat på enkätun-

dersökningar på ett fåtal skolor, eller på ett fåtal, djupgående intervjuer med lärare. 

Undersökningarna har ofta behandlat lärares och elevers attityder till grammati-

ken, men vi kan också se undersökningar som fokuserar på läroböckerna, lärarnas 

strategier för undervisningen, eller undersökningar som inte endast omfattar 

svenska språket, utan även grammatik i andra språk.   

De frågor som ställs i undersökningen är: 

 Vilka attityder har lärarna till grammatikundervisningen?  

 Hur väljer lärarna att arbeta med grammatiken i klassrummet? 

 Hur skiljer sig attityderna åt mellan olika lärargrupper? 

Min förhoppning är att genom att utnyttja ett annat forum för min enkätundersök-

ning, nämligen en Facebook-grupp för svensklärare, kunna få ett bredare resultat 

än tidigare undersökningar.  Med ett bredare resultat syftar jag dels på möjligheten 

att nå ut till lärare på en mer rikstäckande nivå, istället för endast inom ett begrän-

sat geografiskt område, och dels kunna få en bredd i åldrar och verksamhetstid, 

med både nyexaminerade och erfarna lärare.  

Jag har valt att granska materialet i sin helhet, men jag har även delat in de 

deltagande lärarna i tre olika grupper vars resultat ställs mot varandra. Den enda 

undersökningen jag hittat som jämfört olika lärargrupper är Annica Bergströms 

rapport från 2007 som tas upp under tidigare forskning, med trots att hon har fyra 

olika informantgrupper så används detta perspektiv endast på högskolelärarna. 

Min undersökning tillför därmed ett nytt perspektiv på forskningen kring gymna-

sielärares attityder till grammatik. 

 

3 Bakgrund 

Följande avsnitt presenterar först begreppet grammatik och vad grammatik är, där-

efter tas grammatik enligt läroplanen LGY11 upp. Sedan presenteras den didaktiska 

triangeln, och slutligen presenteras begreppet attityder. 

3.1  Vad är grammatik? 

Vad menar vi då egentligen när vi talar om grammatik? De enklaste förklaringarna 

är att grammatik är ”beskrivning av hur korrekta ordformer, fraser och meningar 

bildas i ett språk” (www.svenska.se) eller ”regler för hur ett språks ord böjs och 

kombineras till ordgrupper och satser.” (Nationalencyklopedin). Denna senare för-

klaringen har dock tre grenar, där den första grenen handlar om språkbrukaren 

och de regler som styr de språkliga aktiviteterna, den andra är språkvetenskapens 

studier av de mänskliga språkens grammatiska regler, och den tredje är de gram-

matiska reglerna som återfinns inom de enskilda språken (Nationalencyklopedin).
   

http://www.svenska.se/
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Den grammatik som det syftas till i denna undersökning är egentligen en kombi-

nation av den första och tredje grenen, då det handlar om att i skolan tillägna sig 

det svenska språkets grammatiska regler och sedan använda dem i språkliga akti-

viteter.  

Om vi tittar i läroplanen för gymnasiet så strävar man efter att eleven ska 

tillägna sig kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad. I kursen Svenska 1 

innebär detta att eleverna ska tillägna sig ett metaspråk, alltså kunskaper om språ-

kets begrepp och strukturer, för att ” på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om 

och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.” 

(Skolverket 2011:162). I kursen Svenska 2 fokuserar man istället på de grammatiska 

reglerna och språkets uppbyggnad, och eleverna ska få kunskaper om ” hur ord, 

fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.”(Skolverket 

2011:169).   

 

3.2 Grammatik enligt LGY11 

I LGY11 berörs ämnesmålen för alla de nationella programmen samt för de  

gymnasiegemensamma ämnen. Svenskan återfinns under de gemensamma  

ämnena, och dessa mål gäller för alla gymnasieelever. Ordet grammatik återfinns 

inte i sin grundform någonstans i texten, dock återfinns ordet grammatiken sju 

gånger, och ordet grammatiska 17 gånger. Ordet grammatiska förekommer dock end-

ast i de specifika målen för kurserna i Svenska som andraspråk. 

I inledningen till ämnet Svenska i LGY11 kan vi läsa att: 
 

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans 

främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Ge-

nom språket kan människan uttrycka sin personlighet. (Skolverket,  2011:160).  

 

Språket utgör således en viktig del i ämnet Svenska, och grammatiken i sig är en 

viktig del av språket. Enligt LGY11 ska eleverna tillägna sig kunskaper om det 

svenska språket utifrån olika perspektiv, så som ursprung, språkuppbyggnad och 

språkliga variationer, men eleverna ska också tillägna sig språkliga verktyg och 

bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga, och därigenom bygga upp förmågan 

att uttrycka sig muntligt och skriftligt både till vardags och i samhällslivet(Skol-

verket, 2011:160).     

 Om vi återgår till nämnandet av grammatik i läroplanen så berör detta främst 

de olika betygskriterierna som finns för kurserna i svenska. Det finns alltså inget 

moment som kallas för grammatik, utan det talas istället om språkbruk, språkliga 

verktyg och språkförmåga. I betygskriterierna för kursen Svenska 2 hittar vi dock 

att eleven på olika nivåer ska kunna ” redogöra för hur olika typer av satser, fraser 

och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammati-

ken.” (Skolverket, 2011:170–171). 
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3.3 Den didaktiska triangeln 

Kansanen et al (2011) har skrivit om allmändidaktik, och förklarar att didaktik: 

 

 handlar om förmågan eller konsten att förmedla budskap som hjälper andra 

 människor att förstå situationer och upplevelser samt att tillägna sig viktiga 

 kunskaper och färdigheter för att kunna handla övervägt och klokt (2011:29). 

 

Inom undervisningen sker en interaktion mellan de olika parterna, och förhållan-

det mellan dem kallas för ”den pedagogiska eller didaktiska relationen.” (2011:45). För 

att granska denna relation kan en så kallad didaktisk triangel användas. Triangeln 

består av tre vinklar som representerar läraren, eleven och undervisningens inne-

håll.  

Hur fungerar då triangeln? Jo, läraren ansvarar för undervisningen och bi-

drar med sakkunskap, eleven har en relation till sin lärare då det är denne som ska 

vägleda eleven, men eleven har även en relation till innehållet, eftersom innehållet 

är objektet för studierna. Även läraren har en relation till innehållet, genom att lä-

raren har kunskapen om innehållet för undervisningen (2011:45 – 46).  

 

 

 

 

 

 

     

 

   
 
Figur 1. Didaktisk triangel. Hämtad från Boström, Damber och Ivarssons rapport Ämnesdidaktisk 
forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska utgångspunkter, empiriska iakttagelser samt di-
daktiska konsekvenser: Vad har vi fått veta, hur, varför och hur kan vi använda oss av kunskaperna? 
(Boström, Damber & Ivarsson 2010)  

 

I denna undersökning fokuserar jag på lärarens relation till innehållet, i form av 

grammatik, och hur den relationen i sin tur påverkar lärarens undervisning i gram-

matikmomentet.     

3.4 Attityder 

En som skrivit om attityder är Anders Biel i boken Samhällspsykologi från år 2012. 

Biel hänvisar till Eagly och Chaiken (1993) när det gäller definitionen av attityder, 

och skriver att ”Attityd är en psykologisk tendens som uttrycks genom att värdera 

en specifik entitet med någon grad av gillande eller ogillande” (Biel 2012:23). Fyra 

funktioner som attityder har presenteras: Det första är en kunskapsfunktion, som 

hjälper oss organisera våra uppfattningar och minnas vad vi gillar eller ogillar. Det 

andra är en nyttighetsfunktion, där attityderna hjälper oss att orientera oss i vår till-

varo, och genom det söker vi oss till det vi gillar och undviker det vi ogillar. Det 

tredje är en anpassningsfunktion, där attityderna hjälper oss att anpassa oss efter 
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saker vi gillar eller ogillar, t.ex. genom att undvika saker som väcker obehag. Den 

fjärde och sista funktionen är värdeuttryckande, attityder hjälper oss att visa vem vi 

är som person (2012:24).  

Biel beskriver också trekomponentsmodellen, som innebär att ”Attityder an-

tas inte bara vara kunskapsrelaterande. De kan också ha affektiva eller känslomäss-

iga associationer och vara associerade med beteende- eller handlingstendenser.” 

(2012:25). Biel ger spindelrädsla som exempel på denna modell, där kunskapen om 

att spindeln är ofarlig (kognition) inte räcker, utan att se en spindel kan väcka obe-

hag (emotion) och orsaka en flyktreaktion (beteende) (2012:25). 

4 Tidigare forskning   

Det finns olika sätt att undervisa i samt se på grammatik.  Det som tas upp i detta 

avsnitt är argument för grammatikundervisningen, samt olika perspektiv på vad 

undervisningen bör innehålla och vilka metoder som bör användas för undervis-

ningen. Slutligen presenteras tidigare forskning där lärares och elevers attityder 

till grammatikundervisningen har undersökts.  

4.1 Grammatikdidaktik 

4.1.1 Varför behövs grammatikundervisningen? 

Teleman (1987), menar att grammatikens nytta dels ligger i den kunskap den ger 

oss ”om oss själva som språkvarelser”, och dels i funktionen som redskap för 

språkforskning, t.ex. vid studier av främmande språk (Teleman, 1987:8–9).  

Nils-Erik Nilsson (2000) skriver i kapitlet Varför grammatikundervisning? i Re-

toriken kring grammatiken om argument som funnits genom historien för just gram-

matikkunskaper. Nilsson presenterar tre huvudargument: Det första argumentet 

är formalbildningsargumentet. Nilsson skriver att ” Formen ska tränas för sig isolerat 

innan man ger sig i kast med ett innehåll”, vilket innebar att eleverna skulle lära 

sig de grammatiska formerna innan de fick ge sig på läsning och skrivning 

(2000:13). Det andra argumentet är främmandespråksargumentet. Här handlade det 

om att grammatiska kunskaper i sitt eget modersmål skulle vara till hjälp för inlär-

ningen av nya språk (2000:15). Det tredje argumentet är språkriktighetsargumentet. 

Här handlade det om att det fanns ett behov att ett standardiserat språk, vilket 

också skapade ett behov av kunskaper i grammatik (2000:17). 

Boström (2004) är inne på ett liknande spår som Teleman (1987) och anser att 

grammatiken utgörs av två delar; en färdighet och en metaspråklig kunskap (Bo-

ström, 2004:24). Med detta menar Boström att vi för det första besitter en ”inre 

grammatik”, vilket är vår kunskap om och känsla för språket som gör att vi kan 

formulera korrekta uttryck, och för det andra är grammatiken en metaspråklig 

kunskap som ger oss ”förmågan att analysera, beskriva och benämna språkliga fö-

reteelser.” (Boström, 2004:24). För att förstå språket måste vi förstå dess regler, och 

grammatiken blir därför ” en brygga mellan språkets uttrycks- och innehållssida 

eller mellan dess form och betydelse.”(Boström, 2004:24) 
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Lena Boström och Gunlög Josefsson (2006) har även de diskuterat varför 

grammatiken behövs.  De presenterar först tre kronargument för grammatiken som 

funnits med sedan upplysningstiden, för att sedan presentera sex stycken argu-

ment varför grammatikkunskaper är viktiga. Kronargumenten som presenteras är 

att: 

 Grammatikkunskap främjar logiskt tänkande. 

 Grammatikkunskap underlättar inlärning av främmande språk. 

 Med grammatik kan man bättre uttrycka sig i det egna språket  

(Boström & Josefsson, 2006:26). 

 

Boström och Josefssons presenterar sex egna argument som handlar om att gram-

matiken ger kunskap om människan, en metaspråklig kompetens, en personlig ut-

veckling, hjälper till vid främmandespråksinlärning, utvecklar våra språkfärdig-

heter samt och ger språksociologiska kunskaper samt praktisk kompetens. 

I det första argumentet menar de att grammatik ger kunskap om människan. 

Här syftar de bland annat på det som kallas inre grammatik, alltså att vi redan har 

språket och grammatiken inom oss från uppväxten, och att vi med hjälp av den 

kan förstå våra egna tankar och språk, men också att det hjälper oss att förstå och 

kommunicera med andra individer (Boström & Josefsson, 2006:28). Det andra ar-

gumentet handlar om metaspråklig kompetens, alltså att vi behöver ett språk om 

språket för att kunna förstå och analysera dels sitt eget språk, men också andras 

språk, men också för att ”sätta ord på sin egen språkliga medvetenhet” om varför 

vårt språk ser ut och formas på vissa sätt (2006:30).  

Det tredje argumentet handlar om personlig utveckling. Här menar de att 

man genom grammatikundervisning får ökade kunskaper om sitt eget språk, vil-

ket i sin tur kan öka förståelsen för ens egen personlighet genom att man kan sätta 

ord på och förstå sina tankar och känslor (Boström & Josefsson, 2006:31). Det fjärde 

argumentet handlar om att lära sig främmande språk, och grammatiken kan då 

erbjuda ett gemensamt referenssystem för språken, samt att den kan hjälpa en att 

uppmärksamma likheter och skillnader mellan språken (2006:32). Det femte argu-

mentet är att grammatiken utvecklar våra språkfärdigheter. Genom kunskaper i 

grammatik menar Boström och Josefsson att vi får bättre förståelse för vad vi fak-

tiskt kommunicerar genom t.ex. olika ordval eller sammansättningar av meningar, 

vilket i sin tur ger oss verktyg att förstå och eventuellt förbättra texter (2006:34). 

Det sjätte och sista argumentet handlar om språksociologiska kunskaper samt 

praktisk kompetens. Här menar de att grammatiken kan ”visa på likvärdiga möj-

ligheter för oss att uttrycka samma innehåll och en bra språklära kan visa oss hur 

olika stilistiska valörer fungerar i olika kontexter.” (2006:40). Som jag förstår deras 

argument så menar Boström och Josefsson att grammatiken kan bygga broar mel-

lan olika sociala grupper genom att skapa möjligheter för kommunikation samt 

förståelse för olika stilar inom språket.  
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4.1.2 Att undervisa i grammatik 

Ordet grammatik för ofta tanken till den variant som kallas för traditionell gram-

matik. Den traditionella grammatiken ”introducerar de språkliga analysredskap 

som behövs för en syntaktisk beskrivning av satser och meningar”, men kan inte 

ses som fullständig eller systematisk då den har inslag från flera olika grammatiska 

teorier (Lundin, 2017:26). Det är av den anledningen många har kritiserat den tra-

ditionella grammatiken och föreslagit andra ingångar till grammatikundervis-

ningen. 

Boström (2004) har i sin avhandling jämfört traditionell undervisning i grammatik 

med en lärstilanpassad undervisning. I Boströms undersökning definierades trad-

itionell undervisning som ”undervisning utifrån lärobokens innehåll, vilket ele-

verna lär sig genom att själva läsa innehållet eller lyssna på lärarens genomgångar 

samt genom skriftliga övningar och diskussioner.” (Boström 2004:176).  

Gällande lärstilar valde Boström att fokusera på sinnesmodaliteter, och då 

specifikt på ”det visuella, det auditiva, det taktila samt det kinestetiska sinnena” 

(Boström 2004:56). De elever som hade en visuell lärstil fick läsa nedskriva frågor 

samt texten i läroboken, de auditiva eleverna fick lyssna på en inspelad text, de 

taktila eleverna fick arbeta med bordsspel som skapats utifrån läroboken, och de 

kinestetiska eleverna fick använda sig av en tipsslinga, stationsspel eller charader 

(2004:118).  

I sin analys använde sig Boström av ett flertal metoder, men huvudfokus låg 

på den kvantitativa analysen. Boström klassar sin undersökning som kvasiexperi-

mentell, vilket innebär att man måste ha en ” specifikation av en teori samt uppstäl-

lande av hypoteser.” (Boström 2004:90). I sin undersökning ställer Boström två 

undervisningsmetoder mot varandra, samt jämför elevers och lärares upplevelser 

av både undervisningsmetoderna samt grammatikmomentet i sig. Utifrån den 

kvantitativa metoden analyseras materialet statistiskt utifrån olika analysmetoder 

och variabler. 

Vid öppna frågor och intervjuer använder sig Boström av en kvalitativ analys 

istället, och den strategi Boström använder sig av i hela analysen är triangulering, 

vilket innebär att ”flera olika sätt att samla data kombineras för att skapa klarhet 

om ett och samma fenomen.” (Boström 2004:107). Boström skriver att: 
 

I föreliggande arbete är det främst metodologisk triangulering som använts, vil-

ket omfattar test, enkät och intervju, allt för att beskriva problem områdets olika 

företeelser, visa resultatet av trianguleringen och slutligen avgöra det rimliga i 

undersökningens resultat med avseende på forskningshypoteserna. Som vi ser 

bygger denna undersökning således på triangulering mellan metoder (2004:107).  

 

Det Boström kommer fram till i sin undersökning är att de som fick en lärstilanpas-

sad undervisning presterade sedan bättre på proven, och kunskaperna fanns även 

bättre kvar hos dessa elever efter 5 veckors tid (2004:179). 

Annika Bergström (2007) har även hon undersökt undervisningen i svensk-

ämnets språkdelar, och skrev rapporten Två olika ämnen? Svenska språket på gymna-

siet och på högskolan. Elever och lärare på gymnasiet och högskolan fick svara på 

frågor i en enkät, och syftet med undersökningen var att ”kartlägga övergången 
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från gymnasiets till universitetets (högskolans) svenskundervisning”, och genom 

detta förbättra förutsättningarna för eleverna (Bergström, 2007:6-7). Bergström 

valde att göra en enkät till varje svarsgrupp, vilket sammanlagt resulterade i fyra 

olika enkäter med frågor anpassade till just den svarsgruppen.  

Resultatet visade att svenskämnet på gymnasiet och högskolan skiljde sig åt 

när det gällde ”innehåll, målsättningar och övergripande syften.” (2007:200). Den 

största skillnaden enligt Bergström är att svenskan på gymnasiet innehåller under-

visning i både den språkliga delen och litteraturen, medan man på högskolan ar-

betar med dessa delar som separata ämnen (2007:201).  Språkdelen på gymnasiet 

handlar främst om kommunikation, genom att man ska kunna uttrycka sig i tal och 

skrift, och innehållet för denna kommunikation kommer bl.a. från elevernas egna 

upplevelser och tankar, litteraturdelen eller uppgifter som kräver ämnesintegrat-

ion (2007:202). På högskolan såg Bergström istället ett ämne där fokus ligger på 

kunskaper om språket, t.ex. grammatik och språkhistoria, där man arbetade med 

både språkliga analyser och färdighetsutövande (2007:204). 

Ett problem som Bergström uppmärksammade, och som även uppmärksam-

mades i inledningen till denna uppsats, är att det i läroplanen” sägs ingenting om 

vad undervisningen konkret ska innehålla i form av områden att gå igenom eller 

hur mycket och på vilken nivå man ska ägna sig åt olika områden inom språk och 

litteratur”(2007:203). För Bergström blir detta ett problem när det gäller över-

gången mellan gymnasiet och högskolan, då bristerna och otydligheterna i läro-

planen gör att alla elever inte får samma kunskaper och färdigheter i svenskans 

språkdel, vilket kan skapa problem när eleverna går vidare till nästa nivå 

(2007:204). 

I Grammatiken till heders igen. Om ett nytänkande i grammatikdidaktik (2012) pre-

senterar Boström och Strzelecka olika typer av grammatikundervisning. De menar 

på att det finns tre huvudtyper: den traditionella, den funktionella och den kon-

trastiva (2012:119). I den traditionella grammatiken lär man in den grammatiska 

begreppsapparaten först och det ”innebär ofta att språkliga färdigheter tränas se-

parat”(2012:119). Den traditionella grammatikens motsats är den funktionella 

grammatiken, där fokus ligger på både innehåll och kommunikation och man” 

skiljer inte mellan studier i språksystem, språkbruket och det praktiska arbetet 

med språk” (2012:119). Den kontrastiva grammatiken handlar om grammatiska 

jämförelser mellan modersmålet och det språk man håller på att lära sig, och an-

vänds vid inlärning av främmande språk (2012:119). 

Boström och Strzelecka förespråkar en annan väg in i grammatiken som de 

kallar metodisk pluralism, även kallat experimentell grammatik av Josefsson (2007) 

(2012:122). För att grammatiken ska kunna bli både intressant och spännande före-

slår de att:  

 
a) metoderna bygger på elevernas sätt att lära in inte på lärarens sätt att lära ut 

b) metoder för lärande utvecklas och individualiseras  

c) lärare utvecklar sin förståelse och sin metodiska repertoar   

d) interaktionen lärare – eleven bygger på ömsesidig förståelse och respekt 

(2012:122).  
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Här ser man spår av den didaktiska triangeln, med relationerna mellan lärare, elev 

och innehåll, och hur viktiga de olika delarna är för varandra. 

I rapporten Lärares strategier i grammatikundervisning i svenska (2014) valde Bost-

röm och Strzelecka istället att fokusera på lärarna och deras syn på sin egen gram-

matikundervisning. Även i denna undersökning användes en fenomenografisk 

metod, samt en kvantitativ metod, men materialet samlades i denna undersökning 

in via en enkät (Boström & Strzelecka, 2014:12). Materialet samlades in under våren 

2013, och insamlingen skedde via Facebook och nätforum (2014:13). Enkäten hade 

både öppna svar samt skattningsskalor, och bestod sammanlagt av elva frågor: tre 

för lärarnas bakgrund, sju öppna frågor samt två skattningsskalor (2014:13).  Frå-

gorna fokuserade främst på hur undervisningen gick till samt vilka tankar som 

legat bakom planeringen för lektionerna.  

Resultatet visade att lärarna främst använde sig av en traditionell undervis-

ningsmetod, samt att de viktigaste pedagogiska övervägandena var elevernas för-

ståelse samt språkkänsla (2014:19–20). Gällande var lärarna utgår ifrån i sin under-

visning så var klassen viktigast enligt skattningsskalan, men vid öppna svar var 

styrdokument och läromedel viktigare (2014:16–17).   

4.2 Attityder till grammatik   

När det gäller analyser kring undervisning i grammatik så finns det en del tidigare 

forskning. Bengt Brodow publicerade år 2000 en undersökning vid namn En under-

sökning av svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning. I 

undersökningen hade Brodow intervjuat lärare från grundskolans senare år samt 

gymnasiet, från skolor i mellan och södra Sverige, med uppdelningen tio grund-

skolelärare och 22 gymnasielärare (Brodow 2000:67–70).   

Brodow tar upp ett flertal olika aspekter i intervjun, t.ex. hur lärarna värderar 

begreppet grammatik och kunskaper i grammatik, vilka kunskaper som förväntas 

av eleverna, koppling mellan grammatikkunskaper och skrivförmåga, lärarnas 

egen bakgrund och attityd till grammatik, elevernas attityder till grammatik, hur 

de arbetar med grammatik i klassrummet m.m.  Det Brodow slutligen kom fram 

till i sin undersökning var att lärarna var positivt inställda till grammatiken, dock 

blev han besviken på att majoriteten av lärarna var likgiltiga för att utveckla sina 

egna kunskaper om grammatik, utan höll sig fast vid den grammatik de lärt sig på 

högskolan (2000:132–133).  

Boström (2004) undersökte ju som tidigare nämnt även elevernas och lärar-

nas attityder till grammatikmomentet, dock utifrån undervisningsmetoder. Det 

hon kom fram till var att de elever som endast hade traditionell undervisning i 

grammatik hade lägst medelvärde i mätningarna när det gällde känslor inför 

grammatikmomentet, vilket innebär att de var mest negativa till momentet av de 

fyra grupper som undersöktes (Boström 2004:138–139). Den grupp som var mest 

positiv till momentet var de elever som endast arbetat utifrån lärstilar (2004:139). 

Även de vuxna som endast arbetat med grammatikmomentet utifrån lärstilar hade 

ett högre medelvärde i undersökningen, och var därmed mer positiva till momen-

tet än de andra lärargrupperna (2004:141).  
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Förutom att undersöka skillnader i svenskämnet mellan gymnasiet och hög-

skolan så undersökte även Bergström (2007) elevernas och lärarna attityder till 

svenskämnet. Hon lät sina informanter, både lärare och elever på gymnasie- samt 

högskolenivå, värdera momenten utifrån hur viktiga de tycker att de är. Gällande 

gymnasielärarna så var det 35 stycken som deltog i undersökningen (Bergström 

2007: 8). 

Det Bergström kom fram till var att högskolelärarna tenderade att värdera 

kunskaperna högre än de andra grupperna, och att värderingen sjunker när vi går 

från högskolelärare till gymnasielärare, till högskolestudent och till sist till gymna-

sieelev (Bergström 2007:155). Gällande gymnasielärarna så ansåg de att ”Skriva 

korrekt, Textanalys, Vetenskapligt förhållningssätt och Muntlig framställning” 

(2007:160) var de viktigaste momenten, och moment som de värderade lägre än 

högskolelärarna var grammatik, språksociologi, språkhistoria och grannspråken. 

Enligt Lena Boström och Elzbieta Strzelecka (2012) har intresset för gramma-

tik ur en didaktisk synvinkel inte varit särskilt stort som forskningsämne för av-

handlingar, dock har attityderna till grammatikundervisningen varit ett populärt 

ämne för examensarbeten (Boström & Strzelecka, 2012:115). 

Boström och Strzelecka har flera gånger samarbetat och genomfört olika under-

sökningar kring grammatik. I undersökningen Min grammatikhistoria Roliga och 

sorgliga berättelser ur verkligheten. En fenomenografisk analys av 313 studenters berättel-

ser från år 2013, undersökte de universitetsstudenters syn på grammatik. Föremå-

len för studien var elever som läste kursen Svenska språket på grundnivå (30hp) 

vid Mittuniversitetet som inför delkurs två, Svenska språkets struktur, fick skriva 

en text om sina tidigare erfarenheter av grammatik, samt ange frågor som de ville 

ha svar på under kursens gång (Boström & Strzelecka, 2013:32). 

Materialet analyserades genom en fenomenografisk metod. Det innebär att 

man först går igenom all data för att få en helhetsbild, efter det undersöker man 

om det finns likheter och skillnader, därefter skapas olika beskrivningskategorier 

som de olika uppfattningarna placeras i, och till sist ”studerar man den underlig-

gande strukturen i kategorisystemet” (Boström & Strzelecka 2013:33). De valde 

även att göra en kvantitativ analys för att få fram statistik. Resultatet av denna 

undersökning var att lite mer än hälften av eleverna (57 %) hade en neutral inställ-

ning till grammatik, medan lite mer än en fjärdedel (27 %) hade negativa erfaren-

heter av grammatikundervisningen och endast 16 % hade en positiv erfarenhet av 

grammatik. (Boström & Strzelecka 2013:37).  

Att så få elever på universitetsnivå har positiva erfarenheter av grammatik 

finner Boström & Strzelecka (2013:38) oroväckande, och pekar på att det ofta är 

lärarens kompetens och personlighet som påverkat detta. De tror inte att det hand-

lar om inlärningssvårigheter, utan snarare om undervisningsproblem, och före-

språkar därför en undervisning som tar ” sin utgångspunkt i elevernas lärande, 

närmare bestämt genom att lägga fokus på de individuella läroprocesserna och 

lärstrategierna.”(2013:38).  
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5 Metod och material 

Nedan presenteras och motiveras valet av metod för datainsamlingen. Därefter 

diskuteras och motiveras det urval som har gjorts. 

5.1 Val av metod 

Nedan presenteras den valda analysmetoden samt webbenkät som metod. 

5.1.1 Analysmetod 

I undersökning har valet av analytisk ansats fallit på en kvantitativ analys. Denna 

typ av analys lämpar sig väl för just frågeundersökningar, då ”undersökningen 

baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många analys-

enheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med numeriska vär-

den.”(Eliasson et al, 2017:198). Eftersom samma frågor ställs till alla deltagare så 

kommer också alla svar att tillskrivas samma vikt, vilket är en av delarna som skil-

jer den kvantitativa analysen från den kvalitativa, där olika passager i ett material 

kan tillskrivas olika värde (2017:211).   

 Undersökningen har dock ett visst kvalitativt inslag när det gäller de öppna frå-

gor som enkäten innehåller. Här har lärarna haft möjlighet att ange egna svar, och 

de behövde inte skriva något om de inte vill. Från dessa frågor kommer en över-

blick ges av resultatet, men det kommer även förekomma citat från dessa frågor. 

5.1.2 Webbenkät 

Som tidigare nämnt har liknande analyser genomförts tidigare i olika utsträckning. 

Vissa undersökningar har baserats på djupgående intervjuer med ett fåtal lärare, 

medan andra har baserat undersökning på en större mängd data, dock ofta från ett 

fåtal skolor. Då mitt mål är att nå ett större antal lärare utspridda över landet läm-

par sig en webbenkät som metod för denna undersökning.  

Webbenkäter kan enligt Trost och Hultåker (2016) ske på olika sätt. Man kan 

dels skicka e-brev med länkar till enkäten, och varje person får då en identitetsbe-

teckning så man kan se vilka som har svarat, och dels kan man ha en webbpanel 

där användare får registrera sina e-postadresser så att undersökningar kan skickas 

ut till dem (Trost & Hultåker, 2016:138–139). Då jag inte har tillgång till lärarnas e-

postadresser, och inte heller kan nå dem via en webbpanel, har jag valt att länka 

till min webbenkät inne på en Facebook-sida (mer om detta under Urval). 

För webbenkäten valde jag att använda mig av tjänsten WebbEnkäter (länk i 

källförteckning). Tjänsten erbjuder ett enkelt webbverktyg för att skapa en enkät, 

och man kan ”välja mellan en mängd olika typer av frågor, formulera egna frågor, 

lägga till förklarande texter, ladda upp bilder och mycket mer.”(WebbEnkäter). Ef-

ter att insamlingen av svar är klar hjälper tjänsten till att analysera resultatet, och 

man kan få ut statistik för t.ex. specifika frågor utifrån vad män respektive kvinnor 

har svarat, stapeldiagram och nyckeltal som t.ex. medelvärde och mycket mer. 

Detta underlättar analysdelen avsevärt genom att det spar tid, vilket är fördelen 

med att göra en webbenkät istället för en pappersenkät.  
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I webbenkäten ställdes det 18 frågor, varav vissa av dem var kommentarfält 

där man kunde motivera svaret på föregående fråga, eller ge exempel från sin egen 

undervisning. Majoriteten av frågorna bestod av förvalda svarsalternativ medan 

andra bestod av fritextrutor där man angav ett eget svar. De fyra första frågorna 

handlade om lärarens behörighet, hur länge läraren har undervisat i svenska på 

gymnasiet, vilka kurser läraren undervisar i samt på vilket/vilka program läraren 

undervisar. Fråga fem till nio var skattningsfrågor om svenskkursernas olika mo-

ment, där läraren skulle skatta vikten av teoretiska och praktiska kunskaper i de 

olika momenten, samt vilka moment de tycker bäst respektive minst om. Fråga sju 

och nio var fritextrutor där läraren hade möjlighet att motivera sitt svar från före-

gående fråga.  

Gällande skattningsfrågorna så togs de olika momenten inom svenskämnet 

dels från LGY11, och dels har de inspirerats av Bergströms (2007) rapport, då hon 

använde sig av bland annat en skattningsskala med nio olika kunskaper eller fär-

digheter, och en betygsskala från 0 till 4, där 0 var Oviktigt och 4 Mycket viktigt 

(Bergström 2007:154). När det gäller skattningsfrågan om hur viktigt eller inte vik-

tigt ett moment är så kommer resultatet att diskuteras och jämföras med det resul-

tat Bergström fick. 

För att lärarna skulle förstå vad jag syftade på för kunskaper inom de olika 

momenten valde jag att i enkäten göra en sammanfattning av vad varje moment 

omfattar för kunskapsmoment, detta utifrån LGY11 (se bilaga 2). Dock fanns ingen 

sådan färdig sammanfattning med i LGY11, så indelningen är till viss del min egen 

tolkning, då det inte alltid har framgått tydligt vilket kursmoment det handlar om 

i LGY11.  

Enkätens andra del fokuserade på undervisning i grammatik. Här fanns frå-

gor om vad läraren tycker om grammatikundervisning, hur lärarna uppfattar vad 

eleverna tycker om grammatiken, hur läraren lägger upp sin grammatikundervis-

ning, exempel på uppgifter i och examination av grammatikmomentet, hur gram-

matikundervisningen påverkar elevernas förmåga att formulera sig i texter, samt 

om grammatik borde utgöra ett eget moment i de nationella proven. Enkäten i sin 

helhet hittas i bilaga 1. Alla svar som inkommit från enkäten, både i form av skatt-

ningsfrågor och kommentarer, återfinns i bilaga 2. 

5.2 Urval 

För den här undersökningen valde jag att fokusera på gymnasielärare, och då spe-

cifikt de lärare som undervisar i en eller flera av kurserna Svenska 1, Svenska 2 och 

Svenska 3. Denna begränsning gjordes på grund av att det är olika läroplaner för 

grundskola och gymnasiet, och skulle man analysera både grundskolan och gym-

nasiet skulle det behövas en större undersökning för att göra materialet rättvisa. 

Även svenska som andraspråk valdes bort p.g.a. de skillnader som finns inom lä-

roplanen.  

Webbenkäten lades som tidigare nämnt upp i en Facebook-grupp. Gruppen 

som valdes heter Svensklärarna, och har ca 13600 medlemmar. I gruppens presen-

tation kan man läsa att ”Gruppen Svensklärarna är en del av Svensklärarför-

eningen. Här byter vi erfarenheter kring det mesta som gäller undervisning i ämnet 



13 

 

svenska, från grundskolans tidiga år till gymnasieskolan och lärarutbildningen.” 

(Svensklärarna). För att få bli medlem i gruppen krävs det att du antingen är utbil-

dad lärare eller håller på att utbilda dig till lärare, vilket gör att det blir väldigt lätt 

att nå den tänkta målgruppen för enkäten. 

Enkäten aktiverades måndagen den 30 april och avslutades söndagen den 6 

maj. När jag efter tre och en halv dag inte hade fått ihop antalet svar jag siktade på 

var jag tvungen att göra ett till inlägg och påminna om att min undersökning låg 

uppe, där jag även berättade hur många svar jag hade fått in hittills och hur många 

jag önskade att minst få ihop sammanlagt. Mitt mål var att få ihop minst 50 svar, 

och jag hade efter tre och en halv dag fått ihop 39 svar. 

Enkäten lades som sagt ut den 30 april, vilket innebär att andra dagen enkä-

ten låg uppe så var det en röd dag. Detta var dock inte en långhelg, då den 30 april, 

trots att det var en klämdag, inte var en skolfri dag. Under enkätens första dag var 

deltagandet högt med 31 slutförda enkäter. Sedan trappades det ner under den 

andra dagen då det kom in åtta svar, och den tredje dagen deltog endast en lärare. 

Därefter kom deltagandet igång igen efter att ett nytt inlägg med påminnelse om 

enkäten hade lagts upp i gruppen, vilket resulterade i tolv genomförda enkäter den 

fjärde dagen, nio den femte dagen, fem den sjätte dagen och en den sjunde dagen. 

Sammanlagt gick 80 lärare in och påbörjade enkäten, men endast 66 av dem 

slutförde den. Detta innebär att materialet är för litet för att tala om några statist-

iska sanningar, men resultatet kan ändå visa på tendenser gällande lärarnas attity-

der till undervisningen i grammatik. 

5.3 Reflektion kring metod och urval 

Att använda sig av en webbenkät har både för- och nackdelar. Fördelar är att man 

enklare kan nå fler personer i sin valda målgrupp, och att analyser av svaren kan 

ske till stor del automatiskt via en webbtjänst. Nackdelar med en webbenkät är att 

man på förhand inte vet hur många som kommer svara på den, och att tekniken 

kan strula så att vissa inte har möjlighet att svara på den. I gruppen Svensklärarna 

visste jag inte på förhand hur många som arbetar på gymnasienivå, vilket gör att 

jag inte heller visste hur många svar jag kunde eller skulle förvänta mig. Ett annat 

potentiellt problem med att länka till en enkät på Facebook är att medlemmar kan 

missa inlägget, vilket i sin tur kan resultera i bortfall av svar. Därför gjordes ett 

aktivt val att endast ha begränsningar när det gällde årskurser och kurser, för att 

på sätt kunna undvika eventuellt ytterligare bortfall från studien. 

En annan svårighet med att använda en enkät är hur man ska utforma frå-

gorna för att respondenterna ska förstå vad du menar. Frågorna fick därför gås 

igenom och omformuleras ett flertal gånger. Jag valde även att pilottesta enkäten 

en gång, där en gymnasielärare fick gå igenom frågorna och lämna sina synpunkter 

på enkätens utformning och frågornas formulering. Efter att de kommentarer som 

läraren gav gåtts igenom, omformulerades några frågor en sista gång innan enkä-

ten skickades ut i Facebook-gruppen. 

Gällande de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet så ställs det 

fyra krav när det gäller forskning: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfi-

dentialitetskravet samt Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I enlighet med 
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dessa krav informerades lärarna om enkätens och studiens syfte, samt att de skulle 

vara helt anonyma i sina svar. Genom ett aktivt deltagande gav de därmed sitt 

samtycke om medverkan i undersökningen. Deltagandet var helt valfritt, och man 

kunde lämna enkäten om man inte ville göra klart den, varpå de svar som man 

lämnat då inte räknades med i det slutgiltiga resultatet. Då inga personuppgifter 

inhämtades går materialet inte att koppla till en specifik person, och enkäten blev 

därmed helt anonym. Materialet som insamlats kommer endast att användas i 

forskningssyfte, och därmed uppfylls nyttjandekravet.  
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6 Resultat av enkäten 

Nedan presenteras resultaten från webbenkäten som delades i Facebook-gruppen 

Svensklärarna. Sammanlagt slutförde 66 stycken lärare enkäten, och deras svar 

presenteras nedan. Vissa frågor presenteras inte i själva undersökningen, då dessa 

frågor endast användes för att säkerställa att rätt personer hade varit inne och sva-

rat på enkäten, dessa frågor finns med i bilagorna. Det gäller t.ex. fråga 1 och fråga 

3, som frågade om lärarens behörighet att undervisa på gymnasiet, samt vilken 

eller vilka svenskkurser läraren undervisar i. Även fråga 4, som efterfrågade vilka 

gymnasieprogram lärarna undervisar inom, finns endast med i bilagorna, då den i 

slutänden inte blev relevant för denna undersökning. 

Resultatet presenteras utifrån två olika parametrar. Först presenteras resul-

tatet utifrån det sammanlagda resultatet för alla lärarna. Därefter presenteras re-

sultaten baserat på hur länge lärarna har undervisat, med uppdelningen 0-5 år, 6-

15 år och 16 år eller mer. Dessa grupper har fått namnen yngre gruppen, mellersta 

gruppen och äldre gruppen.  

Frågorna gås igenom utifrån uppsatsens frågeställningar. Först presenteras 

dock de frågor som ställdes för att visa vilka lärarna är. Därefter presenteras de 

frågor som specifikt berörde attityder till grammatiken, och slutligen presenteras 

de frågor som berörde undervisningen i grammatik. Källan till alla tabeller och 

figurer är enkäten, som presenteras med svaren i bilaga 2. 

Enkäten innehöll som tidigare nämnt vissa frågor som gav lärarna möjlighet 

av lämna kommentarer på föregående fråga eller att formulera sina egna svar. På 

grund av uppsatsens omfång har det inte funnits möjlighet att presentera detta 

material i resultat- och analysdelen, och därför har ingen systematisk genomgång 

av kommentarerna gjorts. De resultat som presenteras för dessa frågor visar en 

sammanfattande bild av lärarnas attityder eller deras metoder i undervisningen. 

Alla kommentarer som inkommit via webbenkäten finns dock med i bilaga 2.   

 

6.1 Vilka är lärarna? 

De första fyra frågorna i enkäten ställde frågor om lärarnas behörighet, hur länge 

de har arbetat som svensklärare på gymnasiet, vilka kurser de undervisar i samt 

inom vilka gymnasieprogram. Fråga nummer ett och tre presenteras som tidigare 

nämnt endast i bilaga 1 och 2.  

 

6.1.1 Hur länge har du undervisat i ämnet Svenska på gymnasi-
enivå? 

Enkätens andra fråga löd: Hur länge har du undervisat i ämnet Svenska på gym-

nasienivå? Som tidigare nämnt är grupperna indelade i tre grupper, där den yngre 

gruppen har undervisat i 0–5 år, den mellersta gruppen har undervisat i 6–9 år och 

den Äldre gruppen har undervisat i 16 år eller längre.  
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Tabell 1. Fördelning av hur länge lärarna har undervisat i svenska på gymnasienivå. 

 

 

 

 

 

 
Majoriteten av lärarna som gick in och svarade var från den yngre gruppen, och har därmed under-

visat i 0–5 år.  

 

 

Utifrån tabellen kan vi se att den yngre gruppen var överrepresenterad i denna 

undersökning, med strax över hälften av alla lärare som svarat på enkäten. Den 

mellersta gruppen stod för cirka 30 % av svaren, och den äldsta gruppen stod för 

cirka 18 % av svaren. 

6.2 Vilka attityder har lärarna till grammatikundervisningen? 

Nedan presenteras de frågor som handlade om lärarnas attityder till grammatik-

momentet. 

Efter frågorna om lärarnas bakgrund ställdes tre frågor (5, 6 och 8) om de 

olika momenten i kurserna. De olika momenten som listades var muntlig fram-

ställning, litteraturhistoria, svenska språkets historia, de nordiska språken, 

svenska språkets uppbyggnad, textanalys, språksociologi samt skriftlig framställ-

ning. Till de tre frågorna följde också en fri textruta (7 och 9) där man kunde moti-

vera sitt svar. 

På fråga 10 ställdes sedan frågan om vad lärarna tycker om att undervisa i 

grammatik, följt av fråga 11 som frågade om vad eleverna tycker om grammatik-

undervisningen, enligt lärarens uppfattning. På fråga 15 ställdes sedan frågan om 

lärarna tycker att grammatikundervisningen har en positiv påverkan på hur elever 

formulerar sig i text, följt av fråga 16 där de kunde lämna kommentarer på föregå-

ende fråga. Slutligen kom fråga 17 som frågade om grammatik ska vara ett eget 

moment under Nationella proven, följt av fråga 18 där lärarna kunde lämna kom-

mentarer.  

6.2.1 Hur viktigt anser du att det är att eleverna har teoretiska och 
eventuellt praktiska kunskaper inom delmomenten ne-
dan? 

Den första frågan av dessa tre var en skattningsfråga som löd: Hur viktigt anser du 

att det är att eleverna har teoretiska och eventuellt praktiska kunskaper inom delmomenten ne-

dan? De olika skattningsnivåerna var ”Mindre viktigt”, ”Viss kännedom be-

hövs”, ”Viktigt”, samt ”Mycket viktigt” (se bilaga 2, fråga 5).  

 
  

Yngre gruppen Mellersta gruppen Äldsta gruppen

Antal lärare 34 20 12

0

20

40

Antal lärare 
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Tabell 2. Sammanställning av svarsfördelningen på fråga 5.  
 

 

Av tabell 2 framgår det att lärarna tycker att skriftlig framställning är det moment 

som är ”Mycket viktigt” att ha teoretiska och praktiska kunskaper i, därefter är det 

muntlig framställning och sedan textanalys. Litteraturhistoria, svenska språkets 

uppbyggnad och språksociologi fick flest svar under kategorin ”Viktigt”, medan 

svenska språkets historia samt de nordiska språken fick flest svar under kategorin 

”Viss kännedom behövs”. Tre moment fick svar under kategorin ”Mindre viktigt”, 

och det var svenska språkets historia med ett svar, de nordiska språken med två 

svar och svenska språkets uppbyggnad med två svar. 

När det sedan gäller resultatet utifrån länge lärarna har undervisat i svenska 

har jag valt att endast presentera aritmetiska medelvärdet, med inspiration från 

Bergströms undersökning.  

 
Tabell 3. Sammanställning av svarsfördelningen på fråga 5 utifrån hur länge lärarna 
har undervisat, presenterat utifrån det aritmetiska medelvärdet 

 

Delmoment Yngre 

gruppen 

Mellersta 

gruppen 

Äldre 

gruppen 

Sammanlagda 

medelvärdet 

Skriftlig framställning 3,97 3,90 4,00 3,95 

Muntlig framställning 3,79 3,85 3,83 3,82 

Textanalys 3,56 3,30 3,42 3,45 

Svenska språkets uppbyggnad 3,15 3,15 3,25 3,17 

Litteraturhistoria 2,97 3,00 3,08 3,00 

Språksociologi 2,91 3,05 2,92 2,95 

Svenska språkets historia 2,59 2,65 2,58 2,61 

De nordiska språken 2,47 2,35 2,58 2,45 

 

 

Utifrån det resultat som framkommit av undersökningen så tycks inte värderingen 

av de olika momenten skilja sig så mycket mellan de olika grupperna, med undan-

tag för delmomentet De nordiska språken samt Textanalys, där den mellersta grup-

pen har rankat dessa moment som mindre viktiga än de andra två grupperna. Dock 

Skattning av kursmomenten i 

svenska, från högst till lägst.  

Mindr

e Vik-

tigt 

1 

Viss kän-

nedom be-

hövs 

2 

Vik-

tigt 

 
3 

Mycket 

viktigt 

 
4 

Medel-

värde 

 
(av 4) 

Skriftlig framställning  1 1 64 3,95 

Muntlig framställning   12 54 3,82 

Textanalys  6 24 36 3,45 

Svenska språkets uppbyggnad 2 8 33 23 3,17 

Litteraturhistoria  14 38 14 3,00 

Språksociologi  17 35 14 2,95 

Svenska språkets historia 1 31 27 7 2,61 

De nordiska språken 2 34 28 2   2,45 
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lägger denna grupp större vikt vid momentet Språksociologi än de andra grup-

perna. Tittar man sedan på de fem kommentarer som lämnats till fråga 5 (en från 

första gruppen, och två kommentarer var från de andra två grupperna) så visar de 

att bedömningarna i frågan dels påverkas av vilka kurser de undervisar i själva 

och vilka moment som ingår i de kurserna, men även vilka moment som väger 

tyngst i Nationella proven var en viktigtfaktor (se kommentarerna i bilaga 2).  

6.2.2 Välj vilket moment du tycker BÄST om i din undervisning 

På fråga 6 löd frågan: Välj vilket moment du tycker BÄST om i din undervisning. Här 

var fördelningen ganska jämn, och det var inget moment som fick någon majoritet 

av svaren. Högsta antalet fick litteraturhistoria med 15 svar, tätt följt av muntlig 

framställning med 14 svar. De kategorier som fick minst röster var svenska språ-

kets historia (tre svar), de nordiska språken (två svar), samt svenska språkets upp-

byggnad (ett svar).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figur 2. Svarsfördelning fråga 6, vilka moment lärarna tycker bäst om,  

 

Som synes är svaren ganska jämnt fördelade när det gäller lärarna som en helhet, 

med undantag av de teoretiska moment som rör det svenska språket samt de nor-

diska språken, som fick avsevärt färre svar än de andra momenten. Även när det 

gäller fördelningen av svaren baserat på de olika lärargrupperna så liknar resulta-

tet det som framkommit i figur 2, med litteraturhistoria i topp, tätt följt av de prak-

tiska momenten skriftlig samt muntlig framställning. 
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Tabell 4. Fråga 6 Vilka moment lärarna tycker bäst om. Svarsfördelning utifrån hur 
länge lärarna har undervisat i %. Varje grupp utgör 100 %. Talen är avrundade till 
tiotal. Rangordningen är från flest röster till minst  

 

 

 

 

Ett flertal av momenten fick som synes ett ganska jämnt resultat, så som Litteratur-

historia, De nordiska språken, Svenska språkets uppbyggnad, samt Språksociologi.  Munt-

lig och Skriftlig framställning är de moment som de äldre lärarna föredrar att under-

visa i, medan Textanalys är roligare hos de nyare lärarna, och sedan sjunker intres-

set för det markant ju längre lärarna har undervisat. Även Svenska språkets historia 

sticker ut, då två av grupperna hade 0 % och en grupp hade 15 %. 

De som svarat Muntlig framställning och har lämnat kommentar menar att 

momentet är roligt för att eleverna brukar prestera bra i det. De som svarat Littera-

turhistoria menar att ämnet är brett, roligt och viktigt för läsförmågan. För Svenska 

språkets historia fanns det personligt intresse för momentet, men även att det kan 

användas som en lättare modell av universitetskurserna. För svenska språkets upp-

byggnad motiverades intresset för momentet med att det hjälper till vid annan språ-

kinlärning. För Textanalys var motiveringen att det går att tillämpa på många olika 

sätt och textvarianter. Språksociologin tyckte en lärare kunde hjälpa eleven att rela-

tera till en individs identitet. Slutligen motiveras Skriftlig framställning med att det 

mångfasetterat och lätt att engagera eleverna i.  

 

6.2.3 Välj vilket moment du tycker MINST om i din undervisning 

På fråga 8 ställdes istället frågan: Välj vilket moment du tycker MINST om i din under-

visning. Här blev svaren inte lika jämnt fördelade som i fråga 6. De moment som 

fick flest svar på denna fråga var dock samma som fick minst svar på fråga 6. 28 

lärare svarade att de tycker minst om de nordiska språken, tolv lärare tycker minst 

om svenska språkets historia, och tio lärare tycker minst om svenska språkets upp-

byggnad.  

  

Delmoment Yngre grup-

pen i % 

Mellersta 

gruppen 

i % 

Äldre grup-

pen i % 

Samman-

lagda resul-

tatet i % 

Litteraturhistoria 23.5 20.0 25.0 22.7 

Muntlig framställning 17.6 20.0 33.3 21.2 

Skriftlig framställning 17.6 15.0 25.0 18.2 

Språksociologi 14.7 15.0 16.7 15.2 

Textanalys 20.6 10.0 0.0 13.6 

Svenska språkets historia 0.0 15.0 0.0 4.5 

De nordiska språken 5.9 0.0 0.0 3.0 

Svenska språkets uppbyggnad 0.0 5.0 0.0 1.5 
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Figur 3: Svarsfördelning fråga 8, vilka moment lärarna tycker minst om 

 

Här blir det väldigt tydligt att majoriteten av lärarna i denna undersökning anser 

att delmomentet de nordiska språken är det moment de tycker minst om i svenskkur-

serna. Svarsfördelningen i de olika grupperna visar på liknande siffror. 
 

Tabell 5. Fråga 8: Vilka moment lärarna tycker minst om. Rangordningen är från 
flest röster till minst.  

 

Delmoment Yngre 

gruppen  

i % 

Mellersta 

gruppen 

i % 

Äldre 

gruppen  

i % 

Sammanlagda 

resultatet 

 i % 

De nordiska språken 41.2 45.0 41.7 42.4 

Svenska språkets historia 17.6 10.0 33.3 18.2 

Svenska språkets uppbyggnad 20.6 10.0 8.3 15.2 

Litteraturhistoria 5.9 15.0 0.0 7.6 

Textanalys 8.8 0.0 8.3 6.1 

Muntlig framställning 2.9 10.0 0.0 4.5 

Språksociologi 2.9 10.0 0.0 4.5 

Skriftlig framställning 0.0 0.0 8.3 1.5 

 

Här är skillnaderna mellan de olika grupperna ännu tydligare än vid föregående 

fråga. Det enda momentet som fått liknande resultat i alla tre grupperna är De nor-

diska språken, som har fått över 40 % av rösterna i varje grupp och därmed är minst 

omtyckt av alla grupperna. Den yngre gruppen tycker sedan näst minst om att un-

dervisa i Svenska språkets uppbyggnad, mittengruppen tycker näst minst om Littera-

turhistoria, och de mest erfarna lärarna tycker näst minst om Svenska språkets historia.  
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De som svarat Litteraturhistoria menar att momentet tar lång tid och att ele-

verna brukar vara negativa till momentet. För Svenska språkets historia är det också 

elevernas negativa inställning som påverkar. Gällande De nordiska språken tycker 

lärarna att det är svårt att undervisa i, att det själva inte har tillräckliga kunskaper 

och att eleverna tycker det är tråkigt. För Svenska språkets uppbyggnad motiveras 

svaret med elevernas bristande förkunskaper, samt att den traditionella gramma-

tiken känns förlegad. För Skriftlig sammanställning motiveras svaret med att det tar 

tid att ge respons på texterna. 

Redan efter dessa tre frågor kan vi se att de mer teoretiska språkmomenten, 

de nordiska språken, svenska språkets historia och uppbyggnad, är de moment 

som lärarna tycker minst om att undervisa i. Under nästa rubrik går vi in på enkä-

tens frågor som berörde grammatikmomentet, det vill säga, svenska språkets upp-

byggnad.  

6.2.4 Vad tycker du om att undervisa i grammatik? 

På fråga 10 löd frågan: Vad tycker du om att undervisa i grammatik? De svarsalternativ 

som lärarna hade att välja på var ”Ett nödvändigt ont”, ”Varken bra eller då-

ligt”, ”Roligt, men inte mitt favoritmoment”, ”Det roligaste momentet i svenskun-

dervisningen” samt ”Annat”, där de skrev in ett eget svar i en fritextruta.  

Majoriteten av lärarna, hela 41 stycken, svarade att de tycker att grammatik 

är roligt men inte deras favoritmoment. Endast fyra lärare har grammatiken som 

sitt favoritmoment, och åtta lärare tycker att momentet är ett nödvändigt ont.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Fördelning av svaren på fråga 10, gällande vad lärarna tycker om att undervisa i grammatik.  

 

Skillnaderna i antalet svar är markant, med över tre femtedelar av de deltagande 

lärarna som svarat att de tycker att grammatiken är ett roligt moment, men inte 

deras favoritmoment. Svarsfördelningen mellan de olika lärargrupperna visar att 

det även finns ganska markanta skillnader i de olika gruppernas attityder till gram-

matikundervisningen, i alla fall när de gäller de lite mer negativa attityderna till 

momentet.  
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Tabell 6. Fördelningen av svaren på fråga 10, gällande vad lärarna tycker om att 
undervisa i grammatik. 

 

Svarsalternativ Yngre 

gruppen 

i % 

Mellersta 

gruppen 

i % 

Äldre 

gruppen 

i % 

Samman-

lagda  

resultatet  

i % 

Roligt, men inte mitt favoritmo-

ment 

55.9 65.0 75.0 62.1 

Varken bra eller dåligt 11.8 15.0 8.3 12.1 

Ett nödvändigt ont 20.6 5.0 0.0 12.1 

Annat 5.9 10.0 8.3 7.6 

Det roligaste momentet i svenskun-

dervisningen 

5.9 5.0 8.3 6.1 

 

Återigen är svaren relativt lika på de flesta alternativen dock framgår det att ju mer 

erfarenhet lärarna har desto bättre tycker de om grammatikmomentet. De nyligen 

examinerade lärarna var det som hade den största andelen negativa svar till gram-

matikmomentet, med över 20 % som anser att det är ett nödvändigt ont. Samman-

lagt bestod den yngre gruppen av 34 lärare, och ca sju av dem anser att grammati-

ken är ett nödvändigt ont, och dessa sju representerar ca 10 % av de lärare som 

genomfört enkäten.  

 

6.2.5 Vad tycker eleverna om grammatikundervisningen, enligt 
din uppfattning? 

På fråga 11 löd frågan: Vad tycker eleverna om grammatikundervisningen, enligt din 

uppfattning? Här fick lärarna formulera sina egna svar. Sammanfattat har majorite-

ten av lärarna, ca 50 % i varje grupp, svarat att eleverna bara tycker det är svårt och 

tråkigt, medan de andra har svarat att eleverna tycker det är svårt först men roligt 

när de förstår, och det finns även de som svarat att eleverna tycker att det är kul, 

nyttigt och ser likheter med t.ex. matematik.  

6.2.6 Tycker du att undervisningen i grammatik har en positiv på-
verkan på hur eleverna formulerar sig i texter?  

Fråga 15 berörde elevernas kunskaper efter grammatikundervisningen, och 

 frågan löd: Tycker du att undervisningen i grammatik har en positiv påverkan på hur 

eleverna formulerar sig i texter? Majoriteten av lärarna, 41 stycken, ansåg att de 

kunde se en liten skillnad i elevernas texter, tio stycken märkte ingen skillnad och 

tio stycken märkte stor skillnad. Få efterföljande fråga kunde lärarna motivera sina 

svar, och de som svarat att de märker en skillnad har angett exempel som att ele-

verna inte längre satsradar och kan använda de och dem korrekt, samt att de vid 

textanalyser av sina egna texter kan se vilka misstag de gjort och inte återupprepa 

dem (se bilaga 2). Bland de lärare som inte märkte någon skillnad finns svar att 

eleverna gör samma misstag som innan, att de blir mer låsta när de ska tänka på 
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reglerna vilket orsakar att de gör fel istället, och att de skriver bättre precis efter 

momentet men snart återgår till gamla, dåliga vanor (se bilaga 2).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av svaren på fråga 15,om lärarna tycker att grammatikundervisning har en posi-

tiv påverkan på hur eleverna formulerar sig i texter. 

 

 

Även på denna fråga kan vi se att svarsfördelningen skiljer sig markant, där över 

tre femtedelar av lärarna kan se en liten skillnad i elevernas sätt att uttrycka sig i 

texter. När det gäller svarsfördelningen mellan de olika lärargrupperna finns det 

även synliga skillnader där, framförallt gällande svarsalternativen Märker ingen 

skillnad och Ja, jag kan se en stor skillnad. 

 
Tabell 7. Fördelning av svaren på fråga 15, om lärarna tycker att grammatikunder-
visning har en positiv påverkan på hur eleverna formulerar sig i texter. 
 

Svarsalternativ Yngre 

gruppen 

i  % 

Mellersta 

gruppen 

i % 

Äldre 

gruppen 

 i % 

Samman-

lagda resul-

tatet i % 

Ja, jag kan se en liten skillnad 61,8 60,0 66,7 62,1 

Märker ingen skillnad 20,6 5,0 16,7 15,2 

Ja, jag kan se en stor skillnad 8,8 25,0 16,7 15,2 

Nej 5,9 5,0 0,0 4,5 

Annat 2,9 5,0 0, 0 3,0 

 

Här kan man se att de mindre erfarna lärarna var mer negativa i sina svar än de 

andra två grupperna. Dock var den mellersta gruppen den mest positiva, och hade 

gett fler svar på alternativet Ja, jag kan se en stor skillnad än de andra två grupperna. 
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6.2.7 Grammatik i de nationella proven? 

 

Slutligen ställdes en fråga om de nationella proven, samt att det gavs en möjlighet 

att motivera sitt svar. På fråga 17 löd frågan: Nu under våren genomförs de nationella 

proven. Provmomenten består nu av en muntlig framställning, läsförståelse samt en skrift-

lig framställning. Eftersom språkundervisningen är en så viktig del i svenskan, tycker du 

att grammatik borde tas upp som ett eget moment under nationella proven? 

På denna fråga svarade majoriteten av lärarna, 54 stycken eller 81,8 %, att 

grammatiken inte borde vara ett eget moment under nationella proven. Bland de 

som svarat nej motiveras svaren med att det inte finns tid och plats för en sådan 

del i nationella provet, och många anser att själva begreppsapparaten inte är det 

viktiga utan hur det appliceras, och därmed menar lärarna att grammatiken 

 redan ingår i den skriftliga delen. Bland de som svarat Ja motiveras det med att 

det skulle kunna leda till att eleverna var mer uppmärksamma under det momen-

tet, och en lärare menade att det även skulle sätta mer press på lärarna att ta mo-

mentet på allvar, då många lärare själva har dåliga kunskaper kring momentet och 

tycker det är tråkigt (se bilaga 2, 18).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Fördelning av svaren på fråga 17,om grammatik ska vara en egen del i nationella proven. 

 

Som synes var majoriteten av lärarna i undersökningen överens om att gramma-

tikmomentet inte hör hemma i de nationella proven, i alla fall inte som ett eget 

moment. Ett flertal lärare menar dock på att grammatiken är en naturlig del av den 

skriftliga delen i nationella proven, och på så sätt redan finns med.  
 

Tabell 8. Fördelning av svaren på fråga 17,om grammatik ska vara en egen 
del i nationella proven. 

 

Svarsalternativ Yngre gruppen 

i % 

Mellersta 

gruppen  

i % 

Äldre 

gruppen i 

% 

Sammanlagda 

resultatet  

i % 

Ja 23,5  10,0  16,7 18,2 

Nej 76,5  90,0  83,3  81,8 

 

Ja

18%

Nej

82%

Grammtik i nationella proven?
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Som synes var de mindre erfarna lärarna en aning mer positivt inställda till att ha 

grammatik i nationella proven, men det är inte så mycket som skiljer sig i resulta-

ten. Den mellersta gruppen visade sig vara mest negativt inställd till att ha gram-

matiken som en separat del i nationella proven. 

 

6.3 Hur väljer lärarna att arbeta med grammatiken i klass-
rummet? 

Nedan presenteras de frågor som tog upp lärarna egen undervisning i grammatik-

momentet. På fråga 12 skulle lärarna svara på hur de lägger upp sin grammatik-

undervisning tidsmässigt. På fråga 13 och 14 efterfrågades sedan exempel på öv-

ningar och examinationsformer i lärarens undervisning.   

6.3.1 Hur lägger du upp undervisningen i grammatik tidsmässigt? 

På fråga 12 ställdes frågan: Hur lägger du upp undervisningen i grammatik tidsmässigt? 

Även här fanns det fem olika svarsalternativ. Det första alternativet var att man 

inte hinner med momentet alls, eller sällan gör det. Det andra alternativet var att 

man ”Ägnar ett par lektioner åt det och går sedan vidare med något annat”. Det 

tredje alternativet var att man ”Ägnar ett par lektioner åt det, men återkommer till 

det ibland i andra moment”. Det fjärde alternativet var att man ”Arbetar kontinu-

erligt med det”, och det sista alternativet var ”Annat” med en fritextruta. Här sva-

rade den största andelen av lärarna (25 stycken) att de ”Ägnar ett par lektioner år 

det, men återkommer till det i andra moment”. Därefter svarade 19 lärare att de 

arbetar med grammatiken kontinuerligt. 14 lärare valde att ange ett eget svarsal-

ternativ, och majoriteten av dem angav att de arbetar intensivt med grammatiken 

under ett par veckor och går sedan vidare med annat (se fråga 12, bilaga 2).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 7. Fördelning av svaren på fråga 12, hur lärarna lägger upp undervisningen i grammatik tids-

mässigt.  

Hinner inte alls 

med, eller 

hinner sällan 
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grammatikmom
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Ägnar ett fåtal 
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och går sedan 

vidare med 

något annat.

11%

Ägnar ett par 

lektioner åt det, 

men 

återkommer till 

det ibland i 

andra …

Arbetar 

kontinuerligt 

med det

29%

Annat

21%

Hur lägger du upp undervisningen i grammatik tidsmässigt?
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De alternativt som fick flest svar visar på att lärarna tar sig tiden att hinna med 

grammatiken, antingen genom kontinuerligt arbeta, intensiva arbetsperioder eller 

att de återkommer till det lite då och då. Endast några enstaka lärare ansåg sig inte 

hinna med alls, eller väldigt sällan hinna med grammatikmomentet. 

 
Tabell 9. Fördelning av svaren på fråga 12, hur lärarna lägger upp undervisningen 
i grammatik tidsmässigt. 

 

Svarsalternativ Yngre grup-

pen  i % 

Mellersta 

gruppen  

i % 

Äldre 

gruppen 

i % 

Samman-

lagda re-

sultatet 

i  % 

Hinner inte med, eller hinner säl-

lan med 

2,9 0,0 0,0 1,5 

Ett fåtal lektioner, sedan annat 11,8 5,0 16,7 10,6 

Ett fåtal lektioner, men återkom-

mer till det 

47,0 30,0 25,0 37,9 

Arbetar kontinuerligt med det 23,5 35,0 33,3 28,8 

Annat 14,7 30,0 25,0 21,2 

 

Här finns inget resultat som direkt sticker ut, utan majoriteten av lärarna hinner 

arbeta ganska mycket med grammatik, och många ger exempel på egna upplägg 

där de under flera veckor arbetar med endast grammatik och sedan går vidare.  

 

6.3.2 Exempel på övningar och examinationsformer 

På fråga 13 och 14 hade lärarna möjlighet att ge exempel på övningar och examin-

ationsformer som de använder under grammatikmomentet. Tittar vi först på fråga 

13 så valde 15 lärare från den yngre gruppen att svara, 13 från grupper 6–15 år, 

samt sex stycken lärare från gruppen 16 år eller längre. Lärarna från den yngre 

gruppen hade ett flertal olika övningar, ett exempel är att först arbeta med klas-

siska övningar, och sedan jobba med grammatiska textanalyser, ett annat exempel 

är att plocka ut satser, ordklasser m.m. ur en text, övningshäften var en annan va-

riant, och en lärare fokuserade på funktionell grammatik (se bilaga 2). Lärarna från 

gruppen 6–15 år använde sig av klassiska genomgångar och övningar, olika egen-

skapade övningar och övningshäften, textanalys samt löpande bedömning av upp-

gifter. Sista gruppen använde sig av klassiska övningar, ordpussel, textbindning, 

argumentation kring grammatik samt textanalys. 

  På fråga 14 valde 23 lärare från gruppen den yngre gruppen att svara, och 

majoriteten av dem använde klassiska prov som examinationsform, men även tex-

tanalys förekom, samt löpande bedömning utifrån inlämningsuppgifter. 14 av lä-

rarna från gruppen 6–15 valde att svara, och de använde sig av klassiska prov, tex-

tanalyser, övningar, löpande bedömningar av skriftliga uppgifter samt grupp-

seminarier. Åtta av lärarna i sista gruppen svarade på fråga 14, och de använde sig 

av prov, textanalys, löpande bedömningar samt textbearbetning utifrån gramma-

tiska hållpunkter. 



 

7 Analys 

I denna del analyseras resultatet utifrån varje frågeställning. Först tas lärarnas at-

tityder till grammatikundervisningen upp, sedan hur de lägger upp undervis-

ningen, och slutligen en jämförelse mellan de olika grupperna.  

7.1 Vilka attityder har lärarna till grammatikundervisningen?  

Efter att ha gått igenom resultatet från enkätundersökningen går det att konstatera 

att lärarna som grupp tycks ha blandade känslor inför grammatikmomentet. Tittar 

vi på fråga 5 så anger majoriteten av lärarna att det är viktigt att ha teoretiska och 

eventuellt praktiska kunskaper i grammatik, dock så får grammatiken dåliga re-

sultat på fråga 6 och 8, med endast en lärare som har det som bästa delmomentet, 

och en tredje plats på minst omtyckta delmomenten. Samtidigt tycks attityden 

vända lite igen på fråga 10, där majoriteten svarar att de tycker att det är roligt att 

undervisa i grammatik, men att det inte är deras favoritämnen.  

Frågan är då om denna bild stämmer överens med tidigare forskning? Jämför 

vi t.ex. med Brodows(2000) undersökning så menade han på att majoriteten av lä-

rarna hade en ”hög eller mycket hög uppskattning av grammatikkunskapens 

värde och var själva intresserade av grammatik.”(2000:132). Även lärarna i min 

undersökning ansåg att kunskaper inom grammatik var viktiga eller mycket vik-

tiga, och gällande intresset för grammatiken skulle man sammanfattningsvis 

kunna säga att de till viss del tycker att det är ett roligt moment, men de flesta 

tycker att andra moment är roligare att undervisa i.  

Jämför vi sedan min undersökning med Bergströms (2007) så har hon en lik-

nande skattningsskala som min undersökning när det gäller färdigheter i de olika 

momenten. I Bergströms rapport var resultatet för ”Kunskap om språksystemet” 

att det var ”Viktigt”, och medelvärdet för svaren var 2,8 av 4 (2007:154). I min 

undersökning landar majoriteten av resultatet också på ”Viktigt”, men medelvär-

det för min undersökning är istället 3,17 av 4, vilket innebär att de lärare som sva-

rade på min undersökning skattade grammatik högre än i Bergströms undersök-

ning. Denna skillnad skulle kunna bero på att Bergströms undersökning var inrik-

tad på hela språkdelen i svenska, medan min undersökning är mer fokuserad på 

grammatikdelen, vilket mina respondenter också var medvetna om.  Bergströms 

rapport hade även den ett relativt litet material att utgå ifrån när det gällde gym-

nasielärarna, och som tidigare nämnt var det 35 lärare som svarade på enkäten, 

ungefär hälften mot denna undersökning. Hur länge dessa lärare undervisat 

nämns i rapporten, men används sedan inte för att analysera materialet.   

 Återvänder vi sedan till Nils-Erik Nilssons artikel så menade ju han på att 

det finns tre argument för grammatikundervisningen: formalbildningsargumentet, 

främmandespråksargumentet samt språkriktighetsargumentet (Nilsson 2000:13–17). 

Gällande formalbildningsargumentet, alltså att man ska lära sig det teoretiska innan 

de appliceras praktiskt så fanns det inga lärare som uttryckte denna åsikt. Ibland 

var det snarare tvärtom, att det praktiska var viktigare än det teoretiska. T.ex. ut-
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trycker en lärare att denne ”Tror man lär sig grammatik genom att använda språ-

ket”(Bilaga 2, fråga 16), och en annan skriver att denne inte har några prov i gram-

matik, utan att ”Det får synas i skriftliga moment senare”(Bilaga 2, fråga 14). ” 

Gällande främmandespråksargumentet så var det en lärare som uppmärksam-

made detta när denna svarade att Svenska språkets uppbyggnad var bästa momentet 

och skrev att ” Det blir lättare att då att lära sig andra språk” (Bilaga 2, fråga 7). 

Språkriktighetsargumentet uttalas aldrig av lärarna, och enligt Nilsson (2000:17) 

skapades ju detta argument för att det behövdes ett standardiserat språk, men hela 

poängen med grammatiken är ju just språkriktighet. 

  

7.2 Hur skiljer sig attityderna åt mellan olika lärargrupper? 

Hur blev resultatet när vi gick igenom lärargrupperna? Tittar vi först på skattnings-

frågan om de olika momentens vikt, med fokus på momentet Svenska språkets upp-

byggnad, så ser vi att de olika grupperna var relativt överens om hur viktigt mo-

mentet är. Gruppen med lärare som arbetat i 16 år eller mer tenderade att ha en lite 

högre värdering av momentet än de andra två grupperna, men det var bara en 

minimal skillnad i resultatet. 

När det gällde frågan om vilket moment lärarna tyckte bäst om att undervisa 

i fick momentet väldigt lite röster. I den mellersta gruppen fick momentet 5,0 % av 

rösterna, vilket motsvarar en lärare av 20 stycken. I de övriga grupperna fick mo-

mentet 0,0 % som resultat. Sedan på fråga 8 så fick lärarna ange vilket moment de 

tyckte minst om. Här blev bilden klarare över attityderna till grammatikmomentet. 

I den yngre gruppen svarade 20,6 %, eller sju av 34 lärare att de tyckte minst om 

grammatiken, i den mellersta gruppen var siffran 10,0 %, eller två lärare av 20, och 

i sista gruppen var resultatet 8,3 %, eller en lärare av 12. Det är alltså de lärare i den 

yngre gruppen som tycker minst om grammatikmomentet, vilket också bekräftas 

under fråga 10, där återigen 20,6 %, eller sju av 34 lärare tycker att grammatikmo-

mentet är ett nödvändigt ont, i jämförelse med 5,0 % i den mellersta gruppen, och 

0,0 % i den äldre gruppen. Det är också denna grupp som verkar ha svårast att 

hinna med, alternativt inte har viljan att hinna med, att arbeta kontinuerligt med 

grammatikmomentet (fråga 12), samt att det är den grupp som har svårast att se 

en större skillnad i sina elevers texter efter genomgånget grammatikmoment, vilket 

i sig kanske påverkas av tidsupplägget samt inställningen till momentet. 

Den bild som framkommit i undersökningen stämmer ganska bra överens 

med Biels trekomponentsmodell av attityder (kognition, emotion och beteende, se 

avsnitt 4.1). Lärarna har kunskapen om att grammatiken är viktig (kognition), men 

samtidigt väcker momentet obehagskänslor (emotion), t.ex. genom att det är svårt 

att engagera eleverna, och svårt att lägga upp undervisningen på ett bra sätt, varför 

man undviker momentet (beteende) och försöker bli av med det så fort som möjligt. 

Mycket av lärarnas motvilja mot momenten tror jag härstammar från elevernas at-

tityder till momentet, då majoriteten av lärarna uttryckte att eleverna tycker att 

momentet är svårt och tråkigt, vilket i sig inte gör lärarna motiverade att arbeta 

med momentet.  
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7.3 Hur väljer lärarna att arbeta med grammatiken i klass-
rummet? 

I enkäten ställdes tre frågor som berörde hur lärarna lade upp undervisningen i 

grammatik. En fråga hade färdiga svarsalternativ och frågade hur undervisningen 

läggs upp tidsmässigt, medan de två andra frågorna var valfria att svara på, och 

frågade efter exempel på övningar, uppgifter samt examinationsformer som lä-

rarna använder sig av under grammatikmomentet.  

Som angivet i resultatredovisningen så ägnade majoriteten av lärarna ett par 

lektioner åt grammatiken, men återkom till det i andra moment, men många valde 

även att arbeta kontinuerligt med det. En del lärare ägnade också flera veckor åt 

grammatikundervisningen för att riktigt fördjupa sig i det. Som redovisat ovan så 

var det lärarna i gruppen den yngre gruppen som visade sig lägga minst tid på 

grammatikmomentet, medan de andra grupperna arbetar mer kontinuerligt med 

det, eller har egna upplägg där de arbetar väldigt intensivt med momentet under 

flera veckor eller månader, och sedan går vidare med annat. 

Av 66 lärare valde sedan 34 stycken att dela med sig av olika övningar och 

uppgifter de använder i sin undervisning. En del ägnar sig åt den traditionella 

grammatiken med genomgångar av de olika beståndsdelarna, en del använder 

egenskapade träningshäften, en del klipper ut satsdelar och låter eleverna bygga 

upp fraser och meningar med dessa. Fler exempel på övningar återfinns i bilaga 2. 

Många av lärarna uttryckte också tankar om det som Boström och Strzelecka 

hänvisar till som funktionell grammatik, nämligen att man tittar på både innehållet 

och kommunikationen (2012:119). De kunde t.ex. arbeta med begreppsapparaten 

och applicera det på elevernas egna texter, där de själva fick göra en analys av sin 

text och finna eventuella fel, och på det sättet öva upp sin grammatikkunskap. Det 

ger dem ett så kallat metaspråk, alltså ett språk för att tala om språkliga, eller i detta 

fall, grammatiska fenomen. 

Det jag fann intressant med svaren på fråga 13 var att de lärare som under-

visat i svenska längst var de som gav flest exempel på mer moderna lösningar gäl-

lande övningsuppgifter för grammatikmomentet. De gav t.ex. förslag på att an-

vända Youtube-filmer och lärspel online, samt argumentation kring grammatik. 

Varför dessa typer av förslag inte dök upp i de andra grupperna är väldigt svårt 

att svara på, men kanske finns det en tanke om att man måste hålla sig till mer 

klassiska undervisningstekniker när man är nyexaminerad, men att man med åren 

lär sig att tänja mer på gränserna och pröva nya metoder. Dock är min egen upp-

levelse att det brukar vara tvärtom, att de äldre lärarna håller sig till det de är vana 

vid, varför jag blev förvånad när resultatet pekade på motsatsen.  

På fråga 14 efterfrågades exempel på vilka examinationsformer som används 

i grammatikmomentet. Här valde 45 av 66 lärare att lämna ett svar. Majoriteten av 

lärarna har svarat att de använder sig av ett klassiskt prov, men även här är texta-

nalyser av andras eller sina egna texter ett annat aktuellt alternativ. Skillnaderna 

mellan de olika lärargrupperna var inte särskilt stor här, utan samma typer av svar 

förekom i alla tre grupperna.  

Gällande examination via Nationella prov var majoriteten av lärarna nega-

tivt inställda till det, och menar att det dels skulle bli för tidskrävande, dels skulle 
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alla moment behöva examineras i så fall och dels tycker de att grammatikmomen-

tet redan är en del av det skriftliga moment som finns i Nationella proven. Lärarna 

i den yngre gruppen var något mer positiva till att ha ett grammatikmoment i Nat-

ionella proven än de andra två grupperna, vilket är förvånande, när de samtidigt 

är de som har den mest negativa inställningen till grammatikmomentet. Kanske 

tänker de sig att de själva skulle slippa behöva komma på examinationsformer för 

momentet, men detta är endast spekulationer.  
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8 Diskussion & sammanfattning 

Nedan diskuteras och sammanfattas undersökningens resultat, metod samt möj-

ligheter och eventuella måsten för framtida forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Frågorna som ställdes i denna undersökning var: 

 Vilka attityder har lärarna till grammatikundervisningen?  

 Hur väljer lärarna att arbeta med grammatiken i klassrummet? 

 Hur skiljer sig attityderna mellan olika lärargrupper? 

Efter genomförd enkät framkom det att de deltagande lärarnas attityder till gram-

matikmomentet är splittrade. De yngre, eller relativt nyexaminerade lärarna, vi-

sade sig ha en aning mer negativ attityd till grammatikmomentet än de andra grup-

perna. Om detta resultat beror på att många fler lärare inom den gruppen svarade, 

34 lärare i jämförelse med 20 samt tolv i de andra grupperna, är svårt att svara på. 

Resultatet kan mycket möjligt ha sett helt annorlunda ut vid en jämnare fördelning 

av deltagare i varje grupp. Den grupp som visade sig vara mest negativ inställd till 

momentet var dock också den grupp som lade minst tid på momentet och som 

minst upplevde effekterna på elevernas förmåga att formulera sig korrekt i skrift.  

Många av lärarna i alla grupperna uttryckte att eleverna tycker att gramma-

tik är svårt och tråkigt. Samtidigt var det många lärare som gav exempel på att de 

använde klassiska uppgifter och examinationsformer för grammatikmomentet. I 

Boströms analys (2004) framkom det ju att de elever som haft en traditionell under-

visning i grammatik också var de som var mest negativa till grammatikmomentet 

(Boström 2004:138–139). Brodow uttryckte också i sin undersökning att lärarna inte 

var villiga att utveckla sina kunskaper om grammatik, utan höll fast vid det de 

redan kunde (Brodow 2000:132–133). Detta skulle kunna tolkas som att lärarna, 

genom sina attityder till grammatiken och val av undervisningsform, orsakar den 

negativa syn på grammatiken som finns hos eleverna, vilket i sin tur orsakar att 

lärarna tycker mindre om momentet på grund av bristande engagemang hos ele-

verna. Detta kan då ses som en ond cirkel som eventuellt skulle kunna brytas ge-

nom att pröva andra undervisningsformer för grammatikmomentet.  

Ett exempel som skulle kunna bekräfta denna tes är den äldre gruppen i 

undersökningen som var villig att tänja på gränserna när det gällde undervis-

ningen i grammatik, genom att introducera nyare medier som undervisningsplatt-

form. Det var också dessa lärare som visade störst uppskattning för grammatik-

momentet, vilket förmodligen beror på att de har hittat metoder som funkar bra 

för både dem själva och eleverna.  

En tanke som slog mig gällande resultatet är att det kanske följer utveckl-

ingen av språket i samhället. Den grupp som nyligen börjat undervisa i svenska är 

förmodligen mycket yngre än de andra lärarna. Det innebär att de är uppvuxna 

med en annan mentalitet kring språket, t.ex. genom utvecklingen av mobiler, soci-

ala medier, chattar m.m. Det kan möjligen ha påverkat deras syn på språket, vilket 
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i så fall skulle kunna påverka deras syn på undervisningen i grammatik, där de 

formella, strikta språkreglerna blir en stor kontrast mot det mer vardagliga språket.  

  

8.2 Metoddiskussion 

I denna undersökning användes en webbenkät som metod. Enkäten riktade sig till 

lärare som undervisar i en eller flera av kurserna Svenska 1, 2 och 3. Enkäten dela-

des på Facebook-gruppen Svensklärarna, där 66 stycken lärare valde att genom-

föra hela enkäten, men det var 80 stycken lärare som påbörjade den. 

Fördelen med enkäten var att lärarna kunde påbörja och avsluta den när de 

ville. Nackdelen med detta, som jag själv fick erfara, var att en del lärare gick in 

och påbörjade enkäten men avslutade den sedan aldrig. På grund av detta blev det 

ett bortfall av 14 lärare i det slutgiltiga resultatet, och endast 66 lärare av 80 stycken 

slutförde enkäten. Att använda sig av en webbenkät och en Facebook-grupp var 

också väldigt effektivt, då jag snabbt och enkelt kunde nå min tilltänkta målgrupp, 

och samtidigt nå ut till väldigt många eventuella respondenter. 

Att använda en Facebook-grupp som kanal för enkäten hade både sina för 

och nackdelar. Fördelen var helt klart att enkäten nådde ut till många potentiella 

respondenter. Den största nackdelen var att gruppen Svensklärarna har ett stort 

flöde av inlägg dagligen, vilket gör att ens inlägg lätt försvinner i mängden, och 

jag fick göra ytterligare inlägg för att påminna om min enkät. 

Att anordna en enkätundersökning var dock svårare än förväntat. Att for-

mulera frågor som dels alla respondenter kan förstå, men som också är relevanta 

för respondenterna när man inte själv har erfarenhet av det man undersöker visade 

sig vara tidskrävande, varför enkäten inte kom ut förrän den 30 april. Då jag ville 

ha ordentligt med tid att analysera materialet valde jag att ha enkäten öppen i en 

vecka, vilket var tillräckligt för att få ihop mer än den 50 enkäter jag siktade på. 

Som tidigare nämnt var enkätens andra dag den 1 maj, alltså en röd dag. Själv 

trodde jag att den lediga dagen eventuellt skulle resultera i att fler hade tid att gå 

in och genomföra enkäten, dock var det endast åtta personer som påbörjade enkä-

ten, och sju som slutförde den. Förmodligen resulterade den lediga dagen i att lä-

rarna kopplade bort sig från jobbet, och dagen efter hade de sedan glömt bort att 

enkäter låg uppe. 

  

8.3 Framtida forskning 

Grammatik och attityder runt detta är som tidigare nämnt ett populärt ämne för 

uppsatser på universitetsnivå, men ändå tror jag att vi bara har skrapat lite på ytan. 

Forskningen som finns berör alltid en liten, specifik grupp och kan därmed inte 

tala för den stora massan. En intressant forskningsvinkel vore därför om man t.ex. 

kunde göra en undersökning på riksnivå, och verkligen engagera så många lärare 

som möjligt. Jag tror att lärarna kan lära mycket av varandra gällande undervis-

ningsmetoder, och på så sätt öka engagemanget för grammatikmomentet.  



33 

 

Utifrån det resultat som framkommit i denna undersökning skulle man även 

kunna göra en analys baserat på de kommentarer som framkommit. På grund av 

denna undersöknings omfång används nu kommentarerna främst för att styrka 

resultatet av tabellerna och diagrammen, men de skulle istället kunna utgöra grun-

den för en annan uppsats.   

Jag tror också att det är viktigt att fortsätta forska om elevernas attityder till 

grammatikmomentet. Man kan inte lösa ett problem om man inte uppmärksam-

mar det, och som lärarna i min undersökning uttryckte det så drar elevernas nega-

tiva inställningar till momentet ner lärarnas motivation att lära ut grammatik. 

Forskningen blir också viktig för att presentera alternativa metoder för 

undervisningen, och även för utvecklingen av dessa alternativa metoder.  
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Bilagor 

I bilaga 1 presenteras enkäten så som den såg ut utan svar. I bilaga 2 presenteras 

de svar som framkommit av undersökningen. 

Bilaga 1 – Enkäten i sin grundform 

En undersökning om gymnasielärares attityder till och upplägg av grammatikun-

dervisningen i svenska Sida 1 Hej och välkommen! Stort tack för att du tar dig tid 

att svara på denna undersökning! Mitt namn är Madeleine Eldling, och jag läser 

kursen Svenska språket C vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu skriver jag en 

Cuppsats, och det är där jag behöver din hjälp! Syftet med min uppsats är att få en 

bild av vad gymnasielärare i svenska egentligen tycker om de olika momenten som 

kurserna innefattar, med stort fokus på undervisning i grammatik. Enkäten riktar 

sig till dig som undervisar i en eller flera av kurserna Svenska 1, 2 och 3 (ej svenska 

som andraspråk). Jag följer de forskningsetiska principerna, och ditt deltagande i 

enkäten är helt anonymt. Det finns inga "rätt" eller "fel" svar i undersökningen, så 

besvara frågorna så sanningsenligt som möjligt! Om du har frågor eller vill disku-

tera studien når du mig på mejl: maan1128@student.miun.se Tack på förhand!  

 

1. Är du behörig att undervisa i svenska på gymnasienivå? * 

 
ja 

 
nej 

 

2. Hur länge har du undervisat i ämnet Svenska på gymnasienivå? 

 
Välj…  

3. Vilken/Vilka kurser undervisar du i? * 

 
Svenska 1 

 
Svenska 2 

 
Svenska 3 

 

4. På gymnasiet finns det både yrkesprogram och högskoleförberedande pro-

gram. Ange i listan nedan vilket/vilka program du undervisar inom: * 

 
Barn- och fritidsprogrammet 

 
Bygg- och anläggningsprogrammet 

 
Ekonomiprogrammet 

 
El- och energiprogrammet 
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Estetiska programmet 

 
Fordons- och transportprogrammet 

 
Handels- och administrations-programmet 

 
Hantverksprogrammet 

 
Hotell- och turismprogrammet 

 
Humanistiska programmet 

 
Industritekniska programmet 

 
Naturbruksprogrammet 

 
Naturvetenskaps-programmet 

 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

 
Samhällsvetenskapsprogrammet 

 
Teknikprogrammet 

 
VVS- och fastighetsprogrammet 

 
Vård- och omsorgsprogrammet 

 Annat program  

 

Följande frågor behandlar det centrala innehållet för kurserna Svenska 1, 2 och 3, som finns 

angivet i LGY11.  

 

Svara på frågorna utifrån dig själv, det finns inget "rätt" eller "fel". 
 

Följande två skattningsfrågor utgår ifrån centrala mål som finns i LGY11. Nedan har du en 

kort sammanfattning av de delar som varje mål omfattar: 

Muntlig framställning – argumenterande och utredande tal, mottagaranpassning, an-

vändning av presentationstekniska hjälpmedel m.m. 

Litteraturhistoria – epoker, begrepp och verktyg, berättarteknik, motiv, stildrag, svenska 

och internationella författarskap, relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. 

Svenska språkets historia – utveckling, språkförändring, släktskap. 

De nordiska språken – språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språ-

klagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. 

Svenska språkets uppbyggnad – språkliga begrepp för diskussion och analys av språk, 

språkriktighetsfrågor. Uppbyggnad – grammatik.  

Textanalys – strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk 

granskning, citat- och referatteknik. Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter. 

Språksociologi – språklig variation hos olika sociala grupper, formellt respektive infor-

mellt språkbruk.  
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Skriftlig framställning – argumenterande, utredande, vetenskapliga texter samt språkrik-

tighet i text. 

 

5. Hur viktigt anser du att det är att eleverna har teoretiska och eventuellt praktiska kun-

skaper inom delmomenten nedan?* 

  

Mindre 

viktigt 

Viss 

kännedom 

behövs 

Vik-

tigt 

Mycket 

viktigt 

Muntlig framställning     

Litteraturhistoria     

Svenska språkets 

historia     

De nordiska språken     

Svenska språkets upp-

byggnad     

Textanalys     

Språksociologi     

Skriftlig framställning     

Här kan du lämna eventuella kommentarer till fråga 5. 

6. Välj vilket moment du tycker BÄST om i din undervisning: * 

 
Muntlig framställning 

 
Litteraturhistoria 

 
Svenska språkets historia 

 
De nordiska språken 

 
Svenska språkets uppbyggnad 

 
Textanalys 

 
Språksociologi 

 
Skriftlig framställning 

 

7. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
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8. Välj vilket moment du tycker MINST om i din undervisning: * 

 
Muntlig framställning 

 
Litteraturhistoria 

 
Svenska språkets historia 

 
De nordiska språken 

 
Svenska språkets uppbyggnad 

 
Textanalys 

 
Språksociologi 

 
Skriftlig framställning 

 

9. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
 

Nu har du svarat på den första delen av enkäten, tack för det! 

 

Den andra delen av enkäten fokuserar på undervisningen i grammatik och består av nio 

frågor. 

 

10. Vad tycker du om att undervisa i grammatik? * 

 
Ett nödvändigt ont 

 
Varken bra eller dåligt 

 
Roligt, men inte mitt favoritmoment 

 
Det roligaste momentet i svenskundervisningen 

 
Annat alternativ (skriv ett eget svar i rutan)  

 
11. Vad tycker eleverna om grammatikundervisningen, enligt din uppfattning?  
 

12. Hur lägger du upp undervisningen i grammatik tidsmässigt? * 

 
Hinner inte alls med, eller hinner sällan med grammatikmomentet 

 
Ägnar ett fåtal lektioner åt det och går sedan vidare med något annat. 

 

Ägnar ett par lektioner åt det, men återkommer till det ibland i andra 

moment 

 
Arbetar kontinuerligt med det 

 
Annat alternativ (skriv ett eget svar i rutan)  
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13. Ge gärna exempel på någon övning eller uppgift som du använder dig av i 

din grammatikundervisning! 
 

14. Ge gärna exempel på vilka examinationsformer du brukar tillämpa för gram-

matikmomentet. 
 

15. Tycker du att undervisningen i grammatik har en positiv påverkan på hur 

eleverna formulerar sig i texter? * 

 Nej. 

 Märker ingen skillnad. 

 Ja, jag kan se en liten skillnad. 

 Ja, jag kan se en stor skillnad. 

 Annat alternativ (skriv ett eget svar i rutan)  

 

16. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
 

Nu återstår endast två frågor, och dessa berör de nationella proven! 

 

17. Nu under våren genomförs de nationella proven. Provmomenten består nu 

av en muntlig framställning. läsförståelse samt en skriftlig framställning. Ef-

tersom språkundervisningen är en så viktig del i svenskan, tycker du att gram-

matik borde tas upp som ett eget moment under nationella proven? * 

 
ja 

 
nej 

 

18. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
 

Om du kan tänka dig att att ställa upp på eventuella följdfrågor till undersökningen får 

du gärna ange din e-postadress i rutan nedan. 

 

Har du själv några frågor om undersökningen kan du kontakta mig på maan1128@stu-

dent.miun.se 

 

Du är nu klar med enkäten! Stort tack för din hjälp! 

Madeleine Eldling, student på kursen Svenska språket C vid Mittuniversitetet i Sundsvall  

mailto:maan1128@student.miun.se
mailto:maan1128@student.miun.se
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Bilaga 2 – Enkätens resultat 

1. Är du behörig att undervisa i svenska på gymnasienivå? * 

 
  

 

 

  

Antal deltagare: 66 

65(98.5%): ja 

1(1.5%): nej 

2. Hur länge har du undervisat i ämnet Svenska på gymnasienivå? 

 
  

 

 

  Antal deltagare: 66 

16 (24.2%): 0-2 år 

18 (27.3%): 3-5 år 

6 (9.1%): 6-10 år 

14 (21.2%): 11-15 år 

6 (9.1%): 16-20 år 

6 (9.1%): 21 år eller längre 

 

 

 

3. Vilken/Vilka kurser undervisar du i? * 

 
 

Antal deltagare: 66 

60 (90.9%): Svenska 1 

59 (89.4%): Svenska 2 

53 (80.3%): Svenska 3 

 

4. På gymnasiet finns det både yrkesprogram och högskoleförberedande program. Ange 

i listan nedan vilket/vilka program du undervisar inom: * 

 

Antal deltagare: 66 

8 (12.1%):  Barn- och fritidsprogrammet  

5 (7.6%):  Bygg- och anläggningsprogrammet  

23 (34.8%):  Ekonomiprogrammet     

5 (7.6%):  El- och energiprogrammet  

11 (16.7%):  Estetiska programmet  

4 (6.1%):  Fordons- och transportprogrammet  

10 (15.2%):  Handels- och administrations-programmet  

6 (9.1%):  Hantverksprogrammet  

7 (10.6%):  Hotell- och turismprogrammet  

2 (3.0%):  Humanistiska programmet  

3 (4.5%):  Industritekniska programmet  

7 (10.6%):  Naturbruksprogrammet  

19 (28.8%):  Naturvetenskaps-programmet  

8 (12.1%):  Restaurang- och livsmedelsprogrammet  

29 (43.9%):  Samhällsvetenskapsprogrammet  

12 (18.2%):  Teknikprogrammet  

3 (4.5%):  VVS- och fastighetsprogrammet  

7 (10.6%):  Vård- och omsorgsprogrammet  

3 (4.5%):  Annat 

 

Svar från det tillagda fältet:  - Folkhögskola, - Vux, - Vux 
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5. Hur viktigt anser du att det är att eleverna har teoretiska och eventuellt praktiska kun-

skaper inom delmomenten nedan? * 

 
 

Antal deltagare: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Här kan du lämna eventuella kommentarer till fråga 5. 

 
Antal deltagare: 5 
-Jag själv älskar allt innehåll utom språksituationen i Sverige och Norden, som jag tycker 

är ganska tråkigt men ändå intressant. Språksociologi brinner jag heller inte för på samma 

sätt som jag gör för grammatik, språkhistoria och litteraturvetenskap. 

-Skriftlig framställning väger tyngst i NP. Därför är det viktigast och tar lång tid att träna 

upp. 

-Mycket viktigt är även läsförståelse. 

-Svenska 1 och 2 innehåller inte särskilt mycket språkhistoria enl. Kursplanen, därför 

mindre viktigt där. I sv 3 är det mycket viktigt enligt kursplanen, och detta är bara ett ex-

empel, alltså är det svårt att svara generellt när vissa av dessa delar är kursplansspecifika. 

Majoriteten av mina elever läser bara sv 1. 

-Naturligtvis viktigt på olika sätt och i olika grad beroende på årskurs. 

  

6. Välj vilket moment du tycker BÄST om i din undervisning: * 

 

Antal deltagare: 66 

14(21.2%):  Muntlig framställning 

15(22.7%):  Litteraturhistoria 

3(4.5%):  Svenska språkets historia 

2 (3.0%):  De nordiska språken 

1 (1.5%):  Svenska språkets uppbyggnad 

9(13.6%):  Textanalys 

10 (15.2%):  Språksociologi 

12 (18.2%):  Skriftlig framställning 

 

7. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
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Antal deltagare: 17 

-Jättespännande innehåll som ger mig möjlighet att ge en "universitetet light"-kurs, vilket 

passar med tanke på kursen svenska 3:s natur. Jag har fått till en bra balans mellan föreläs-

ningar, övningar, artikekläsning, läroboksläsning och annat. Nöjd med examinationsfor-

merna: ett seminarium och ett skriftligt prov (som ger dem chans att individuellt muntligt 

och skriftligt visa sina kunskaper och sin analysförmåga, är rättvist samt inte så tidskrä-

vande och därmed tråkigt att bedöma som uppsatser är). Nöjd med att det (vid sidan av 

grammatik i sv2 är ett moment där mina djupa ämneskunskaper syns ordentligt - jag är en 

lärare som drivs av ämnesintresse). 

-Det är ett brett ämne som dessutom går att kombinera med flera kunskapskrav. 

-Har svårt att riktigt dela på litteraturhistoria och textanalys, då de går in i varandra så 

mycket. Läsning av skönlitteratur från olika tider och platser och arbetet kring förståelse 

och analys är centralt för så mycket annat. En god läsförmåga är viktig i alla ämnen. 

-Personligt intresse 

-Det är så roligt att planera och undervisa i litteraturhistoria tematiskt, utifrån teman ele-

verna varit med och valt. 

-Det går att analysera texter på olika sätt samt att textanalys kan ses ur ett vidgat textbe-

grepps-perspektiv. 

-Historia är mitt andra ämne 😉 

-Går att arbeta med på många olika sätt. 

-Det blir lättare att då att lära sig andra språk 

-Jag kan egentligen inte välja en. Alla delar är superroliga, på sitt sätt! Alla har sina för- och 

nackdelar. De som är roligast i själva undervisningssituationen, är ibland också de tyngsta 

och mest krävande arbetsinsatsmässigt (textrespons exempelvis) 

-Jag svarade litteraturhistoria, men det är en (1) del av det jag tycker bäst om att undervisa 

om. I övrigt är det muntlig framställning, svenska språkets historia och språksociologi. 

-Eget intresse för ämnet, samt att det brukar upplevas som ganska intressant och lättsamt 

för eleverna som inte tar alltför lång tid av kursen i anspråk. 

-Eleverna presterar ofta väldigt bra. De har också ganska lätt för att värdera sin egen pre-

station, och det gör bedömningen enklare och mer givande. 

-Hur man talar relaterar till en individs identitet. Det kan man stärka genom undervisning 

i språksociologi. 

-Lätt att engagera eleverna, kan ge valfrihet i ämnen 

-Mina elever är starkast muntligt och det är alltid roligt att se dem lyckas. Jag själv upp-

skattar att undervisa i retorik. 

-Det är mångfasetterat och man vet att eleverna fördjupar kunskaper som de har konkret 

nytta av - i skolan, i fortsatta studier och i arbetslivet. 

 
8. Välj vilket moment du tycker MINST om i din undervisning: * 

 
Antal deltagare: 66 

3(4.5%):  Muntlig framställning 

5(7.6%):  Litteraturhistoria 

12 (18.2%):  Svenska språkets historia  

28 (42.4%):  De nordiska språken  

10 (15.2%):  Svenska språkets uppbyggnad  

4 (6.1%):  Textanalys  

3 (4.5%):  Språksociologi  

1 (1.5%):  Skriftlig framställning 
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9. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 

Antal deltagare: 14 

-Inte jätteintressant för mig. Det ingick inte heller i de svenskkurser jag läste på universi-

tetet. I frågan tolkar jag dock in minoritetsspråk och språklagstiftning, vilka är de bitar 

jag tycker är enormt tråkiga (eftersom det inte handlar om att ex. sätta sig in i samisk 

grammatik, vilket är jättekul). Just nordiska språk är inte helt ointressant. 

-Det känns svårt att undervisa i och det blir ofta ytlig kunskap. 

-Gillar momentet men det är svårast att engagera eleverna inom just detta moment 

-Ett område där elevernas förkunskaper är väldigt dåliga. Istället för att kunna göra "ro-

ligare" saker som att analysera sitt eget språk, fastnar jag ofta i grundläggande begrepp. 

Då blir det tråkigt. 

-Dålig kunskap 

-Jag tycker inte minst om något område. 

-Jag tycker att det är jättekul, men inte eleverna och därför blir det mindre roligt. 

-Tar mycket kraft o energi med språklig respons 

-Svårt att med så lite utrymme ge tillräckligt bra bild av litteraturhistorien 

-Svårt att göra riktigt bra, annat än att de får kännedom om släktskap och vilka språk som 

ens räknas till de nordiska. Brukar bli lite av "en kul grej" och givande på sitt sätt, men 

aldrig riktigt 100. 

-Det tar mest tid i anspråk i förhållande till de andra kursmomenten samt möter alltid 

motstånd från eleverna. De tycker att det är svårt och tråkigt att läsa gamla texter (ganska 

många läser ju inget alls som de inte är tvingade av skolarbetet att läsa). Även om jag som 

lärare tycker att momentet är intressant tar tungroddheten över och helhetsintrycket blir 

negativt för mig. 

-Eleverna ser inte nyttan i momentet, och då får man ibland kämpa för att få med dem på 

tåget. 

-Jag ser inte nyttan med fördjupad kunskap i tex fraser (sv2) i dagens samhälle, det känns 

förlegat. 

-Jag älskar litteraturhistoriamomentet (spev i Sve 2) men det upplevs ofta som svårt och 

tråkigt för eleverna INNAN man ens har påbörjat momentet... ofta går det bra att vända 

på inställningen, men det går åt mycket tid och möda! 

10. Vad tycker du om att undervisa i grammatik? * 

Antal deltagare: 66 
8 (12.1%):  Ett nödvändigt ont 

8 (12.1%):  Varken bra eller dåligt 

41 (62.1%):  Roligt, men inte mitt favoritmoment 

4 (6.1%):  Det roligaste momentet i svenskundervisningen 

5 (7.6%):  Annat 

Svar från det tillagda fältet: 

- Sådär 

- Det KAN vara roligt men det är också svårt att få alla elever med på den tid jag har möj-

lighet att lägga på momentet 

- Givande om eleverna visar intresse. 

- Viktigt men svårt att hinna med pga tidsbrist i förhållande till elevernas förkunskaper 

- Det näst roligaste momentet 
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11. Vad tycker eleverna om grammatikundervisningen, enligt din uppfattning? * 
Antal deltagare: 66 

-Blandat. De som är matematiskt/analytiskt lagda brukar tycka att det är roligt, de som har 

svårt för logik och/eller inte orkar plugga tycker att det är tråkigt. För att inte röra till det 

krävs en hel del insatser från eleverna i form av att göra övningar och repetera. 

-De har överlag en negativ inställning till det. Att det är svårt och tråkigt. 

-Användbar, i skrivandet. 

-De tycker att det är onödigt och svåröverskådligt 

-Svårt, de har inga förkunskaper alls 

-De tycker det är svårt. 

-Rätt tråkigt och onödigt om man inte gör det funktionellt. 

-De tycker att det är ett svårt men roligt avbrott från de andra mer abstrakta delarna av 

svenskämnet 

-Några tycker om den, men majoriteten tycker den är tråkig. Svår att göra rolig och intres-

sant enligt mig som lärare. 

-Jag upplever faktiskt att det är många elever som trots lite inledande klagomål uppskattar 

grammatikmomentet. Det är till skillnad från andra delar av svenskundervisningen logiskt, 

rätt och fel och något som de kan bygga vidare på. Ofta har de en del förkunskaper och 

mycket att hänga upp det nya på. Det är också ett avbrott från den vanliga svenskunder-

visningen där stort fokus i Svenska 2 är på att producera text och tal i olika former. 

-De kan lite, ser inte vitsen med att lära sig. Däremot går det att få igång dem om fokus är 

nytta. De vill gärna skriva bra och grammatiska kunskaper kan hjälpa dem. 

-Tråkig, svår, onödig. Känns ej relevant på gymnasiet. 

-Beroende på erfarenheter från grundskolan är uppfattningen och även förkunskaperna 

varierade. 

-Överraskande kul och användbart 

-När de knäcker koden tycker de flesta att det är roligt. Många har svårt att se nyttan. 

-Svårt och tråkigt 

-Tråkigt och svårt om man grottar ner sig alltför mycket. Annars tycker de att det är helt 

ok. Det beror på vad man själv gör det till! 

-De tycker att det är nyttigt när de väl förstår syftet (brukar koppla det till språk- och text-

utveckling), men inga direkta jubel när man ska arbeta med det. 

-De flesta tycker att det är svårt. Några tycker att det är roligt att jobba med rätta svar och 

fylleriövningar, då vi annars mest ägnar oss större moment som omfattar både innehåll och 

skriftlig/muntlig framställning. 

-Svårt. Ofta har det inget med sig från grundskolan. 

-Viktigt, vuxna elever tycker att de behöver det. 

-När de förstår att satslära handlar om ords funktion och kan applicera det på sitt eget 

skrivande förstår de vikten av det. Det tar längre tid för vissa att se sambandet. 

-Ett nödvändigt ont 

-tråkigt 

-Svårt pga dåliga förkunskaper 

-Nyttigt och användbart. Många elever anser att det är svårt men också utmanande. 

-Många tycker det är svårt. Många har dåliga erfarenheter av det från grundskolan. 
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-Svårt, men viktigt och givande. 

-Svårt. 

-Motstånd i början till det lossnar. Jag tar det gärna efter språksociologin så att eleverna har 

förståelse för begreppen metaspråk och lingua franca. 

-Något mer åt ett nödvändigt ont-hållet än jag själv tycker. Samtidigt är det svårt att gene-

ralisera kring det då jag upplever att en betydande minoritet lyfter i grammatikundervis-

ningen och får positiva upplevelser i ett ämne de annars inte är högpresterande i. 

-Svårt, men roligt när de börjar förstå. 

-De är inte deras favoritmoment 

-De tycker inte att det är kul 

-De tycker att de grundläggande delarna är lite intressanta, men så fort jag nämner morfo-

logi eller satslära faller intresset. 

-Många ser det som svårt och tråkig, andra tycker det är roligt och gillar problemlösningen 

och det systematiska och "praktiska" (fylla i, markera, öva) 

-Beroende på hur uppgiften formuleras, men generellt sett inte särskilt positivt inställda 

initialt. 

-Ganska kul, men rätt svårt. 

-Nödvändigt ont 

-Tidigare avskydde de det, men det berodde nog på att jag inte var så kunnig och lade upp 

undervisningen på ett trist sätt: ordklasser, satsdelar, övningar, nöta in begrepp blabla. Nu 

försöker jag att integrera grammatiken när eleverna ska skriva och/eller analysera text. 

Upplever att de ser nyttan med ett metaspråkligt ordförråd i högre utsträckning när jag gör 

så som jag gör nu. 

-De har ofta en negativ uppfattning i början och tänker att det är tråkigt. Dock brukar det 

funka väldigt bra, alla hänger med och gillar att jobba med grammatikuppgifterna. Jag tror 

att det beror på att det är så tydligt och lite fyrkantigt, vilket gör att även de svagare ele-

verna känner att de kan. 

-Majoriteten anser att det är onödigt att ha med den delen i svenskundervisningen på gym-

nasiet. De har redan tragglat i grundskolan och är mer intresserade av att fördjupa sig i 

olika moment som textanalys (vilket också gynnar dem när de skriver gymnasiearbetet), 

litteraturhistoria (eftersom det ger dem möjlighet att använda fantasi och få i sig berättel-

ser). 

-Svårt! En del tycker också att det är ganska onödigt, även om jag försöker förklara och visa 

på att grammatiken hjälper dem att skriva bättre egna texter. 

-Det är olika, en del tycker det är intressant andra inte. 

-Ok 

-Vissa gillar det, och ser likheterna med matte. Men många ser inte nyttan med det, och 

tycker att de tragglat samma sak hela skoltiden (och ändå minns de knappt vad ett adjektiv 

är...). 

-Svårt och omotiverade 

-Delade uppfattningar. Några efterfrågar mer undervisning i grammatik och andra ser inte 

alls nyttan med grammatik. 

-Det är väl för att eleverna idag har så dåliga grunder att stå på som detta moment blir 

komplext att undervisa om. Vissa kan allt andra kan inget. Spännvidden är svår att hantera. 

-De tycker det är svårt. 
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-Helt ok men svårt tycker de flesta 

-De flesta tycker nog det är tråkigt. 

-Helt ok 

-Oftast uppfattar de det som svårt och tråkigt. En pedagogisk utmaning alltså. 

-Svårt och onödigt. 

-Viktigt! Viktigare än vad jag själv tycker 

-De tycker inte om det. 

-Svårt och meningslöst. 

-De tycker ofta att det är intressantare och roligare än förväntat. 

-Svårt 

-Nyttigt om jag kopplar undervisningen till praktisk nytta i t.ex. skrivande 

-Tråkigt, svårt och onödigt 

-En del uppskattar att ha tydliga regler att förhålla sig till och en del tycker att det är för 

svårt och onödigt. 

-Tråkigt 

-Natureleverna tycker ofta det är konkret och tydligt. 

-De är lite rädda för det, men jag hat många elever som gillar matte och hatar svenska... de 

brukar bli glada när de märker hur ”matematisk” grammatiken är ;) 

 

12. Hur lägger du upp undervisningen i grammatik tidsmässigt? * 

 
Antal deltagare: 66 

1 (1.5%): Hinner inte alls med, eller hinner sällan med grammatikmomentet 

7 (10.6%): Ägnar ett fåtal lektioner åt det och går sedan vidare med något annat. 

25 (37.9%): Ägnar ett par lektioner åt det, men återkommer till det ibland i andra moment 

19(28.8%): Arbetar kontinuerligt med det 

14 (21.2%): Annat 

 

Svar från det tillagda fältet: 

- Har en grundkurs med ordklasser och primära satsdelar i svenska 2. Det tar 4 veckor. 

Sedan återkommer begreppen när jag återkopplar på deras skrivande. I trean behövs kun-

skaperna om man ska lyckas med språkhistoriamomentet, så då använder de grammatik-

kunskaperna. 

- Jag lägger mest tid på det i svenska 2 och hinner inte arbeta med det som jag hade velat i 

svenska 1. I svenska 3 upplever jag att eleverna förstår nyttan av det. 

- Arbetar med det i block precis som alla andra områden. Lägger kanske ca 10 v. på det i 

SVE2-kursen där det ingår med explicit. 

- Arbetar samlat med det under ca 10 veckor 

- Jobbar ca 4 veckor i Sv1 och 2. 

- Jobbar intensivt med det i cirka två månader och varierar då arbetsmetoderna. 

- Ägnar flera veckors undervisning åt grammatiken 

- Arbetar med det intensivt ca 6 lektioner och återkommer senare till grammatiken när vi 

skriver formella, utredande texter. 

- Ägnar några veckor i svenska 2 åt momentet då vi arbetar intensivt med det. Nämner det 

sedan igen när eleverna skriver egna texter. 
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- Gör två ganska ordentliga moment i sv2. 

- Kontinuerligt men också filmer, genomgångar, övningar och prov som exsminerar 

- Oftast ägnar vi några veckor pt det och gpr sen vidare. 

- Intensivt under ca tre veckor 

- I responsarbetet med elevernas texter och ett fåtal lektioner. 

 

13. Ge gärna exempel på någon övning eller uppgift som du använder dig av i 

din grammatikundervisning! 
 

Antal deltagare: 34 

-Till grammatikgrundkursen i sv2: Jag har ett egentillverkat häfte med föreläsningar och 

tillhörande övningar. De sista repetitionsövningarna är av modellen "markera alla ordklas-

ser och satsdelar i följande meningar". Universitetet light (i förhållande till grundkursen i 

grammatik på nordiska språk i Lund). 

-Textbindning, förtäta text, passiv form 

-ta ut verb/adjektiv/adverb/ ur en skönlitterär text. Rätta till felaktiga meningar och förklara 

vad som är fel till exempel: Han åt den äpple. Ofta försöker jag lyfta fel de gör i sina egen-

producerade texter. 

-Vi jobbar bland annat med att klippa ut fraser och undersöker hur många varianter av 

meningar man kan bygga. Satsschema iaf huvudsatsschema. Sammansättningar av ord, 

prefix osv. 

-Förutom vanliga övningar har vi även arbetat med att nominalisera, tävlat i att skriva 

längsta fundamentet och analyserat olika texter för att se skillnader mellan olika texttypers 

meningsbyggnad, ordklassanvändning och satsdelsanvändning. 

-Vi inleder med repetition av ordklasser och satslära, samt ett prov om det. 

-Fokus på problemlösning och textanalys - gärna med fokus på elevernas egna texter. Trad-

itionella prov i kombination med självanalys utifrån analysmall som inlämning 

-Vi går igenom ordklasser, satsdelar och rättskrivning sen får de ett prov och därefter ska 

de omsätta kunskaperna i texter de skriver. 

-En övning som jag använder för att introducera området med är att jag klipper ut olika 

satsdelar och låter eleverna efter sin inre grammatik sätta dessa i olika ordning och förklara 

varför det ena funkar och det andra inte. Detta är ett bra sätt för eleverna att se att de redan 

kan massa om grammatik innan området börjar. Den sats vi använt oss av återkommer 

sedan genom hela grammatikmomentet. 

-Målet för mig är egentligen att eleverna ska få ett metaspråk som vi kan använda för att 

tala om språk på ett mer korrekt sätt. När vi sedan talar om vetenskapligt språk är det 

viktigt att de har koll på t.ex. fundament, nominalfraser, nominalisering. 

-Grammatisk analys av egenproducerad text. 

-Titta på skillnader i två texter, analysera meningsbyggnader i egna texter. 

-Genomgångar och övningar i ordklasser, satsdelar samt huvudsats och bisats. 

-Genom kommentarer i arbeten. 

-Funktionell grammatik, hur man med grammatisk medvetenhet utvecklar sitt språk mot 

ett mer formellt. Vi gjorde övningar i grammatik och avslutade momentet med att skriva 

en essä om vikten att vara grammatiskt medveten när man skriver vetenskapliga texter. 

-Ordpussel/grammatik i grupp, argumentation i kombination med grammatik, ex de/dem 

särskrivning, rätt o fel kopplat till acceptans eller inte 
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-Skriv ett inlägg där du argumenterar kring en grammatisk fråga. Grammatiska begrepp 

och konkreta exempel ska användas. Förslag på teser: Använd dom istället för de och dem! 

Det är helt okej att säga flera longboards! 

-Jag börjar med fonem, morfem och ordbildning innan vi går över till ordklasser, fraser och 

satslära. Vi går även igenom olika textgenrer och studerar deras grammatiska konstrukt-

ioner och ordval. T ex vilka texter som har mest adjektiv och utbyggda nominalfraser, vilka 

som har mest nominaliseringsar och passiva satser, vilka som har mest pronomen, aktiva 

verb, imperativ etc. 

-Först klassiska övningar, sedan kontinuerlig användning av begreppen i andra skrivöv-

ningar och respons. 

-Ordklasser satslösning 

-Använder gärna tvetydiga meningar som t.ex. "Hans hamstrar maskar i fabriken och 

cyklar hemma" för att leda in på satsdelar . Brukar uppskattas. Öva är bra så jag använder 

övningsblad med många exempel. 

-Utöver ett stort grammatikmoment i åk.2, där vi verkligen nöter det, jobbar vi med gram-

matik löpande i alla kurser genom textframställning och -bearbetning.I momentet i åk.2 

varvar jag föreläsningar med övningshäften jag gjort själv. Ett för ordklasser, ett för satsde-

lar. Det blir lite "pyssel" av det - de brukar säga att det påminner om högstadiet och att de 

gillar just det. 

-Övningar där man ska fylla i eller stryka under rätt ordklass eller satsdel t ex. Jag har även 

låtit eleverna analysera en text som de själva skrivit för att se var det finns exempelvis sats-

radningar samt låta dem arbeta med att förbättra textens språk utifrån de ”fel” de hittat i 

sin text. 

-Jag tar fasta på de formuleringar som används i bedömningsanvisningarna för NP, för att 

visa på vad ett utvecklat språk är. Vi går igenom de begreppen, och sen får de analysera 

både enklare texter (använder ofta notiser från Metro) och sina egna texter (olika avance-

rade, men de kan bli rätt knepigt när vi tittar på deras labbrapporter i kemi/biologi). 

-I arbetet med skriftliga moment bakas grammatiken in. 

-I formativ återkoppling ochvrespon i, under och efter moment. 

-Youtubefilm lärare förklarar satsdelarna, quizlet meningar, kahoot 

-Jag använder en lärobok som heter Svenska 2 Helt enkelt! och den har många bra övningar. 

-Grammatisk analys av text. 

-Fundamentövningsr - byt ut funament till t.ex bisats, adverbial eller nominalfras. 

-Genomgång av begrepp och reglerade att de ska förstå min respons. Grammatikuppgifter 

från läroböcker, där brister dock läroböckerna ofta när det gäller fraser. 

-småövningar, arbeta med en tidigare text de skrivit 

-Trad genomgångar sedan får de jobba med egna texter ochförbättra dem. 

-Börjar väldigt grundläggande med att gå igenom ordklasser och satslösning, jag känner 

att det är på mellanstadienivå, men det finns så mycket osäkerhet från grundskolan så det 

är bättre att starta väldigt lekfullt; leta ord/ordklasser t ex mycket gruppövningar - en om-

tyckt övning är när jag skriver en massa ord på gibbrish på tavlan, så får eleverna dela in i 

ordklasser! När jag sen berättar att orden inte finns, men att eleverna har grym språkkänsla 

eftersom de oftast prickar ”rätt” ordklasser utifrån öndelser och former - då blir alla stolta 

och glada! Sen kan man gå vidare... 
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14 Ge gärna exempel på vilka examinationsformer du brukar tillämpa för gram-

matikmomentet. 
Antal deltagare: 45 

-Prov. 

-Inga. Syns i skrivandet. 

-prov 

-Övningar, diskussioner och tester 

-prov. 

-Prov på faktafrågor såsom ordklasser, och sedan textanalys där eleven ska visa hur den 

här texten kan bli bättre rent grammatiskt. Ofta använder vi en av elevernas texter från 

SVE1. 

-Se föregående 

-Prov och inlämning. 

-Jag använder faktiskt ett traditionellt grammatikprov. Dock försöker jag göra det lite roli-

gare med hjälp av infärgning mot profilen. Jag har bilder och texter samt exempel som 

aknyter till deras programinriktning. 

-Klassiska prov och PM om något språkligt fenomen, senast om de, dem och dom. 

-Analys, klassiskt prov, diskussioner. 

-Integrerar det i övriga skrivmoment. 
Prov 

-Prov 

-Prov och samtal 

-Prov, textbearbetning 

-Enda provet på tre års svenskstudier, i Svenska 2. Eleverna ska placera ut ordklasser, sats-

delar och huvudsats/bisats i olika exempelmeningar. 

-Oftast när vi arbetar med textproduktuon. 

-oftast en tradiionellt skriftlig diagnos för att se att de har begreppen och sedan i det skrift-

liga arbetet. 

-Prov, analysprogram med förbättring o argumentationsövning 

-Argumentation krin grammatisk fråga, prov, seminarium 

-Grammatisk textanalys av ett utdrag från en egen tidigare skriven text. För elever som 

tycker att det är för svårt gör jag enklare ordklass- och satsdelsprov. 

-Först prov för sedan bearbetningar av egna texter med olika fokus. Till exempel: Analysera 

denna lektion dina *fundament/nominal fraser; finita verb/objekt; adjektiv/adjektiv* och 

bygg ut. 

-Grammatisk problemlösning blandat med klassiska prov med fokus på ordklasser och 

satsanalys. 

-Prov skrivuppgift 

-Raka prov, alltså markera satsdelat etc, i klassrum. Följer också eleverna i övning så att jag 

vet hur de förstår. 

-Eleverna väljer ut en gammal text de själv skrivit och analyserar grammatiken i den (tex 

markerar fundament, ordklasser etc) och ger råd för framtiden. 

-I momentet i åk.2 brukar avslutas med att de dels ska ta ut ordklasser och satsdelar i olika 

meningar, dels identifiera grammatiska fel i en text och beskriva vad som är fel, samt varför. 

Där brukar de visa större kunskaper än de själva visste att de hade ;) 

-Muntliga presentationer och skriftligt prov 

-Prov med satslösning, morfologi, huvudsats/bisats. 

-Ett klassiskt prov. 



52 

 

-Prov 
Undersöka sina egna texter 

-Prov, men få frågor med rätt eller fel, utan de får en text där de ska analyser t.ex. funda-

mentens variation, nominaliseringar eller bisatsanvändningen. 

-Ingpr i vedömningen i skriftliga moment 

-Prov mu el Skr ca 3-4 v till momentet 

-Prov 
Grammatikanalys 

-Brukar ha ett läxförhör på ordklasser och en inlämningsuppgift med satsdelar - Mer ana-

lytisk uppgift. 

-Eleverna får analysera ett textutdrag (med språkriktighetsproblem) utifrån vissa gramma-

tiska begrepp, de begrepp som sedan kan vara användabara för att skriva formella texter i 

Svenska 3. De får även analysera ett utdrag ur egen textproduktion. 

-Analys 

-Analysera egna texter med fokus på språkets uppbyggnad av olika slag.  

-Gruppseminarier med olika språkuppdrag. 

-Bearbeta din text utifrån några grammatiska hållpunkter, skriva pm om grammatik, välja 

ut bästa meningen och förklara grammatiskt hur den är uppbyggd 

-Inga. Det får synas i skriftliga moment senare 

-Jag sätter betyg på de uppgifter de lämnar in 

-Bearbetning av egna texter, feedback på en påhittad ”elevtext” 

-Gillar inte prov, så det blir istället många lektionsuppgifter av olika typ. Jag brukar också 

låta eleverna få arbeta med en tidigare text och göra ”grammatikundersökning” - leta ord-

klasser, ta ut satsdelar, visa på fraser etc. Om jag hinner vill jag gärna ha med en uppgift 

som tydliggör hur man kan fördjupa sin förståelse för hur en text kan bli tydligare och 

bättre med hjälp av kunskap om grammatik! 

  

15. Tycker du att undervisningen i grammatik har en positiv påverkan på hur 

eleverna formulerar sig i texter? * 

Antal deltagare: 66 

3 (4.5%):  Nej. 

10 (15.2%):  Märker ingen skillnad. 

41 (62.1%):  Ja, jag kan se en liten skillnad. 

10 (15.2%):  Ja, jag kan se en stor skillnad. 

2 (3.0%):  Annat 

 

Svar från det tillagda fältet: 

- De som klarar grammatiken bra kan jag återkoppla till bättre på deras skrivande och gör 

dem mer medvetna som skribenter. 

- De ambitiösa tar sig till, övriga bryr sig inte så mkt. 

 

16. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 
 

Antal deltagare: 25 

-Som fråga 15 är formulerad verkar det som att du tycker att poängen med grammatik 

handlar enbart om att förbättra sin egen skriftliga förmåga. Som jag ser det är det EN av 

anledningarna: att böi en mer medveten skribent. Den andra, och för mig viktigare, anled-

ningen är att det går att prata om och undersöka språk inom ex. områdena språkhistoria 
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och språksociologi. Utan grammatik blir dessa områden hemskt ytliga och därmed flum-

miga och/eller tråkiga. 

-Det är svårt att koppla samman grammatiken de lär sig med deras egen skrivning. 

-Tragglar för mycket grunder för att hinna arbeta konkret med egna texter. 

-Vissa saker fastnar, exempelvis de/dem och satsradningar. Jag hade dock velat arbeta mer 

med att prata om språket när de skriver. Tyvärr har eleverna ofta så svårt för grammatiken 

(och så låga förkunskaper när de kommer till gymnasiet) att det är svårt att arbeta med 

grammatiken utan att lägga mycket lektionstid på att de ska lära sig begrepp osv. 

-De gör tyvärr ungefär samma misstag som innan. 

-Få elever kopplar grammatikundervisning till sitt eget språk. Det är något jag har som mål, 

men det är svårt att få till. 

-Har jag precis gått igenom ett moment och eleverna sedan ska producera egen text kan 

det märkas, men efter att tag faller det ofta dessvärre i glömska hos många. 

-Eleverna får förståelse för vanliga fel de gör som dubbel bestämdhet, satsradning, de/dem 

-Jag återkommer ibland till vissa grammatiska regler i min formativa bedömning av elev-

texter. Särskilt återkommer jag till regler för satsradning och de/dem. Men jag märker ty-

värr inte att många elever tar till sig av grammatikundervisningen. 

-Elevernas texter blir mer formella och skriftspråkliga. 

-Tror man lär sig grammatik genom att använda språket 

-Tyvärr har de flesta dåliga förkunskaper varför mkt tid går åt till basic o lite tid finns kvar 

till fördjupning 

-När eleverna gjort sin textanalys blir de medvetna om hur de skriver och försöker undvika 

misstag de tidigare gjort. Dessutom blir det lättare att sedan ge textrespons när vi kan tala 

samma språk, dvs jag kan uttrycka mig i grammatiska termer och de förstår dem 

-Ja. Ett fungerande metaspråk skapar förståelse. Vi kan punktmarkera delar av texten för 

förbättring utan att enbart hamna i diskussion kring struktur och flyt i texten. 

-I samband med det större grammatikmomentet i Svenska 2 kan jag tydligare kräva att de 

inte satsradar eller skriver "dom" längre. Hur mycket jag bearbetat det redan tidigare, biter 

det på riktigt först i det momentet :) 

-Arbetar mycket med funktionell grammatik. Det ger resultat 

-En del tar till sig nominalisering och de/dem t.ex. 

-Jag upplever att de blir mer låsta och därmed gör fler fel (mina elever är i princip uteslu-

tande svenskspråkiga). 

-De ”starkare” och mest motiverade eleverna tar till sig av de tips och de kunskap de får 

inom grammatikmomentet när de sedan skriver själva. De ”svagare” eleverna tycker ofta 

att grammatiken är svår och kan inte riktigt ta den till sig på det sätt så att de kan förbättra 

sina texters språk. De pluggar bara in grammatiken till provet och glömmer sedan. 

-Det beror på hur de tar till sig grammatiken, de som tycker att det är roligt vinner på det 

för vi kan prata om deras eget språk på ett annat sätt. De som pluggar enbart för att klara 

provet och sen glömmer alla begrepp får inte ut så mycket av momentet. 

-De behöver också analysera sina egna texter för att förstå. De får större respekt för läraren 

och förstår kunskapskraven bättre efter momentet 

-Det beror på hur undervisningen är utformad och hur väl eleverna har till sig den. 

-Om jag som lärare repeterar de grammatiska begreppen och försöker få eleverna att im-

plementera dem i sitt eget skrivande anser jag att det finns några elever som anammar detta 

och blir mer medvetna, men inte den stora massan. 

-Målsättningen är hela tiden att använda sig av sina grammatikkunskaper i sitt skrivande. 
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-Nör eleverna landar i denna kunskap så märker de att de mer ”äger” sitt skrivande - det 

är grymt! 

 

17. Nu under våren genomförs de nationella proven. Provmomenten består nu 

av en muntlig framställning, läsförståelse samt en skriftlig framställning. Ef-

tersom språkundervisningen är en så viktig del i svenskan, tycker du att gram-

matik borde tas upp som ett eget moment under nationella proven? * 

 

Antal deltagare: 66 

12 (18.2%): ja 

54 (81.8%): nej 

 

18. Motivera gärna ditt svar från föregående fråga! 

 
Antal deltagare: 30 

-I så fall behöver alla delar av kurserna prövas, vilket hade gett betydligt större np. Jag 

hade i och för sig gillat att ha totaltäckande np i både sv1 och 3. 

-Den testas genom skrivdelen. 

-Det får inte plats 

-Det känns väldigt instrumentalt och svårt att ha det inom nationella. Som kunskapskrav 

finns det endast i svenska 2 och då finns inte nationella. Att testa det i svenska 1 eller 3 

skulle kännas orättvist mot eleverna för att jag inte hinner gå igenom det gruvligt i de kur-

serna. 

-Det vore bra att åtminstone i nian ha med grammatik i de nationella proven då det skulle 

underlätta undervisningen i både engelska och svenska på gymnasiet. Vilka förkunskaper 

eleverna har i grammatik skiljer sig väldigt mycket åt vilket gör att man i ettan på gymna-

siet ofta måste börja på ruta ett med ordklasserna. 

-Grammatisk kunskap syns ändå i språket. 

-Grammatik arbetar man med i svenska 2 och det är nationella proven är i svenska 1 och 

svenska 3. 

-Jag ser grammatiken som en del av övrig skriftlig produktion och inte som något isolerat. 

I NP bedöms elevernas förmåga att applicera skriftspråkets regler i sina texter så på så sätt 

finns det redan med. 

-Grammatik blir först viktigt när den appliceras praktiskt i det egna textskapandet och text-

undersökandet. Det bedöms ju därmed redan i hur deras texter skrivs. Personligen tycker 

jag inte att hur de kan begreppen är det viktiga utan hurde kan applicera dem. 

-Proven skulle bli så omfattande. Redan nu ger de så lite och kostar så mycket. 

-Grammatik prövas redan i den skriftliga framställningen. 
-För att legitimera innehållet momentet 
-Det framgår av elevernas texter hur väl de bemästrar de grammatiken. 
-Syftet med grammatikundervisningen är enligt mig att de ska bli medvetna om hur en 

korrekt och bra text byggs. Grammatikkunskaperna visas därmed i det skriftliga provet. 

Att kunna ordklasser och satsdelar är inget självändamål. 
-Ärligt talat, ja, för att det skulle sätta press på mina lärarkollegor att ta grammatiken mer 

på allvar. Många som själva har dålig koll, tycker det är tråkigt eller tar det bara på någon 

lektion för att bli av med det. Skamligt. Var finns likvärdigheten? 

-Om eleverna visste att kunskaperna testas under NP tror jag att de hade ägnat mer upp-

märksamhet åt det i klassrummet. 
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-Grammatiken ingår redan, i det skriftliga momentet. I ärligthetens namn förbereder vi 

våra elever på "livet efter gymnasiet" och det är oerhört sällan de "behöver" grammatik-

kunskaper, annat än hur de faktiskt uttrycker sig i tal och text. Genom att lära sig gramma-

tik utvecklas deras förmåga att uttrycka sig - och det är iaf det jag vill åt :) 

-De nationella proven tar redan så mkt tid i anspråk att ett delprov eller längre prov inte är 

önskvärt. Det är också en så pass liten del av det totala kursinnehållet jämfört med muntlig 

och skriftlig framställning att det inte känns relevant att ta med i ett nationellt prov. Munt-

lig och skriftlig framställning är också mycket viktigare för eleverna att behärska i kom-

mande studier/arbetsliv. 

-grammatik är bara viktigt i praktiken, i alla fall för mina studenter. 

-Tillämpad grammatik visar de i den skriftliga förmågan. Och det är ju just tillämpningen 

som är intressant. Grammatikundervisningen bör syfta till att utveckla elevernas skrivför-

måga, och det ser vi i elevernas textproduktion. 

-Detta skulle stjälpa svaga elever med t.ex språkstörning. 

-Inte på gymnasiet men kanske åk 6-9. 

-Grammatiken är fämst ett verktyg på gymnasienivå. 

-Detta kan och ska bedömas genom de texter de skriver. 

-Eftersom det är ett relativt litet kunskapskrav till skillnad från de andra. 

-Jag tycker att kunskaper om grammatik ska vara en del för att utveckla den skriftlig för-

mågan. 

-Det är bättre att ha det integrerat i den skriftliga framställningen istället. 

-NP kontrollerar elevernas förmåga att formulera sig korrekt i delprov c (sv1). Nyttan i 

grammatiken ligger enbart i att man får teorin bakom tydlig skriftlig och muntlig kommu-

nikation. 

-Onödigt 

-Jag tycker att np stjäler dyr undervisningstid från mig och mina elever. Jag vet bättre än 

skolverket vad just mina elever behöver fokusera på - är det grammatik så skulle jag mycket 

tacksamt vilja ha mer tid att undervisa och inte bara pröva kunskap! 

 


