
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

 

Grammatik och språkriktighet i 
svenskämnet på gymnasiet  

Intervjustudier av fyra lärares arbete   
 

Therese Waldau   



 

ii 
 
 

Abstrakt 
Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  de  åsikter  som  finns  hos 
dagens  lärare  vad  gäller  grammatik  och  språkriktighet  inom  svensk‐
ämnet på de  svenska  gymnasieskolorna.  Inför detta  kvalitativa  arbete 
intervjuades fyra gymnasielärare från två olika skolor, där de fick svara 
fritt på ett antal frågor. Det resultat som framkom från denna undersök‐
ning är att det på dessa  skolor  inte  läggs mycket vikt på grammatik  i 
undervisningen  och  att  man  inte  har  regelrätta  grammatiklektioner 
längre.  Informanterna uttrycker  en medvetenhet  om  att ungdomarnas 
förkunskaper från grundskolan har försvagats. Alla är de överens om att 
elevernas  användning  av  språket  är  det  som  mest  hjälper  dem  att 
utvecklas och det är detta som fokuseras i deras undervisning.   
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 Inledning   
Språk är ett fenomen som är centralt i människornas uppfattning av den 
verklighet vi lever i och grammatik är språkets grund och användning‐
en  av  olika  grammatiska  former  kan  förändra  hur  vi  ser  på  världen. 
Omedveten språkkänsla är något som man har då man vuxit upp med 
ett modersmål men ”omedvetenheten gör det dock ofta svårt för oss att 
förklara varför något känns rätt eller fel” (Bolander 2005:15) 

Då funderingarna över ett ämne att undersöka i examensarbete 
kom stod det snart klart att svenskämnet på gymnasiet skulle ligga som 
grund. Frågan var bara vad inom detta område som  jag skulle koncent‐
rera mig på. Efter ytterligare funderande och övervägande kom jag fram 
till att  jag ville studera hur man arbetar metodiskt med grammatik och 
språkriktighet inom Svenska A. 

Under de veckor  i utbildningen som var ägnade åt praktik,  för 
min del på  två  olika gymnasieskolor, hade  jag  fyra handledare vilkas 
klasser  jag fick låna. Varje period som  jag var ute och praktiserade höll 
mina handledare på med samma moment inom svenskundervisningen – 
litteraturstudier. Under  fyra  terminer  och  nitton  veckors praktik  före‐
kom litteraturen från upplysningen fyra olika gånger i sex olika klasser. 
Sedan  hade  jag  även  språkhistoria  två  praktikperioder  i  fyra  olika 
klasser.  

Dessa områden är mycket intressanta och det var roligt att pre‐
sentera och arbeta med dessa områden tillsammans med mina tillfälliga 
elever,  men  här  väcktes  mina  tankar  och  funderingar  på  hur  man 
arbetar med  andra moment  inom  svenskämnet  på  gymnasiet. Därför 
kände jag en verklig förväntan inför detta arbete, att ta reda på hur man 
ser på grammatik och språkriktighet i dagens gymnasieskola.  
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 Bakgrund  
Under  arbetets  gång  med  denna  uppsats  har  jag  tagit  del  av  olika 
forskares  idéer  och  åsikter  gällande  betydelsen  av  grammatik  och 
språkriktighet i svenskundervisningen på gymnasienivå. Dessa kommer 
att redovisas i detta kapitel av uppsatsen. 
 

Grammatikens roll i skolan och i Sverige 
Folkskola 
Vid  mitten  av  1800‐talet  etablerades  folkskolan,  en  skola  som  blev 
obligatorisk  för  socknarna  och  församlingarna  i  Sverige. Denna  skola 
skulle ersätta det arbete som tidigare hade varit kyrkans ansvar (Florin 
2010) och därför låg läs‐ och kristendomsundervisning som grund men 
även andra ämnen  fanns på schemat. Till skillnad  från dagens skolun‐
dervisning var lektionerna på folkskolan  i början främst inriktad på att 
eleverna  skulle  ta  till  sig  innehållet  i  Bibeln  och  katekesen  genom 
innantilläsning  samt  uppsatsskrivning.  Det  var  även  utifrån  dessa 
böcker  som  man  byggde  grammatikundervisningen  så  till  vida  att 
eleverna strikt och mycket formellt lärde sig de regler som då fanns för 
meningsbyggnad och välskrivning.  

År 1919 kom det en ny läroplan där man avskaffade innantilläs‐
ning  samt användningen av katekesen  (Thavenius 1999:33).  I och med 
avskaffandet så fanns det ökat utrymme i skolan för annan litteratur och 
detta  ledde  till en kamp mellan  förespråkarna  för grammatikundervis‐
ning  och  förespråkarna  för  litteraturundervisning  när  det  gällde  det 
utrymme de olika inriktningarna skulle få i skolan.  

De  elever  som ville och hade den  ekonomiska möjligheten  att 
studera  vidare  gick  från  folkskolan  till  realskolan  som  var  en  frivillig 
skolform som existerade under 1900‐talet och verkade som en förbindel‐
se mellan folkskolan och de högre  läroverken. Folkskolan (och realsko‐
lan) levde kvar till andra hälften av 1900‐talet då grundskolan tog över 
dess roll och det gamla skolsystemet avvecklades. 
 

Läroverk 
Enligt  Thavenius  (1999:13)  blev  svenska  språket  ett  skolämne  under 
tidigt 1800‐tal på de svenska  läroverken, under den period då nationa‐
lismen var på frammarsch i Sverige och man ville stärka modersmålets 
roll. Tidigare hade det varit  latinet som var det dominerande språket  i 
de  svenska  läroverken. Vidare  skriver Thavenius  att det dröjde  innan 
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man på  läroverken slutade betrakta ”modersmålsundervisning som ett 
nödvändigt ont” (Thavenius 1999:11).  

Man  ansåg  under  denna  tid  att  språkkunskap  stärkte  ungdo‐
marnas  logiska  tänkande  och karaktär  (Thavenius  1999:21)  och därför 
var  korrekt  användning  av  språket  viktigt.  I  de  högre  klasserna  på 
realskolan hade eleverna redan övat in en korrekt grammatik så det var 
bara  elever  som  planerade  att  fortsätta  till  universitet  som  studerade 
grammatik på läroverken för att ytterligare fördjupa sina kunskaper.  

Läroverkens främsta roll var att förbereda eleverna för universi‐
tetsstudier men flertalet av deras elever hade inget intresse av ytterliga‐
re  utbildning  (Salin  2010).  Under  tidigt  1900‐tal  kom  en  reform  som 
delade läroverken i två delar – en latinfri nedre linje (realskola) samt en 
högre  linje  (gymnasiet)  som var  studieförberedande  inför universitets‐
studier. Real‐skolan blev senare en del av grundskolan under 1960‐talet 
skolreform. 
 

Svensk grammatik i skolan 
Teleman (1987) skriver att grammatiken  inom svenskämnet vilar på en 
väldigt  stark  tradition  med  grund  i  de  grammatikböcker  som  kom 
under  1600‐talet  och  även  om det  sker  förändringar  är  grunden  i det 
man lär ut detsamma nu som det var för hundra år sedan, då ordklass‐
erna fortfarande verkar vara det viktigaste inom grammatiken eftersom 
detta inleder många av de grammatikkapitel som finns i läroböckerna.  

Nilsson  (2000)  tar  upp  olika  moderna  argument  som  finns  i 
samhället  när  det  gäller  legitimiteten  för  grammatikundervisning, 
argument  som  enligt  Nilsson  har  sitt  ursprung  i  latinskolan.  Första 
argumentet som Nilsson hämtat från Teleman är språkriktighet, Nilsson 
säger att grammatikundervisning kan resultera i elevers ökade insyn på 
språkets uttryck,  ”den  kan  göra de  språkliga  formuleringarna  synliga 
och därmed möjliga att bearbeta” (Nilsson 2000:19) men hänvisar även 
till Hertzberg som säger att grammatik  inte har någon synlig effekt på 
elevers skriftliga  färdighet. Ett annat argument som Nilsson diskuterar 
är  att  grammatikens  roll  gentemot  den  förflackning  som  språket  kan 
genomgå, där han påpekar att detta argument oftast kommer från dem 
som talar en allmänt accepterad norm för rikssvenska och att dessa ofta 
kan känna sig hotade av de  förändringar som existerar  i ungdomarnas 
språkbruk. Ytterligare ett argument som här  tas upp är att  främmande 
språk  lättare  kan  läras  av människor  om de  kan den  grammatik  som 
existerar  i modersmålet,  detta  argument  kan  diskuteras  ur  olika  syn‐
vinklar  –  ska  grammatikundervisningen  ske  inom modersmålet  eller 
inom  det  främmande  språket?  Nilsson  avslutar  med  att  säga  ”att 
språkundervisningen  ska  bestå  av  en  orientering  om  språket,  där 
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grammatiken har sin givna men inte som ofta nu – dominerande plats” 
(Nilsson 2000:27). Man ska även enligt honom utgå från elevernas eget 
språk och visa på skillnader på deras språkbruk gentemot andra varian‐
ter.  I  en  artikel  av Lannvik Duregård  intervjuades Nilsson  som  sa  att 
”man blir  inte  en bättre  språkanvändare  av  traditionell grammatikun‐
dervisning. Forskning visar att det snarare är tvärtom: av rädsla för att 
göra fel skriver eleverna sämre” (Lannvik Duregård 2003). 

Brodow  (2000:130)  redovisar  kort  sin  syn  på  grammatik‐
undervisning  i  ett  arbete  där  han  undersökt  hur  man  arbetar  med 
grammatikundervisning på gymnasiet  (resultaten  av denna undersök‐
ning kommer att  jämföras med mina resultat). Intressant att notera här 
är att han inte tror att den formella undervisning som finns i skolans alla 
stadier tillför eleverna något men att termkännedom och analyskunskap 
är  till hjälp när dessa elever ska  lära sig  främmande språk. Skälet som 
han  ser det  till  att  eleverna  ska  analysera grammatiken  är  för  att visa 
den komplexitet som existerar, att grammatik är så mycket mer än det 
som  framkommer  i  skolböckernas  övningar.  Materialet  bör  främst 
komma  från  eleverna  själva  och  arbetssättet  ska  helst  vara  utifrån 
elevernas iakttagelser. Vidare uttrycker Brodow (2000:134) att han anser 
att  djupare  grammatiska  analyser  ska  ske  under  den  senare  delen  av 
gymnasieåren  då  elevernas  abstrakta  tänkande  har  utvecklats  och  ett 
intresse förhoppningsvis har vaknat.      

Malmberg (2001:17) ger i sin artikel en förklaring till varför man 
tidigare vek en stor del av undervisningen åt grammatik. Enligt Malm‐
berg kan det vara så att under dessa övningar kände  lärarna sig säkra 
eftersom  man  visste  vad  som  var  korrekt,  friare  övningar/moment 
kunde  därför  vara  frustrerande  då  man  inte  var  helt  säker  på  om 
eleverna gjort  rätt  eller  fel. Malmberg  fortsätter med  att  säga  att man 
inte kan bortse från att de kanske lade ner mycket tid på detta moment 
för att minimera språkfel hos eleverna senare i livet när de själva var ute 
i arbetslivet/vuxenvärlden.   

Melin  tar däremot upp  i sitt arbete att språkvårdarna  i Sverige 
under de senaste årtiondena har varit liberala när det gäller de språkliga 
variationerna som finns och att man då accepterat eventuella felaktighe‐
ter, men att man nu i början av det nya millenniet börjar ta mer allvarligt 
på  en  normering  ”behovet  av  en  officiell  svenska,  ett  språk  som  ska 
fungera  i  alla  sammanhang,  och  om  behovet  av  korrekthet”  (Melin 
2007:201) och enligt Melin kan man nu se en  trend där man vill stärka 
det  svenska  språket  och  år  2005  inrättades  en  språkmyndighet  som 
utformar mål för svensk språkpolitik. Bland dessa mål finns det med att 
”svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige” (Språkrådet 2011) och 
2009  infördes en språklag så ska styrka den språkpolitik som kom fyra 
år tidigare.         
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Inlärning och Pedagogik 
När det gäller barn och användning av modersmålet är detta något som 
de tidigt lär sig genom att härma det språkbruk som används i barnets 
omgivning. När  de  kommer  upp  i  gymnasiet  kan  de  oftast  höra  om 
svenskan  de  använder  är  korrekt men  när  det  gäller  att  uttrycka  hur 
grammatiken verkligen fungerar är det inte lika lätt, då det inte är en del 
av deras inlärningsprocess (Ericsson 1989:61).    

Grammatik är något som av många anses vara tråkigt och där‐
för är det viktigt om man som  lärare vill nå sina elever att man skapar 
övningar som känns relevanta och meningsfulla för eleverna. ”Givetvis 
ger  högre  grad  av meningsfullhet  snabbare  och  effektivare  inlärning” 
(Ericsson 1989:88). Vidare påpekar Ericsson  (1989:89) att  läraren bör ge 
en motivering  till varför man kommer att  lägga ner  tid på grammatik 
(men även språkriktighet) samt klargöra varför man valt att genomföra 
lektionerna som de är planerade. Exempel på hur man kan arbeta med 
grammatikundervisning  ges  av  Ericsson  (1989:92)  då  han  föreslår  att 
eleverna  kan  arbeta  integrerat med  att  skriva meningar  som  belyser 
lärarens förklaring av ett visst moment. Han föreslår också att eleverna 
efter  lärarens genomgång kan producera egna övningar  som de  sedan 
byter med varandra. Detta visar  läraren om eleverna har uppfattat och 
förstått abstrakta tankesätt.    

Andersson  (1991:9ff)  redovisar  i en undersökning som hon ge‐
nomfört  att  eleverna  och  lärarna  inte  har  samma  syn  på  vad  som  är 
viktigt inom skrivmomentet. Lärarna koncentrerar sig ofta på innehållet 
eftersom  formen kan rättas  till  i efterhand medan eleverna  i undersök‐
ningen uttrycker att de vill att mer fokus ska ligga på hur man skriver. 
Eleverna  tycker däremot  att  lärarna har  felaktiga  förväntningar då de 
förutsätter  att  eleverna  på  teoretiska  program  redan  har  kunskap  om 
skrivregler. Eleverna  i den undersökningen uttrycker en önskan om en 
strukturerad  undervisning  där  genomgångar  av  skrivregler  (språkrik‐
tighet) sker.  

Lena Boströms avhandling (vars resultat även kommer att  jäm‐
föras med min undersökning) visar delvis en annan attityd hos  lärarna 
”en enhetlig åsikt  […] är att grammatiken bättre  fyller sin  funktion på 
de  studieförberedande  än  de  yrkesförberedande  programmen”  (L. 
Boström 2004:155). 

Nya metoder  för  undervisning  har  diskuterats  genom  tiderna 
och synen på de existerande metoderna har ändrats och moderniserats. 
Även  om  det  ibland  har  tagit  tid  så  har  det  genom  åren  förekommit 
reformer inom skolan. Dahl (1999:39) skriver att det var under 1930‐talet 
som man insåg att alla elever är olika individer med olika förutsättning‐
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ar och inlärningsmetoder, ”undervisningen skulle i så stor utsträckning 
som möjligt grundas på barnens egna  iakttagelser”  (Dahl 1999:39) och 
egna  undersökningar  och  utflykter  tillsammans  med  teckning  och 
modellering blev redskap för barnens lärande i folkskolan. Fastän dessa 
tankar började dyka upp  i de pedagogiska diskussionerna  skedde det 
inga större förändringar inom svenskundervisningen förrän på 1960 och 
70‐talen. De förändringar som då skedde var däremot  inte baserade på 
tanken att alla elever har olika förutsättningar utan det var  läroböcker‐
nas  övningar  som  styrde  undervisningen  utseende,  ”läseböcker med 
frågor,  svar och  facit”  (Dahl  1999:49). Först på  1980‐talet började man 
utgå från den individuella elevens behov i grammatikundervisningen. 

Människor är olika och har därför olika behov när det kommer 
till  inlärning av grammatik och  språkriktighet. Som  lärare måste vi  ta 
hänsyn till de olika inlärningsprocesser som kan finnas hos våra elever 
enligt  Ingegärd  Boström.  Man  bör  därför  bygga  upp  grammatik‐
lektioner utifrån konkreta upplevelser, aktivt experimenterande, reflek‐
terande observation och abstrakt tänkande (Boström, I. 2000:14). Intres‐
set för detta moment i svenskämnet är ganska dåligt och ses av många 
som  tråkigt men  det  gäller  här  precis  som  i  de  övriga momenten  att 
kunna motivera och redan i inledningen fånga deras intresse (Boström, 
I. 2000:23). 

Ett vanligt arbetssätt är enligt Lena Boström  (2004:154) att  låna 
”meningar  och  fraser  från  elevernas  skrivproduktion  och  sedan  ägna 
några  timmar  åt  språkkorrigering”.  I  Boströms  genomgång  av  olika 
inlärningssätt presenterar  hon The Dunn & Dunn  Learning  Style Model 
(Boström, L. 2004:19) där fyra sinnen används för bästa resultat: 
 

• det visuella – lära genom att se 
• det auditiva – lära genom att lyssna 
• det taktila – lära genom redskap ex. dator, spel, pussel 
• det kinestetiska – lära genom att uppleva, röra sig och att känna  

 
Boström  jämför  i sin avhandling traditionell undervisning med  lärstils‐
anpassad  undervisning,  där  hon  beskriver  den  traditionella  undervis‐
ningen som definition inom forskningen ”bearbetning av innehållet i en 
kurs eller ett moment genom  föreläsningar,  läsning, skrivövningar och 
diskussioner” som ofta har sitt ursprung i läroböckerna och ”stimulerar 
det visuella och det auditiva sinnet mest”; den lärstilsanpassade under‐
visningen  beskriver  Boström  som  individbaserad  och  den  stimulerar 
alla  fyra  sinnena  (se The Dunn & Dunn Learing Style Model ovan). Där 
finns  inga  gemensamma  genomgångar  utan  eleverna  får  individuella 
instruktioner och får arbete i egen takt och på egen vald plats. (Boström, 
L. 2004:21) 
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Ullström (2000:65) säger att det är ovanligt att  läroböckerna tar 
elevernas  egna  skrivproduktion  som utgångspunkt,  snarare  helhetsin‐
riktat  utan  djupare  analyser,  oftast  indelad  i  ordklasser  och  satslära 
(sällan något om semantik), ordbildning och ljudlära. De flesta böckerna 
har även en likartad disposition.  
 

Kursplan för Svenska A (SV1201) 
Då  ämnet  för  uppsatsen  var  inriktat  på  hur man  arbetar  och  ser  på 
grammatik inom svenskämnet på gymnasiet, granskade jag den gällan‐
de kursplanen. Det  finns  tio mål  i kursplanen  för Svenska A  (SV1201). 
Två av målen täcker momentet språkriktighet och ett av målen gramma‐
tik och språkriktighet (för övriga mål se bilaga 1): 
 

1.   kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på ett sätt 
som är anpassat efter situationen och mottagaren 

5. kunna delta  i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden 
inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare 

8. kunna  tillämpa  grundläggande  regler  för  språkets  bruk  och  byggnad  samt 
vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 

  (Skolverket 2000) 
 
De  två  första  målen  ovan  har  att  göra  med  vad  som  är  acceptabel 
svenska  i olika  situationer, men det  tredje målet är det  som  jag  finner 
mest intressant. Enligt min tolkning av detta mål så ska eleverna kunna 
de  regler  som  finns  för  hur man  använder  svenska men  även  vilka 
regler  som  finns gällande hur  svenska  språket är uppbyggt, vilket  jag 
tolkar som grammatik. Denna tolkning har även Boström i sin doktors‐
avhandling:  
 

”Ordet grammatik  förekommer  inte  i  skolverkets kursbeskrivning  av  ämnet, där‐
emot orden språkets bruk och språkets byggnad  […] mål att sträva mot  tolkar  jag 
’dess uppbyggnad’ som grammatik” (Boström 2004:24) 
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 Syfte och metod  
Syfte 
Syftet med  detta  arbete  är  att  ta  reda  på  hur  lärare  inom  gymnasiet 
arbetar med grammatik och språkriktighet, om elevernas förkunskaper 
inom detta område har  förändrats utifrån  lärares perspektiv. För att  ta 
reda på detta ville  jag ha svar på följande frågor från undersökningens 
fyra informanter:  
 

• Vilken vikt lägger lärare vid grammatik och språkriktighet i sin undervisning?  
• Vilka lärmetoder gynnar elever bäst inom dessa moment? 
• Vad gynnar språkutvecklingen mest? 
• Vilka åsikter finns gällande elevernas förkunskaper inom dessa moment? 
• Skolans tolkning av kursplanen gällande dessa moment? 

 

Metod & material 
Inför  arbetet  med  uppsatsen  funderade  jag  på  hur  undersökningen 
skulle genomföras och personliga  intervjuer var det arbetssätt som  jag 
ansåg skulle ge undersökningen en mer djupgående kunskap. Metoden 
skulle även ge mig möjligheten att ställa eventuella följdfrågor som man 
annars kan missa ifall man arbetar med exempelvis enkätundersökning. 
Stukát  (2005)  tar upp att man kan  få mer utvecklande och djupgående 
svar i en intervju genom följdfrågor.  
   Då jag i förväg utarbetat en intervjumall (se bilaga 3) som infor‐ 
manterna  fått  och denna  användes under  intervjuerna  följde  intervju‐
erna samma mönster i de flesta fall, det hände ibland att en fråga ledde 
till en diskussion om ett ämne som skulle behandlas senare. Kvale (1997) 
tar upp att den ordning som frågorna tas upp i en intervju kan påverka 
betydelsen av det resultat en undersökning kan ge, därför beslöt jag mig 
för  att  intervjuerna  fick  flyta på  istället  för  att hela  tiden  föra  tillbaka 
samtalet till den ordning som fanns i mallen. Frågorna bockades av vart 
efter de behandlats och  jag såg till att alla  frågor kom upp. Man skulle 
därför kunna säga att dessa intervjuer var halvstrukturerade då det från 
start  var  ganska  klart  vad  som  skulle  tas  upp  om, man  jämför med 
Starrin & Renck (1996) som beskriver intervjuer som ostrukturerade då 
man inte i förväg kan veta vilka frågor som kommer att aktualiseras. 
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Informanter och genomförande 
När metoden var  fastställd var nästa mål att kontakta  lärare som hade 
tid och möjlighet att ställa upp. Den urvalsgrund som fanns var att det 
helst skulle variera hur länge informanterna hade arbetat på gymnasiet 
för att en jämförelse sedan skulle kunna göras mellan deras metoder och 
deras  erfarenhet.  I  denna  undersökning  intervjuades  fyra  kvinnliga 
svensklärare  med  olika  lång  erfarenhet,  med  olika  högskole‐
utbildningar, som arbetar på  fyra olika gymnasieprogram,  två vardera 
på studie‐ och yrkesförberedande program, på  två skolor  inom samma 
skolområde. En mer grundlig presentation av  informanterna kommer  i 
samband med redovisningen av intervjuerna.  

De fyra intervjuer som utfördes skedde enskilt med de olika lä‐
rarna och bandades, beräknad tid för intervjuerna var mellan 40 och 60 
minuter. Mina  informanter  fick  en  sammanställning  av  de  frågor  (se 
bilaga 3)  som  skulle diskuteras  en vecka  innan  intervjuerna  för att de 
skulle ha möjligheten att förbereda sig och fundera över sin inställning.  

Dessa fyra lärare och deras erfarenheter kommer att vara grun‐
den  för denna uppsats. De kommer att behandlas enskilt  för att sedan 
på slutet jämföras och diskuteras. I denna undersökning kommer jag att 
använda  fingerade  namn på dessa  lärare  istället  för  att  kalla dem  för 
Lärare 1, Lärare 2 osv. Jag kommer även att arbeta med kursplanen för 
ämnet samt redovisa vad det står där gällande grammatik och språkrik‐
tighet.  
 

Transkribering 
Inför denna undersökning genomfördes fyra stycken intervjuer där alla 
bandades  för  att  sedan  bearbetas.  Dessa  intervjuer  var  mellan  40‐60 
minuter långa, inom ramen för denna undersökning har enbart de delar 
av intervjuerna som jag tänkt använda transkriberats. Patel & Davidsson 
(2003) säger att  intervjuer med bandinspelning är kostsamt och att det 
oftast  tar  lång  tid  att  skriva  ut  intervjuerna  vidare  konstaterar  de  att 
man  får ” räkna med att en  timmes  intervju  tar  fyra  till sex  timmar att 
skriva ut”  (Patel & Davidsson 2003:83). Detta stämde mycket väl även 
om  jag koncentrerade mig enbart på att  transkribera de delar som var 
relevanta för arbetet. 

Intervjuerna är grovt  transkriberade  i  skriftspråksform, pauser 
och  ljud  såsom  eh och uhm har  inte markerats  rent generellt. De  finns 
med  i  enstaka  fall  för  att  påvisa  intervjuobjektets  tankeprocess.  Tran‐
skriberingen skedde efter två genomlyssningar och det är i princip bara 
lärarnas  tal  som  finns  nedskrivet,  utom  i  de  fall  där  jag  ställde  en 
följdfråga  som  inte  är  en  del  av  den  skriftliga  frågeuppställning  som 
tidigare gavs till lärarna (se bilaga 3).    
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 Resultat  
Denna  kommande  del  börjar med  en  presentation  av  de  fyra  lärarna 
som deltog  i min undersökning om hur  lärare arbetar med grammatik 
och språkriktighet  inom Svenska A på gymnasiet. Därefter kommer en 
redovisning av  intervjuerna där  lärarna behandlas enskilt. Intervjuerna 
längd varierade mellan de olika  lärarna; Annas  intervju varade  i ca 40 
minuter, Karins  i 45 minuter, Kristins  i 1  timme och med Malin  talade 
jag i 43 minuter. 
 

Presentation av informanter 
Anna 41 år, har en sjutton år lång erfarenhet som svensklärare både på 
grundskolenivå  och  på  gymnasienivå.  Hon  studerade  till  lärare  på 
Uppsala  Universitet  där  hon  läste  svenska  50p.  Sin  lärarexamen  för 
grundskolan tog hon 1992, på senare år har hon vidareutbildat sig vilket 
har kvalificerat henne till att undervisa på gymnasiet. Under de år som 
gått arbetade hon 1992 en termin på gymnasiet sedan arbetade hon från 
1993 till 2001 på grundskolan innan hon 2002 började på den gymnasie‐
skola  hon  fortfarande  arbetar  på.  I Annas  lärarexamen  finns  ämnena 
svenska, engelska och tyska, det senare av dem har hon enbart undervi‐
sat  i  på  grundskolan.  Nu  undervisar  hon  i  ett  studieförberedande 
program, handelsprogrammet, i just svenska och engelska. 
 
Karin  52  år,  tog  sin  lärarexamen vid Stockholms Universitet  1982 och 
även om hennes examen var för gymnasieundervisning har hon fram till 
1995  arbetat  på  högstadiet.  Efter  det  fick  Karin  anställning  på  den 
gymnasieskola där hon  fortfarande arbetar. Utbildningen som hon  fick 
var  inriktad mot  ämneslärare där hon  läste  sina  ämnen  i block. Karin 
läste  först  religion  och  sedan  svenska.  Inom  svenskkurserna  så  läste 
Karin  5‐7  p  grammatik,  något  som  hon  fortfarande  minns  då  alla  i 
kursen behövde stödundervisning för att klara delmomentet. Då det var 
svårt att få arbete som gymnasielärare när hon var nyutbildad komplet‐
terade hon  sin utbildning med  kurser  inom historia. Helt nyligen har 
hon läst kreativt skrivande och har planer på andra distanskurser för att 
fortsätta sin vidareutbildning. De program, där hon undervisar i svens‐
ka  och  religion,  är  yrkesförberedande  program:  estetiska  programmet 
med inriktning mot dans och teater samt hantverksprogrammet.   
 
Kristin 62 år, läste först tyska, engelska och svenska på Umeå Universi‐
tet innan hon läste tre terminer på lärarhögskolan. Sin lärarexamen fick 
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hon våren 1972. Sedan dess har hon varit verksam som  lärare, först på 
högstadiet mellan åren 1972 och 1995 men sedan på gymnasiet från och 
med höstterminen 1995.   När Kristin läste svenska på universitetet läste  
hon grammatik som ett eget moment och av det hon kommer  ihåg var 
det inte basgrammatik utan den låg på en mer avancerad nivå och gick 
in på djupet i hur det svenska språket är uppbyggt. De senaste åren har 
Kristin arbetat  inom både yrkes‐ och studieförberedande program men 
nu  undervisar  hon  i  svenska  och  engelska  inom  naturvetenskaps‐
programmet och  inom vintersportsprogrammet, där eleverna satsar för 
att bli elitidrottare inom alpina skidor, längdskidor samt skidskytte. 
 
Malin 45 år, läste även hon på Stockholms Universitet under 1980‐talet 
där hon först läste svenska, spanska och historia. Senare vidareutbildade 
hon sig och  läste  in pedagogik samt psykologi och sociologi. På senare 
år  har  hon  även  läst  kurser  inom  personal‐  och  arbetsplatsfrågor. Då 
hon läste svenska ingick det ett grammatikmoment på 6‐7p.  Malin börja‐ 
de  undervisa  på  slutet  av  80‐talet men  har  haft  avbrott  på  grund  av 
studier under  flera år. Hon började undervisa  inom sina ämnen på ett 
vårdgymnasium.  Efter  vidarestudier  fick  hon  anställning  på Komvux 
1993 där hon var verksam fram tills att det lades ner. Därefter fick hon 
anställning på en gymnasieskola 2007, där hon i snart fyra år har under‐
visat i svenska på byggprogrammet som räknas till de yrkesförberedan‐
de programmen. Hon undervisar även i spanska på en annan gymnasie‐
skola på ett studieförberedande program.  
 

Anna 
Anna och jag träffades mitt på dagen mellan två av hennes lektioner en 
dag i juni 2010 och vi satte oss ned i ett lärarrum som ligger vägg i vägg 
med det arbetsrum hon delar med sju andra lärare. Då och då kom det 
in andra lärare som hade rast och gjorde i ordning kaffe.  

Intervjun med Anna börjar med att vi samtalar om hur ämneslä‐
rarna  som  hon  samarbetar  med  gemensamt  framarbetat  en  officiell 
ställning  till  grammatik  och  hur  de  ska  handskas med  grammatikun‐
dervisning.  En  ställning  baserad  på  deras  tolkning  av  kursplanen  för 
Svenska A‐kursen. Detta ledde till att de inte har regelrätta grammatik‐
moment eller undervisning inom detta område. När hon började arbeta 
på skolan  fanns det redan en  tradition  i att  inte behandla detta ämne  i 
undervisningen. Detta  i sin  tur  ledde  till att Anna själv  inte känner att 
hon har belägg  för att  infoga detta  i  sin egen undervisning.  Jag  frågar 
henne om hon har undervisat i grammatik och svarar hon ”Nej, inget på 
gymnasiet  främst  för att  ingen annan gör det”. Hon utrycker också en 
tanke om att eftersom det inte finns i grundplanen som skolan utvecklat 
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för  kursinnehållet  är  det  nog  så  att  ytterst  lite  undervisning  gällande 
grammatik sker rent generellt. Ämneslaget är enligt Anna väldigt fria att 
tolka  kursplanen.  Det  är  ingen  utomstående  som  lägger  sig  i  eller 
kontrollerar  detta  och  ett  beslut  som  tas  på  ämneskonferenserna  ska 
följas av alla men det  finns  ingen kontroll på att detta sker. ”Vill man 
inte  vara  lojal mot  sådana  beslut  så  finns  ju  det  spelrummet  […]  till 
syvende och sist måste man ju anpassa sig till sina klasser och elevernas 
förutsättningar.”   

Detta  leder  till  frågan huruvida Anna  anser  att grammatikun‐
dervisning är något som enligt kursplanen är obligatoriskt och  ifall det 
finns dokumenterat hur man som  lärare bör handskas med grammatik 
(även  språkriktighet  som  kommer  att  behandlas  enskilt).  Här  anser 
Anna  att  enligt  ämneslaget men  även  enligt  hennes  egen  tolkning  av 
existerande kursplan med medföljande betygskriterier så finns det inget 
belägg för att lägga ner lektionstid på grammatikundervisning. Tidigare 
har Anna  redan  sagt  att  hon  inte  arbetar  inom detta moment  och  att 
sedan  hon  började  undervisa  på  gymnasiet  väldigt  sällan  har  behövt 
säga  något  om  detta  till  sina  elever. Däremot  om  hon  skulle märka  i 
elevernas skriftliga produktion att större delar av klassen skulle behöva 
arbeta med sina grammatiska svagheter skulle hon självklart  lägga ner 
tid på det. Även enstaka elever  skulle  få hjälp men kanske  inte under 
lektionstid. 

Under samtalets gång kommer vi även in på frågor gällande om 
hon märker någon skillnad  i elevernas kunskaper  inom grammatik när 
de  kommer  från  grundskolan  under  den  period  som  hon  har  varit 
verksam  som  gymnasielärare.  De  brister  som  eleverna  kan  ha  inom 
grammatik märker man  inte  så mycket  i  svenskämnet  utan  det  är  i 
undervisningen  i  främmande  språk  som  luckorna  i  deras  kunskap 
märks mest, tycker Anna: 
 

”Hur tycker du att elevernas kunskaper  i grammatik är när de börjar på gymnasi‐
et?” 
”Den är väl… eh… inte så… bra men det märker man bara i engelskämnet eller om 
jag haft… skulle undervisa  i  tyska […] det är när man pratar om språk och skulle 
behöva termer […] det är inte säkert att de vet vad ett adjektiv är till exempel.”  

 
Anna berättar att hon  tycker att det är viktigt att ha  termer  för  språk. 
Man kanske inte blir bättre på att skriva och tala för att man kan dessa 
termer men de är ett redskap för att kunna tala om språket.  

Sedan  ställer  jag  en  fråga  gällande  vad  hon  själv  anser  att 
grammatikundervisning  innebär  och  vilken  betydelse  hon  lägger  på 
elevernas  utveckling  inom  detta  område.  Eftersom  Anna  även  har 
arbetat på grundskolan med samma ämnen,  tänker hon  tillbaka på det 
som hon  lärde  sina  elever där. Hon hade  ordentliga  genomgångar  av 
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den  svenska  grammatiken  och  i de  fall där hon  hade  samma  elever  i 
antingen  tyska eller engelska samarbetade hon med sig själv och blan‐
dade  ämnena.  De  talade  då  om  och  jämförde  satslösningar  och me‐
ningsbyggnad mellan språken. Skulle hon arbeta med grammatik med 
sina  elever  på  gymnasiet  skulle  hon  troligen  utgå  från  samma  grund 
som på grundskolan men höja nivån och skulle nog börja med en snabb 
genomgång av ordklasserna så att de kan de termerna inför kommande 
övningar, svarar Anna.  

Hur bedömer hon elevernas kunskaper inom detta moment? Till 
skillnad från undervisningen på grundskolan har hon  inte några regel‐
rätta  prov men  självklart  rättar  hon  eventuella  grammatiska  fel  som 
förekommer  i  elevernas  skriftliga  arbeten.  Vidare  säger Anna  att  det 
finns tre tydliga grupperingar av elever när det gäller skriftliga uppgif‐
ter: elever som är väldigt säkra och som ytterst sällan skriver fel, elever 
som  inte har så stor språkkänsla  ‐ de som  inte  läser mycket och därför 
inte har en automatisk känsla för språket, sen finns de elever som är rent 
av slarviga ‐ det beror helt på humör och uppgiften. Anna tycker att det 
finns  ett  område  som många  elever  har  problem med  även  de  som 
annars skriver grammatiskt korrekt och det är syftningsfel.   

De gånger som Anna känner att det är av vikt att ha genomgång 
av  olika  grammatiska  problemområden  arbetar  hon med  de metoder 
som existerar i läroböckerna Svenska Spår eller Texter & Tankar. Eftersom 
hon  sällan  undervisar  inom  detta moment  nu  för  tiden  har  hon  inte 
byggt upp ett eget material som passar på gymnasiet utan utgår från de 
övningar som finns i läroböckerna, det vill säga om böckerna täcker det 
problem som hon tycker att klassen behöver en genomgång i. 

Anna  koncentrerar  mycket  av  sin  undervisning  på  läs‐  och 
skrivuppgifter då hon känner att eleverna lär sig mycket på så sätt och 
när  hon  uppskattar  vilket  moment  som  får  mest  lektionstid  är  det 
litteraturstudier. Eftersom hon arbetat med litteraturen ett flertal gånger 
har hon här hunnit skapa ett undervisningsmaterial utanför läroböcker‐
na, skulle hon uppskatta så har hon  till skillnad  från grammatiken där 
hon helt  skulle utgå  från  läroboken,  så kan man  säga att det  inom de 
andra  kursmomenten  ligger  på  ungefär  hälften  läroboksbaserat  och 
hälften annat material.  

Vi diskuterar om elevernas färdigheter inom grammatik påver‐
kar deras prestationer  inom andra moment, men även hur Anna bedö‐
mer andra moment där  skriftliga uppgifter kan påverkas av elevernas 
eventuella svagheter. Här tror hon inte att elevernas färdigheter gällan‐
de grammatik påverkar deras utförande av uppgifter  i andra moment. 
Anna  säger även att hon  tror att eleverna  förbättrar  sina grammatiska 
kunskaper mer genom att  läsa och skriva mycket och på så sätt  får en 
känsla för språket, än om hon föreläser om språkets strukturer. Eftersom 
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hon rättar grammatiska fel i elevernas skriftliga inlämningsuppgifter så 
arbetar de med grammatiken indirekt. Däremot bedömer hon inte andra 
uppgifter utifrån den grammatiska formen utan då är det innehållet som 
dominerar betygsättningen på de uppgifterna. 

Frågan om  ifall Anna eventuellt har ändrat  sitt  förhållande  till 
grammatik och sina arbetsmetoder dyker självklart upp, detta är speci‐
ellt intressant med tanke på att hon har arbetat inom olika program och 
med elever i olika åldrar. Anna berättar att hon egentligen har haft för få 
olika  program  för  att  kunna  göra  ett  kvalificerat  uttalande  om  det  är 
någon  större  skillnad  i elevernas grammatiska kunskaper beroende på 
om de  läser  ett  teoretisk  eller praktiskt  inriktat gymnasieprogram. De 
program hon arbetat med kan alla räknas till teoretiska där eleverna inte 
skiljer  sig  åt  så mycket mellan programmen.   Däremot  tycker hon  att 
man kan märka skillnad på elever som läser första året och de som läser 
tredje året. Även om man  som  lärare vill  tro att det  som eleverna  läst 
och  skrivit under dessa år påverkar deras  skriftspråk, vilket det  själv‐
klart också gör, hör mycket av deras utveckling  ihop med deras mog‐
nadsprocess under den senare delen av tonåren.  

Anna berättar även att hennes eget  förhållande  till grammatik‐
undervisning  har  förändrats  genom  åren.  När  hon  första  året  som 
nyutbildad lärare arbetade på gymnasiet var det en självklarhet att hon 
undervisade  i grammatik och när hon  året därpå bytte  arbetsplats  till 
grundskolan var det även där ett självklart moment på lektionerna. Det 
fanns däremot ingen som undervisade i detta när hon sedan åter började 
arbeta på gymnasiet. 

Under intervjun talar vi inte bara om grammatik utan även om 
den  språkriktighet  som man  kan  förvänta  sig  att  eleven  lär  sig  eller 
utvecklar under gymnasieåren. 

Vi börjar med att tala om hennes åsikter gällande hur viktigt det 
är att eleverna utvecklar  sitt  språk och vad  som hjälper dem mest när 
det  gäller denna utveckling. Detta med  språkriktighet  tyckte Anna  är 
mycket viktig ”det här är ju sista chansen innan arbetslivet och resten av 
livet om man inte hade tänkt läsa svenska eller något relaterat till språk 
på universitetet”. Att  eleverna  ska  följa  standarden  och den  allmänna 
normen över vad som är accepterat som riktig svenska är målet samt att 
eleverna  ska  använda  en  god  svenska  som  inte  kan  missuppfattas. 
Eleverna ska i princip vara färdiga när de lämnar gymnasiet även om de 
troligen kommer att utvecklas senare också beroende på de situationer 
de hamnar i men de kommer inte att få en lika intensiv utveckling som 
de har här på gymnasiet. I språkriktighet såsom i grammatiken tror hon 
att  det  gynnar  elevernas  utveckling  om  de  läser,  skriver  och  talar 
mycket.  
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Samtalet övergår sedan  till vad Anna anser  ingår  i språkriktig‐
het  samt  om  bra  grammatikkunskaper  påverkar  elevernas  kunskaper 
inom detta moment. Grammatiska kunskaper hjälper eleverna på så sätt 
att de  lär sig att resonera på ett abstrakt sätt, att dra slutsatser  från ett 
exempel och att kunna applicera det på ett annat. Det finns en del saker 
som hon alltid  tar upp med  sina elever  såsom de‐dem,  särskrivning och 
syftningsfel, det beror  lite på vad hon känner att de har behov av, vilka 
brister som finns i klassen generellt. 

Jag  frågar  precis  som  under  grammatikdelen  av  intervjun,  om  hon 
märkt någon skillnad i elevernas kunskaper och färdigheter inom språkriktig‐
het när de kommer nya  till gymnasiet,  från det att hon började undervisa  till 
nu. Anna tycker att elevernas kunskaper har varit rätt lika, det är ingen större 
skillnad på de elever som började i år mot dem som hon hade i början. Det har 
i alla fall inte skett en försämring.   

Vilka metoder Anna använder för att lära ut språkriktighet och 
på vilket sätt hon utvärderar elevernas utveckling inom detta område är 
en  naturlig  följdfråga. Anna  berättar  att  hon  har  ett  till  två pass med 
språkriktighet  under  ett  läsår  där  de  tar  upp  olika moment;  de‐dem, 
syftning, symmetri gällande tempus osv. De går igenom sådant som kan 
”försvåra  förståelsen eller gör det  tokigt eller komiskt”  för att eleverna 
ska  kunna  undvika  detta. Utöver  dessa  pass  tar  hon  det  individuellt 
med eleverna vid behov. Under den undervisning som sker blandar hon 
lärobokens material med  eget material  som  är  uppbyggt  på  klassens 
texter. Hon plockar ut felaktigheter och skapar en lista som sedan delas 
ut  till  eleverna. De  får  läsa  och  se  om de  kan  identifiera  felen  för  att 
sedan ändra meningen och skriva ner det som är korrekt. Läroböckerna 
brukar oftast ha ett kapitel med språkriktighet och där brukar det finnas 
riktigt  bra  exempel  som  belyser  olika  problemområden. Den  lärobok 
som Anna använder för tillfället, Svenska Spår, har ett bra kapitel där det 
finns  lättsamma  övningar  som  har  en  lagom  svårighetsgrad.  Detta 
moment examineras  inte utan hon hoppas och  tror att det kommer att 
märkas i elevernas kommande uppgifter och språkbruk.    

I slutet av  intervjun  frågar  jag om hon har några kommentarer 
eller synpunkter gällande grammatik och språkriktighet i samband med 
kursplanerna  samt om hon har några  råd  till mig  som blivande  lärare 
om hur man bäst handskas med dessa moment i undervisningen. Anna 
vill  att  det  ska  tydliggöras  om  grammatikundervisning  ska  vara med 
eller  inte,  att  det  ska  stå  tydligare  om  intentionen  är  att  detta  är  ett 
moment som ska finnas med i undervisningen. Sedan tycker hon att jag 
ska vara lyhörd, visar klassen att de är intresserade ”så kör på”. 

När vi  är klara  skyndar Anna  iväg  till nästa  lektion  samtidigt 
som jag börjar bearbeta de intryck jag fått. 
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Karin 
Karin och  jag träffades på skolan där hon arbetar en eftermiddag i  juni 
2010 efter att hennes  lektioner  för dagen var över. Vi slog oss ner  i ett 
litet rum där vi fick sitta ostört och prata.  

Intervjun som genomförs med Karin  inleds med ett samtal om 
att  de  svensklärare  som  hon  samarbetar med  inte  skapat  en  officiell 
ståndpunkt gällande arbetet med grammatik utifrån deras  tolkning av 
kursplanen för Svenska A kursen. Karin berättar att det inte finns någon 
gemensamt uppläggning vare sig  inom skolan eller  inom det program 
som hon arbetar med, inte när det handlar om grammatik. 

Vidare  kommer  frågan  huruvida  Karin  personligen  anser  att 
grammatikundervisning  är obligatorisk  enligt kursplanen och  ifall det 
finns dokumenterat hur man som  lärare bör handskas med grammatik 
och  även  språkriktighet  som  jag  kommer  att  behandla  enskilt.  Karin 
tycker inte att den gällande kursplanen för Svenska A visar att gramma‐
tik  ska  finns med  i  undervisningen  då  det  saknas  kriterier  för  detta. 
Däremot  står  det  i  kursplanen  att  eleverna  ska  få  en  grund,  förstå 
språkets  funktioner och språkriktighet men  inget om att de ska kunna 
det svenska språkets grammatik.  

Jag ställer en följdfråga om Karin anser att det är viktigt att ele‐
verna kan grammatik ”Viktigt? Ja, det är väl när de ska lösa melodikrys‐
set  […] Som svensklärare  tycker man självklart att de ska kunna vissa 
saker […] men de flesta klarar sig utmärkt utan att veta vad subjekt och 
predikat är”. 

Därefter  frågar  jag  hur  hon  personligen  arbetar  rent  konkret 
med  dessa  områden  i  sin  undervisning.  Karin  berättar  att  hon  inte 
längre arbetar med grammatik som ett eget avsnitt men att det ”dyker 
upp  under  lektionerna  ibland”.  Speciellt  under  språkriktighets‐
momentet använder hon grammatik när hon  talar med sina elever om 
bland annat pluralböjningar. Vidare säger Karin att det  finns  flera skäl 
till att hon inte längre arbetar med grammatik som enskilt moment.  

För  det  första  har  hon  klasser  nu  som  inte  läser  främmande 
språk  annat  än  engelska. När  hon  hade  klasser  och  program  där  de 
flesta  eleverna  läste  ytterligare  språk  annat  än  svenska  och  engelska 
fanns det ett behov hos eleverna att  få  lära sig grammatik på svenska. 
Hos de elever som hon haft de senaste åren är behovet inte lika stort då 
den grammatik som de behöver inom engelska tas upp av engelsklärar‐
na. När hon däremot arbetade på högstadiet så hade hon alltid gramma‐
tikavsnitt  med  sina  elever,  där  de  noga  gick  igenom  ordklasser  och 
satsdelar.  

Det andra skälet till att hon inte har rena grammatiklektioner är 
en tidsfråga ”det som kan vara kul är när de äntligen ser lösningar och 
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förstår […] men det tar ju sin tid och den tiden finns inte, vi har ju färre 
timmar  också  och  då måste  det  bli  andra  saker  att  prioritera”. Karin 
påpekar också att det finns skillnad på lektionstid beroende på om man 
har en klass som går ett studieförberedande program eller ett yrkesför‐
beredande då det senare alternativet har fler schemalagda timmar.    

Under samtalets gång kommer vi även in på frågor gällande om 
hon märker någon skillnad  i elevernas kunskaper  inom grammatik när 
de  kommer  från  grundskolan  under  den  period  som  hon  har  varit 
verksam  som  gymnasielärare men  även  om  hon  ser  någon  skillnad  i 
elevernas inställning till detta moment i svenskämnet. Karin tycker inte 
att eleverna visar någon större kunskap inom grammatik då de börjar på 
gymnasiet, men  erkänner  även  att hon  faktiskt  inte kan uttala  sig om 
hur duktiga de elever hon har för närvarande är men tror inte att många 
skulle kunna se skillnad på satsdelar och ordklasser. Hon känner därför 
inte  att hon kan uttala  sig  om huruvida det har  skett  en  förändring  i 
elevernas  förkunskaper.  Modersmålet  är  något  som  eleverna  under 
många år har ”nött in” [anm. Karins uttryck] och därför är de flesta rätt 
så  säkra  när  det  kommer  till  användningen  av  språket. Generellt  har 
hon  märkt  att  grammatikmomentet  inte  har  en  ”WOW  faktor”  hos 
eleverna. Däremot om man har arbetar med detta ett tag i klassen och de 
har roliga övningar i rätt svårighetsgrad ”de ska kunna lösa det själva” 
kommer det ofta en punkt då de förstår och känner att ”AHA, är det så 
man  ska  göra”,  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  eleverna  finner  att  detta 
moment inte var så trist.  

Hur bedömer Karin då elevernas kunskaper  inom grammatik? 
Förr när hon hade rena lektioner med grammatik och det lades ner mer 
tid  på  detta  moment  hade  hon  grammatikprov  som  eleverna  fick 
genomföra. Det bestod av en del av de övningar  som de  tidigare övat 
på.  Nu  rättar  hon  de  grammatiska  fel  som  förekommer  i  elevernas 
arbeten och tycker att eleverna  för det mesta kommer  ihåg vad som är 
rätt eller fel om man tydligt skriver ner och visar vad felet består av.  

De gånger som Karin anser att det finns ett behov att ha genom‐
gång av olika grammatiska problemområden arbetar hon med exempel 
från elevernas egna texter och låter eleverna göra olika övningar utifrån 
dessa meningar. Det material som hon utarbetat då hon var verksam på 
högstadiet fungerar lika väl på gymnasieeleverna, så hon har även detta 
material att använda med eleverna. ”Många av de övningar jag använde 
på högstadiet är klart tillämpbara på gymnasiet.” Däremot påpekar hon 
att det är mycket viktigt att man har de meningar som man ska använda 
vid genomgången med eleverna  färdiga  innan  lektionen. Man ska  inte 
låta eleverna komma på meningar  i klassrummet då detta kan  leda  till 
att man står där som lärare och inte kan svaret och då kan man riskera 
att mista förtroendet hos sina elever. Detta är speciellt viktigt på högsta‐
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diet där  hon  har upplevt  en  attityd  hos  eleverna  ”kan  hon  inte  själv, 
varför ska vi bry oss”. Något som Karin tycker att man alltid kan ta upp 
med klasserna är användningen av de och dem samt visa skillnaden på 
syftningsanvändning inom svenska gentemot engelskan i meningar som 
he kissed his wife mot han kysste hans  fru när det bör vara  sin  fru.  [anm. 
språkriktighet] 

När  Karin  jämför  andra  moment  inom  ämnet  anser  hon  att 
mycket  fokus hamnar på elevernas  färdigheter när det kommer  till att 
kunna skriva olika texttyper korrekt; att kunna skriva subjektivt, objek‐
tivt, passivt och aktivt får mycket plats. Till skillnad från grammatikun‐
dervisningen  där  hon  framarbetat  ett  eget  material  använder  hon 
läroböcker  till  en del moment blandat med  eget material. De har där‐
emot inte en enskild lärobok utan hon lånar det hon gillar och känner är 
relevant att använda beroende på den elevgrupp hon ska undervisa. 

Sedan diskuterar vi huruvida elevernas kunskaper  inom gram‐
matik påverkar deras prestationer  inom andra moment, men även hur 
hon  bedömer  andra moment där  skriftliga uppgifter  kan påverkas  av 
elevernas grammatiska  svagheter. Enligt Karin  finns det många elever 
som  har  ett  flyt  i  sitt  språk  och  en  god  språkförmåga utan  att  kunna 
analysera grunderna. Hon tror visst att det finns elever som kan förbätt‐
ras  genom  grammatikövningar men  att  det  är  svårt  att  säga  om  det 
skulle påverka deras prestationer i andra moment, eftersom det handlar 
om ett modersmål där användningen av språket redan är en del av dem, 
”ett modersmål det har man ju […] även skrivandet har man ju nött in”. 
Karin tror däremot att det kanske skulle märkas mer inom andra språk 
bland  annat  i  engelska  om  eleverna  fick  en  bättre  förståelse  av  den 
engelska grammatiken.  I  så  fall  skulle det påverka deras  säkerhet och 
villighet att uttrycka sig på ett språk de  inte känner. Karin berättar att 
det beror på vilken typ av uppgift som eleverna arbetar med om hon tar 
med eventuella grammatiska  felaktigheter  i en bedömning.  Ibland kan 
innehållet vara viktigare än  formen och då är det  innehållet  som man 
betygsätter.  

Frågan om Karin har ändrat sitt eget förhållande till grammatik 
dyker  självklart  upp,  om  och  hur  hon  har  utvecklat  sin  arbetsmetod. 
Självklart  har  det  förändrats  en  del.  När  hon  började  undervisa  på 
gymnasiet  ville  eleverna  ha  grammatik  speciellt  de  elever  som  läste 
naturvetenskaplig linje, säger Karin. Detta är som Karin tidigare berättat 
inte samma i de program hon nu har. Hon har haft grammatikundervis‐
ning även om det inte varit efterfrågat och har då sagt till eleverna ”att 
det är just för att de ska få den här begreppsapparaten men sen drog de 
ju ner timmarna och då blir det som det blir”. Det faktum att Karin inte 
längre har mycket  grammatik  innebär  att  hennes metoder  inom detta 
område inte har förändrats märkvärt.  
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Vidare under intervjun talar vi även om den språkriktighet som 
man  kan  förvänta  sig  att  eleverna  utvecklar  under  gymnasieåren.  Vi 
inleder denna del med  att  samtala  om  hennes  tankar  beträffande  hur 
viktigt det är att eleverna utvecklar sitt språk och vad som hjälper dem 
mest med denna utveckling. Det är mycket viktigt att eleverna utvecklar 
sitt språk, tycker Karin och säger ”det handlar  ju om att utvecklar man 
sitt  språk  så  utvecklar man  sin  tankeförmåga  […]  ja,  det  vidgar  ens 
värld”. Vidare  tror Karin  att  det  som  är  det  viktigaste medlet  för  att 
eleverna  ska utveckla en känsla  för vad  som är korrekt  svenska är att 
eleverna  läser  och  skriver mycket.  Hon  poängterar  samtidigt  att  det 
även gäller att eleverna får tillgång till olika typer av texter för  läsning 
och att de även får chans att skriva texter inom olika genrer. ”…ju mer 
man läser desto bättre blir man och då kommer ofta de här frågorna ’hur 
ska det heta egentligen?’ och  ’varför ska det heta såhär?’”. Däremot är 
Karin  inte säker på att goda grammatiska kunskaper gynnar elevernas 
språkutveckling ”det kan  lika gärna hämma  […] därför att man  tänker 
för mycket”.  I  en del  främmande  språk  tror hon att grammatiken kan 
gynna eleverna eftersom man  inte har samma säkerhet som man har  i 
modersmålet. 

Vad anser då Karin  ingår  i språkriktighet? Eleverna ska kunna 
skriva så att den som läser texten kan förstå vad som menas, att de kan 
skriva enlig normen. I kriterierna finns det med att eleverna ska kunna 
skriva korrekt svenska och Karin säger med ett leende att det är viktigt 
att  eleverna  får  en  insikt  i  att  det  som  står  i  tidningar  inte  alltid  är 
korrekt svenska. Hon tycker att man gärna kan diskutera i klassrummet 
vad som är korrekt svenska och vad som ska gälla som norm. Ska man 
skriva  talspråk eller hålla sig  till normen? Ofta kommer eleverna över‐
ens  om  att  det  kan  bli  komplicerat  att  skriva  som man  talar.  ”Visst, 
språk  förändras men  hur  snabbt  ska  det  gå?” Här  kommer  vi  in  på 
språkhistoria,  säger Karin och  inom det momentet brukar hon  ta upp 
äldre  grammatik  och  visa  när  och  varför  den  förändras  och  vad  som 
lever  kvar  som  anakronismer. De  talar  om de  stavningsreformer  som 
skett och vad som lett till att vi nu har den norm vi har i svenska språ‐
ket. 

Jag frågar Karin om hon märker någon skillnad i elevernas kun‐
skaper  och  färdigheter  inom  språkfärdighet  när  de  börjar  gymnasiet 
jämfört med när hon började undervisa. Många elever  idag kan skriva 
väldigt mycket  när  de  använder  datorer  och  de  får  ett  annat  flöde  i 
språket även om det  inte alltid är genomtänkt. När de  sedan arbetar  i 
klassrummet har de problem med att disponera en  text eftersom de är 
vana att kunna flytta om stycken i datorn. Karin har däremot märkt att 
det förekommer mindre slarvfel när de skriver för hand i klassrummet, 
vilket  troligen beror på att det  inte går  lika  fort. Särskrivningar är mer 
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vanligt i elevernas datorskrivna texter, något som hon också märker hos 
sig  själv.  I handskrivna  texter är det  inte  samma  frekvens på  särskriv‐
ningar vilket  innebär att eleverna har en kunskap om vad  som är  rätt 
eller  fel. Karin  tror även att  eleverna  läser  igenom  texten på  ett annat 
sätt när de skriver för hand och man ser när eleverna märker att de har 
fel särskrivning ”oj då och sätter dit ett bindestreck”. 

Hur arbetar Karin när hon lär ut språkriktighet och hur utvärde‐
rar hon elevernas utveckling inom detta område är en självklar följdfrå‐
ga. När man ska förklara en språkriktighetsfråga utifrån ett grammatiskt 
synsätt under moment som inte har med språkriktighet att göra, kräver 
det ganska ofta grundläggande och djupgående förståelse vilket det inte 
finns  tid  till. Då anser Karin att det är bättre om man säger att så kan 
man  inte säga eller skriva och oftast håller eleverna med. ”Grammatik 
kräver ett abstrakt tänkande för att man ska förstå ett resonemang” och 
detta  kräver mer  tid.  Precis  som  i  grammatikundervisningen  arbetar 
hon främst från eget material som mångt och mycket bygger på elever‐
nas egna  texter då klassen arbetar med  språkriktighet. Den utveckling 
som sker hos eleverna märks i deras skriftliga arbeten.  

För  tillfället bedömer Karin elevernas arbeten utifrån  tre punk‐
ter:  innehållet  –  följer  texten  rätt  genre,  disposition  samt  språket.  På 
skolan  arbetar  lärarna  ofta  ämnesöverskridande  och  detta  innebär  att 
eleverna  lägger  ner  tid  på  språket  i  de  övningarna  också  även  om 
innehållet bedöms i ett annat ämne. Eleverna får två betyg på en uppgift 
t.  ex. VG  för  innehållet  i  religion men  bara G  i  svenska på  grund  av 
språket. Däremot tror Karin att om hon skulle göra detta ofta i en mix av 
de ämnen hon själv har med eleverna kan de hämma deras resonemang. 
Vidare säger Karin att det även skulle ta mycket tid i anspråk eftersom 
det är  skillnad på att  läsa  och bedöma och att  läsa  och  analysera. ”Det är 
bättre att ta ut svängarna lite grann och skriva lite fel”, anser Karin. Om 
hon  får  in  två  arbeten  där  det  ena  är  kort men  på  korrekt  svenska 
jämfört med det andra som är längre och innehållsrikare men med vissa 
språkliga fel får man fundera på vilket som är värt mest.   

Mot slutet  frågar  jag om hon har några åsikter gällande gram‐
matik och språkriktighet i samband med kursplanerna samt om hon har 
eventuella råd  till mig som blivande  lärare om hur man bäst handskas 
med  dessa moment  i  undervisningen.  Karin  tror  inte  att  grammatik 
kommer att  finnas med  i kommande kursplaner utan att man på gym‐
nasienivå  kommer  att  koncentrera  sig  på  språkriktighet.  Hon  anser 
också att man bör börja med grammatik redan i åk 1 på grundskolan när 
man börjar med att läsa och skriva och att man sedan arbetar med detta 
under hela grundskolan. När eleverna kommer upp i gymnasiet har de 
således redan fått ett grepp om språket.  
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Att göra tokiga fraser är ett av de sätt som hon upplever fastnar 
hos eleverna och gör att de tycker att det är roligt. Detta råder hon mig 
till att  ta med  i min egen undervisning men påpekar samtidigt att det 
inte heller  får bli  för mycket grammatik. Det bästa vore  att  ”få  in det 
naturligt  i  skrivandet”.  För  att  utveckla  elevernas  skrivande  tycker 
Karin att man  inte ska  låta eleverna skriva många  fria uppgifter utan  i 
stället börja tidigt med bundna övningar samt arbeta med skrivprocess 
och tankekartor.  

Här avrundar vi intervjun och Karin går in på sitt arbetsrum för 
att rätta elevarbeten medan jag tar bussen hem. Främst i mina tankar är 
ett påstående som Karin sa i början av vårt samtal: ”Grammatik är som 
matematik, man måste hålla på med det för att pusselbitarna ska falla på 
plats och när de väl har fallit på plats är det jättekul”. 
 

Kristin 
Tidigt  en  varm  junimorgon  träffade  jag  Kristin  på  skolan  där  hon 
arbetar då den enda  tid som hon hade  ledigt var  innan skolan började 
för dagen. Vi gick genom de  tomma korridorerna  till ett av de grupp‐
rum som finns här och var på skolan.  

Vårt  samtal  börjar  med  frågan  om  hon  undervisar  i  svensk 
grammatik och  jag  får då veta  att Kristin  inte har grammatik med de 
klasser som hon har  i svenska. De klasser som hon däremot har  i både 
svenska och engelska kan det hända att det blir lite mer prat om gram‐
matik  även  på  svensklektionerna,  ”det  blir  ju  naturligt,  man  säger 
kommer ni  ihåg/samma  regler gäller här/det här  kan ni ha  nytta  av  i 
engelska alternativt svenska  […]  jag  integrerar”. Om hon skulle känna 
att det  fanns ett behov, skulle hon självklart gå  igenom detta med sina 
elever.  Jag  frågar då hur hon  i  så  fall  skulle gå  till väga. Det beror på 
situationen och det  finns  flera sätt man kan använda, berättar hon och 
säger att hon antagligen skulle utgå från en text som eleverna får plocka 
sönder eller att hon delar ut ett antal ordklasser och  satsdelar  som de 
sedan får bygga en text av. 

Jag  frågar  sedan Kristin om det på  skolan  finns  en gemensam 
syn på hur man ska eller  inte ska arbeta med grammatik, om ämneslä‐
rarna  tillsammans  hade  skapat  en  arbetsplan  för  svenska  A‐kursen. 
”Alltså det vet inte jag men jag tror inte det” säger Kristin och fortsätter 
med förklaringen att hon bara arbetat på denna skola i två år och under 
denna  period  inte  suttit  tillsammans  med  andra  svensklärare  eller 
diskuterat  detta men  hon  vet  i  alla  fall  att  det  på  naturvetenskapliga 
programmet  inte  finns  någon  arbetsplan  där  grammatik  ingår.  [anm. 
Några dagar senare får jag en e‐post från Kristin där hon bifogat skolans 
konkretiserade kursplan, se bilaga 2, denna gäller även Anna] 
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En naturlig  följdfråga är om hon  själv anser att grammatikun‐
dervisning  är  obligatorisk  och  hur  hon  tolkar  kursplanen.  Finns  det 
något i den som säger hur man bör förhålla sig till den svenska gramma‐
tiken? Kristin säger att det står i styrdokumenten att eleverna ska kunna 
uttrycka sig korrekt men att det inte står något specifikt om grammatik i 
kursplanen  för  ämnet. Om man  ser  stora  brister  i  elevernas  svenska 
måste man  enligt  Kristins  tolkning  gå  igenom  grammatiken  ”för  att 
kunna bygga upp  ett väl  fungerande  språk”. Vidare  säger hon  ”alltså 
grammatiken för mig det är  ju ett hjälpmedel det är  ju inget självända‐
mål”. Det  som  kan  vara  bra  däremot  är  om  eleverna  och  läraren  har 
samma terminologi eftersom det underlättar när man samtalar om deras 
texter, tycker Kristin. 

Nu kommer vi naturligt in på vilka kunskaper eleverna har med 
sig  från  grundskolan  och  ifall  Kristin märker  någon  skillnad  i  deras 
förkunskaper  under  de  år  hon  arbetat  på  gymnasiet.  Det  har  blivit 
sämre  de  senaste  åren,  tycker  hon  och  berättar  att  hon  hade  långa 
moment med grammatik när hon arbetade på grundskolan. Även om de 
eleverna var för små för att kunna göra analyser fick de lära sig termer 
och hur man böjer ord. Därefter berättar hon lite om de metoder hon då 
använde och sa sedan att eleverna fick träna mycket och även fick göra 
flera prov. När hon  sedan började arbeta på gymnasiet var det under 
många år en hög klass på elevernas grammatikkunskaper när de kom 
men så är det inte längre. Via e‐post skriver hon sedan att en försämring 
hon  märkt  är  elevernas  användning  av  korrekt  tempus  och  gav  ett 
exempel  på  verbet  springa,  ibland  kommer  det  in  en  text  där  en  elev 
skrivit springde.   

Här  passar  jag  på  att  fråga  vilka moment  inom  grammatiken 
som hon skulle ha med på lektionen om och när hon känner att det finns 
behov  av  en  genomgång med  eleverna.  Eftersom  det  handlar  om  att 
använda språket på ett riktigt sätt skulle det bero på vilka fel det är som 
eleverna  gör,  säger Kristin  och  fortsätter med  att  säga  att  något  som 
ibland kan dyka upp är formfel. ”Vi kan gå igenom predikatsfyllnad och 
adjektiv  och  attribut.  Sen  talar  vi  [anm.  hon  och  eleverna]  en del  om 
dialektala skillnader inom talat och skriftligt språk som kan existera hos 
eleverna”.  Inom  grammatiken  är  det  detta  som Kristin  skulle  ta  upp 
med klassen. Sen kan det vara så att eleverna uttrycker en önskan om 
grammatikundervisning  då  de  känner  att  de  behöver  detta  inför  de 
främmande  språk  som  de  läser,  ”jag  tycker  liksom  att  främmande 
språken kan ta hand om det” men sedan fortsätter hon med att säga att 
hon självklart skulle hålla en kurs med sina elever om de så önskar. De 
gånger som detta hänt har de arbetat med att se vad som är ordklasser 
och vad som är satsdelar ”där kan det vara lite förvirrat det är sånt som 
jag märkt att det finns ingen riktig pejl”. 
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Nu när Kristin inte har med grammatik i sin undervisning  i de 
flesta fall frågar jag henne vilka moment som hon känner är av stor vikt 
och som mycket fokus hamnar på. Kristin svarar snabbt ”skriva – tala – 
lyssna  –  läsa  –  litteraturhistoria” och  säger  sedan  att  ”dessa bitar kan 
man  integrera”. Kristin ser hela tiden till när undervisning planeras att 
alla dessa delar kommer med. 

Detta  leder  till  följande  frågor. Rättar Kristin grammatiska  fel  i 
elevernas  arbeten? Tror hon  att  elevernas kunskaper  inom grammatik 
påverkar deras prestationer  inom övriga moment  i ämnet? Ofta består 
felet  som  eleven  gör  av  ett  formfel  och  detta markeras  i  texten  och 
kommentarer bifogas om det är mycket fel i slutet av uppgiften, svarar 
Kristin. När det finns tid, för hon en dialog med eleven när hon lämnar 
tillbaka uppgifterna  till klassen, berättar Kristin vidare. När det gäller 
deras  prestationer  i  andra  moment  är  det  kanske  så  att  ”man  kan 
uttrycka sig på sådant sätt att andra förstår” man får en insikt i hur man 
sätter  ihop  ord  och meningar.  Jag  frågar  om  deras  eventuella  brister 
inom  grammatik  påverkar  hennes  bedömning  av  andra  moment? 
Givetvis kan det påverka, men det handlar mer om språkriktighetsfel än 
grammatiska  fel  ”för  det  är  så  få  fel  som  görs  av mina  elever  idag”. 
Kristin  integrerar de olika momenten och detta gör att andra uppgifter 
påverkas av fel som begås i det skriftliga. 

Därefter kommer  frågan  om hon  arbetat med  olika gymnasie‐
program och om hon i så fall märkt en skillnad i de metoder som krävs 
för  att undervisa  i grammatik.  ”Jag har haft nästan  alla program  som 
finns”,  skrattar Kristin och berättar att hon  tidigare haft många yrkes‐
förberedande  program  där  det  mest  är  pojkar  i  klassen.  På  de  här 
programmen finns det tyvärr många elever som inte har intresse för att 
skriva och läsa och det påverkar deras språk. Kristin har den erfarenhe‐
ten att man på dessa program får arbeta mer med avgränsade meningar 
än hela texter och med punkt och stor bokstav. ”Nu är det inte så att alla 
elever på yrkesprogram har sådana här svårigheter […] det är inte så att 
alla på  studieförberedande program är  jätteduktiga på att uttrycka  sig 
utan det är en blandning.”  

Vidare  talar vi om hennes  syn på grammatikundervisning har 
förändrats  under  de  år  hon  arbetat  på  gymnasiet. Det  ämneslag  som 
Kristin arbetade med på den  första gymnasieskolan där hon var verk‐
sam hade gemensamt bestämt att man skulle hålla en liten minikurs där 
man repeterade grammatiken men det har hon inte haft de senaste åren. 
Svenskan  som  ämne  har  blivit mer  ämnesöverskridande  och  eleverna 
använder svenskan mycket mer nu än bara som ett redskap för att svara 
på frågor inom andra ämnen, säger Kristin.  

Vidare  under  intervjun  talar  vi  inte  bara  om  grammatik  utan 
även om den  språkriktighet  som man kan  förvänta  sig att man  lär  sig 
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eller  utvecklar  under  gymnasieåren.  Jag  frågar  hur  pass  viktigt  hon 
anser att det är att eleverna utvecklar sitt språk och får till svar att hon 
tycker  att det  är väldigt viktigt.  ”Jag  tror att beroende på hur du kan 
uttrycka  dig  både  i  tal  och  skrift  påverkar  andra människors  syn  på 
dig.” 

Därefter övergår vi till att tala om vad Kristin anser att språkrik‐
tighet är och vad som ingår i begreppet språkriktighet. ”Det är att kunna 
delvis uttrycka sig så korrekt som möjligt, att kunna anpassa språket till 
olika situationer –  informellt och  formellt”, säger Kristin och  fortsätter 
med att man bör veta hur man ska skriva i olika texttyper. Hon anser att 
kommunicera på ett sätt som gör att man blir  förstådd är viktigt. Text‐
struktur  är  därför  ett moment  som  hon  arbetar med  i  språkriktighet; 
särskrivning  är  ett  annat,  liksom  användningen  av  inlånade  ord.  Sedan 
säger Kristin bestämt att hon anser att eleverna ska veta skillnaden på 
dom och dem och att man i texter ”inte skriver sen utan sedan och inte sån 
utan sådan”.    

Därefter  frågar  jag Kristin  om  vad  hon  tror  gynnar  elevernas 
språkutveckling mest och om goda grammatiska kunskaper kan påver‐
ka denna utveckling? Kristin svarar att  läsa mycket, skriva mycket och 
tala mycket  är  det  som  hon  tror  påverkar  eleverna,  ju mer  de  tränar 
desto säkrare blir de och vågar mer. Kristin säger också  till sina elever 
”att det handlar om att ni ska både våga och känna att ni kan uttrycka er 
i tal och skrift för det är en demokratisk rättighet […] det ska inte vara 
så att andra pratar och ni sitter tysta”. När det gäller grammatiken säger 
Kristin  att  elevernas  insikt  att denna kunskap gynnar  en  själv  och  att 
man  känner  sig  tryggare  när det  gäller  användningen  av  språket  kan 
göra att man vågar uttrycka sig mer än vad man annars kanske skulle 
göra men detta gäller givetvis inte alla. 

Samtalet  leder vidare till en presentation av den  lärobok Texter 
& Tankar som Kristin använder  i sin undervisning  i  just språkriktighet 
och som hon även använder när det finns behov hos eleverna att arbeta 
med  sin  grammatik. Denna  bok  har  jag  arbetat med  de  senaste  åren, 
säger Kristin och bläddrar  fram ett kapitel som heter Skrivhjälp.  I detta 
kapitel finns det många bra och roliga övningar som bland annat täcker 
syftningsfel,  särskrivning och  svårstavade ord, något som enligt Kristin är 
ovanligt  att man  arbetar med  på  gymnasiet men  som  hon  har märkt 
behövs  i många  fall. Möjligheten  till  grammatikförbättring  finns  även 
det men eftersom variationen hos eleverna är stor ska inte alla behöva ta 
del av detta utan de kan få arbeta med något annat eller så får de arbeta 
med grammatiken som läxa, tycker Kristin. För att kunna utvecklas kan 
man inte arbeta med samma saker hela tiden och därför är det viktigt att 
de elever som redan kan detta inte behöver göra det igen, samtidigt som 
de som har svårigheter får hjälp, anser Kristin. 
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Detta leder in på en fråga om vilken metod hon använder under 
språkriktighetslektionerna och Kristin svarar då att det kan variera men 
att hon i de skolor där det finns bra läroböcker använder dessa. ”…bra 
läromedel som redan är skrivna av sådana som har suttit och klurat på 
det här i flera månader då tycker jag att man ska använda sig av deras… 
det dom  har  kommit på  istället  för  att  jag  själv  ska uppfinna  hjulet”, 
säger Kristin och fortsätter med att hennes tid som lärare används mer 
effektivt om hon kan använda den tiden till att läsa elevernas arbete och 
ge en personlig respons ”för det är genom den där personliga responsen 
som du kan utvecklas”.  Istället  för att hon  ska  slösa  tid på något  som 
redan finns kan hon lägga ner den tiden på sina elever.  

Precis som när det gällde grammatiken är jag även här intresse‐
rad om Kristin märker någon skillnad  i elevernas  förkunskaper när de 
börjar på gymnasiet under de år hon varit verksam. Kristin  tycker att 
det även här har skett en försämring och säger att ibland verkar det som 
om eleverna bara har uppmuntrats till att skriva vad som helst. Hur de 
skriver verkar inte spela någon roll för grundskolelärare vilket leder till 
motsättningar när eleverna börjar på gymnasiet där det handlar om att 
”uttrycka dig på olika sätt beroende på mottagare […] hos vissa elever 
blir det så lång sträcka för att nå… [anm. betygskriterierna]”.  

Jag  frågar Kristin hur hon utvärderar elevernas utveckling när 
det  gäller  språkriktighet.  Hon  berättar  att  det  oftast  sker  i  skriftliga 
arbeten på så sätt att hon bedömer varje uppgift  i  två olika kategorier: 
innehållet ‐ om texten täcker det område som eleven ska ha arbetat med 
samt språket – där hon ser om texten är anpassad efter mottagare och att 
texten håller rätt genre samt andra språkriktighetsdetaljer.  

Efter en blick på klockan och med  insikten om att vår avtalade 
tid börjar gå mot sitt slut frågar jag Kristin om hon har några synpunk‐
ter  om  den  kommande  kursplanen  i  svenska.  Kristin  svarar  att  hon 
anser  att  språkriktigheten  är  jätteviktigt  och  ”jag  tycker  att  den  ska 
betonas ordentligt” eftersom detta påverkar elevernas framtid, att ”som 
samhällsmedborgare känna tryggheten i att kunna uttrycka sig i tal och 
skrift […] att våga uttrycka sej”. Kristin säger återigen att hon tycker att 
detta är mycket viktigt.  

Vår tid är nu över och Kristin går upp till sitt arbetsrum för att 
påbörja arbetsdagen, själv sitter  jag kvar en stund för att reflektera och 
skriva ner de intryck jag fått. 
 

Malin 
Den sista intervjun som jag genomförde skedde under Malins lunchrast 
en dag i juni, efter de inledande hälsningsfraserna gick vi och satte oss i 
ett tomt klassrum där vi fick prata ostört.  
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Också  denna  intervju  startade  som  de  flesta  andra med  en  fråga  om 
skolan och de ämneslärare  som Malin  samarbetar med har ett gemen‐
samt  förhållningssätt  till grammatiken  i  svenskundervisningen. Malin, 
som arbetar på samma skola som Karin, säger att hon  inte  tror att det 
finns  någon  svensklärare  på  den  skolan  som  ”har  traditionell  gram‐
matikundervisning där man  samlar  hela  klassen”  och det  finns  ingen 
gemensam uppläggning för hur man ska handskas med detta moment.  
Då skolan inte har någon gemensam grammatikmetod får Malin frågan 
huruvida hon personligen anser att grammatikundervisning är obligato‐
riskt enligt kursplanen och ifall det enligt hennes tycke finns dokumen‐
terat  hur man  som  lärare  bör  handskas med  grammatik. Här  tycker 
Malin att även om det inte står grammatik klart och tydligt i kursplanen 
finns det med underförstått eftersom man som svensklärare ska ”jobba 
med deras språk både muntligt och skriftligt och då ingår  ju det”. Men 
detta  är  en  tolkningsfråga  eftersom  det  som  sagt  inte  står med  rent 
konkret, säger Malin.   

Efter denna kommentar frågar jag Malin om hon anser att det är 
viktigt att eleverna lär sig den svenska grammatiken. Nu är hon tvung‐
en att  fundera  lite mer  innan hon svarar ”ja, alltså  jag vet  inte,  jag vet 
faktiskt  inte  […]  nej,  alltså dom  kan  ju  hantera  språket”. De problem 
som kan dyka upp  är  eventuella  syftningsfel gällande  hans,  hennes och 
sin, samt att eleverna har problem med den terminologi som finns inom 
grammatiken. Malin säger också att eleverna oftast kan böja ett verb i de 
olika formerna men att de kanske  inte alltid vet vad  termerna verb och 
tempus betyder.  

Därefter kommer  frågan om hon personligen arbetar praktiskt 
med dessa områden  i sin egen undervisning. Malin berättar då att hon 
inte har någon  traditionell undervisning ”nu  tar vi  ett grammatikpass 
och så skriver jag meningar på tavlan […] när jag har svenska […] utgår 
hela  tiden  från elevernas  texter och ger  respons”. Malin har alltså  inte 
gemensamma genomgångar utan tar det individuellt med de elever som 
behöver hjälp. Vidare berättar Malin att hon arbetar processinriktat med 
elevernas  skrivande och  eleverna har  fått  en  ”lathund där dom  själva 
ska  tänka på olika  saker”. När hon delar ut denna  lathund är det den 
enda gången hon ”pratar öppet om det i klassrummet” samt ger elever‐
na  en  snabb  genomgång  av  subjekt,  predikat,  satsradning  och menings‐
byggnad. Malin tycker att det är sällan som det behövs grammatikprat i 
ämnet svenska ”grammatik kommer ju in mer när det är ett främmande 
språk så där pratar  jag mer grammatik”. Hade det däremot varit så att 
hon hade haft samma elever i svenska som hon har i spanska hade det 
kanske blivit mer grammatik även på svensklektionerna, påpekar Malin.  

Sedan kommer frågor gällande eventuella skillnader i elevernas 
kunskaper  inom grammatik när de kommer från grundskolan, om hon 
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jämför  de  år  hon  varit  verksam  som  gymnasielärare. Malin  säger  att 
under de år hon jobbat på gymnasiet så har hon inte märkt någon större 
skillnad men däremot om hon jämför de elever som börjar A‐kursen på 
gymnasiet mot de elever som började samma kurs då hon undervisade 
på Komvux finns det stora skillnader. Hos de vuxenstuderande eleverna 
var  det  vanligt  att  de  skrev meningar  utan  subjekt,  hos  ungdomarna 
skriver man  fullständiga meningar,  satsradningsproblem  förekommer 
även det oftare på Komvux än vad det gör nu på gymnasiet. Jag frågar 
Malin om vad hon tror ligger bakom dessa skillnader och får till svar att 
de nog beror på att ungdomarna kommer direkt  från grundskolan och 
är vana och duktiga att uttrycka sig i skrift, ”vuxna som jobbat i många 
år […] skriver  inte så mycket  i vardagen,  lätt att glömma vad man  lärt 
sig”. 

Jag ställer frågan om vad Malin tycker ska ingå i grammatikun‐
dervisning, vilka moment skulle hon ta upp med eleverna? ” Jaa… alltså 
jag tycker att det är så vansinnigt tråkigt med grammatik” säger Malin 
spontant  utan  att  tänka  efter,  ”plocka  ut  satsdelar  och  sådant  där… 
nej…  jag  jobbar  inte  så”. Vidare  säger Malin  att om hon måste  skulle 
hon kunna tänka sig att arbeta utifrån elevtexter, att be eleverna läsa och 
se om de kan hitta  fel  från utplockade meningar  från deras  egen pro‐
duktion. Sedan skulle de få säga vad som är fel och hur det skulle kunna 
rättas  till. Malin  har  för  sig  att  hon  har  gjort  på  detta  sätt  en  gång 
tidigare då hon arbetade på Komvux. Hon påpekar ytterligare en gång 
att det hela tiden ska vara utifrån elevernas egna produkter.     

Då Malin inte har grammatik som ett eget moment har hon inte 
heller prov  för att utvärdera eleverna. Hur bedömer hon då elevernas 
kunskaper inom detta moment? Detta sker inom den rättning som sker 
på elevernas skriftliga arbeten genom att hon markerar de felaktigheter 
som  finns  i  texten.  Därefter  får  eleverna  bearbeta  texten  för  att  åter 
lämna in arbetet. Malin försöker att hinna gå igenom arbetet med varje 
enskild  elev  och  då  ser  de  oftast  vad  som  felar men  generellt  anser 
Malin att eleverna är duktiga på att skriva. 

Om Malin jämför olika moment inom ämnet vilket anser hon får 
ta mer plats och hur skiljer sig den pedagogiken från den som används 
för  grammatiken  gällande  exempelvis  läromedel?  Det  muntliga  och 
skriftliga  är  de  färdigheter  som  Malin  lägger  ner  mest  tid  på.  Hon 
berättar att hon ”gör tappra försök att få dom att läsa skönlitteratur […] 
dom är  ju  inte väldigt  intresserade av att  läsa, de ser  ju hellre  filmer”. 
Förra terminen inledde hon ett experiment som gick ut på att hon hade 
högläsning  inför klassen. Detta är något som hon kommer att  fortsätta 
med, detta var inspirerat av en föreläsning hon varit på.  

Jag  frågar Malin om de  läromedel som hon använder  i sin un‐
dervisning och får då veta att hon tillsammans med den andra svensklä‐
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raren  på  byggprogrammet  och  tillsammans med  elevernas  samhälls‐
kunskapslärare  ofta  arbetar  integrerat  och  kommer  på  gemensamma 
uppgifter som eleverna kan arbeta med. Malin berättar också att elever‐
na  som  hon  har  inte  får  varsin  lärobok  i  svenska  vilket  är  vanligt på 
andra program utan skolan har klassrumsuppsättningar av olika sorters 
böcker som hon tar med till klassrummet vid behov. De har faktiskt en 
hel del läromedel/böcker som är inriktade på just byggprogrammet som 
innehåller olika  texter, uppgifter och  skrivövningar men oftast arbetar 
eleverna med Malins eget material.   

Därefter  samtalar  vi  också  om  ifall  elevernas  kunskaper  inom 
grammatik påverkar deras prestationer  inom andra moment. När man 
arbetar  processinriktat  kan man  oftast  se  en  utveckling  hos  eleverna. 
Man kan se hur deras  texter  förändras under året, berättar Malin men 
säger sedan att hon däremot  inte har sett att denna  förändring har  lett 
till att de är mer  intresserade av moment  som de  tidigare hade  funnit 
ointressanta. De läser inte mer skönlitteratur bara för att de är bättre på 
att skriva. Vad hon däremot kan märka är att en del elever förstår att det 
som  de  lär  sig  här  kan  de  använda  för  att  uttrycka  sig  även  i  andra 
ämnen,  ”de  tänker mer  på  sitt  språk”.  Sedan  finns  det  självklart  de 
elever  som  skärper  till  sig  under  svensklektionerna  men  som  inte 
anstränger  sig  skriftligt  inom  andra  ämnen. Utmaningen  här  är  att  få 
eleverna att ”förstå att det inte bara handlar om ämnet svenska utan det 
handlar om att bli duktig på att uttrycka sig”. 

Frågan  om  Malin  har  ändrat  sitt  förhållande  till  grammatik 
kommer upp och om hon har utvecklat sin arbetsmetod; detta är speci‐
ellt  intressant med  tanke på att hon har arbetat  inom vuxenutbildning. 
Hon har aldrig tyckt att grammatik har varit direkt roligt men  i början 
av sin karriär då hon undervisade på vårdgymnasiet hade hon traditio‐
nella grammatiklektioner, berättar Malin. Detta försvann då hon började 
undervisa på Komvux eftersom man där arbetade processinriktat  i allt 
eleverna gjorde och detta  tog hon sedan med sig  till byggprogrammet. 
Därför känner Malin att hon egentligen inte kan jämföra den pedagogik 
som hon använde tidigare med det sätt hon arbetar nu då det skiljer sig 
åt markant. 

Under intervjun talar vi inte bara om grammatik utan också om 
den  språkriktighet  som man kan  förvänta  sig att  eleverna  lär  sig  eller 
utvecklar  under  gymnasieåren,  något  som  även  diskuterades med  de 
andra  lärarna. Jag börjar med att fråga om hennes åsikter gällande hur 
viktigt det är att eleverna utvecklar sitt språk och vad som hjälper dem 
mest när det  gäller denna utveckling. Här  har Malin  en mycket  stark 
övertygelse  om  att  detta  är  bland  det  viktigaste  som  eleverna  kan  få 
med  sig  ”alla  elever måste  ha möjligheten,  kunskapen,  förmågan  att 
uttrycka  sig både muntligt och  skriftligt  […] det  är  jätteviktigt när de 
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kommer ut  sen  […],  i alla  sammanhang”. Malin berättar att hon alltid 
har  trott  att  språkutveckling  gynnas  av  att man  läser mycket men  att 
hon inte längre är säker på att det verkligen stämmer ”finns dom som är 
jätteduktiga att uttrycka sig i skrift utan att vara storläsare”. 

En naturlig följdfråga är vad Malin anser ingår i språkriktighets‐
momentet. Eleverna ska ha förmåga att kunna bilda korrekta meningar 
tycker Malin och fortsätter med att ”dom själva ska känna att… här kan 
jag  inte  sätt  punkt  utan  jag måste  koppla  ihop  det  här  på  nåt  sätt”. 
Något  annat  som Malin också  anser  är  en del  av  språkriktighet  är  att 
eleverna  ska  vara medvetna  om  vilket  språkbruk  som  är  passande  i 
olika sammanhang. Eleverna ska se och höra skillnad på  informell och 
formell svenska. 

Liksom gällande grammatiken frågar jag även här om hon mär‐
ker någon skillnad i elevernas kunskaper och färdigheter inom språkrik‐
tighet  när  de  kommer  nya  till  gymnasiet,  från  det  att  hon  började 
undervisa  till  nu. Då Malin  började med  vuxenutbildning  jämför  hon 
bara de år hon varit verksam på den skola hon nu undervisar på vilket 
innebär att det bara är fyra år mellan de klasserna. Under de senare åren 
har de nykomna eleverna varit bättre och det gäller deras inställning till 
studier överhuvudtaget, säger Malin och berättar att första klassen hon 
hade var en åk 3 som hon hade fått ta över. De hade inget engagemang 
alls ”ja, dom gjorde minsta möjliga på varje uppgift”,  till skillnad  från 
den klass som 2010 tog studenten där det även hade funnits ett intresse 
för  ämnet  svenska. Under  de  senaste  åren  har  intagningskrav  för  att 
komma in på byggprogrammet ökat vilket i sin tur innebär att eleverna i 
snitt har ett högre betyg från grundskolan.    

Vilken metod använder Malin  för att  lära sina elever språkrik‐
tighet  och  på  vilket  sätt  utvärderar  hon  deras  utveckling  inom  detta 
moment är frågor där jag nyfiket väntar hennes svar. Jag får då veta att 
Malin även inom detta moment helt och hållet arbetar utifrån elevernas 
egen  produktion  oavsett  om  det  gäller  det  skriftliga  eller  muntliga 
framförandet. Inte heller här har hon gemensamma genomgångar utan 
arbetar enbart utifrån individuell respons till respektive elev. Uppgifter 
där eleverna  fyller  i saker är enligt Malin bland det  tråkigaste hon vet 
”även  om  eleverna  tycker  att  det  är  lättsamt  […] men  frågan  är  hur 
mycket det är som fastnar?”. Däremot kan hon använda sådana uppgif‐
ter  som nödlösning  ifall det  finns  elever  som blir klara  före  resten  av 
klassen vid större arbeten. 

Till  slut  frågar  jag  ifall  hon  har  några  synpunkter  angående 
grammatik och språkriktighet i kursplanerna samt om hon kan ge några 
råd  till mig som blivande  lärare. ”Alltså, ärligt  talat så vet  jag  inte vad 
det står om grammatik” säger Malin. Jag berättar då att ordet gramma‐
tik  inte  finns med men  att  det  står  att  eleverna  ska  ”kunna  tillämpa 
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grundläggande regler för språkets bruk och byggnad” (Skolverket 2000). 
Malin  säger då  att  eleverna genom  att  träna  –  tala mycket  och  skriva 
mycket ”så blir dom ju bättre”. När det kommer till råd är processinrik‐
tat  arbete  ett  bra  verktyg  där  eleverna  lär  sig mycket,  tycker Malin. 
Loggreflektioner  är  ett  annat  bra  sätt  där  eleverna  varje  vecka  får 
fundera  över  sitt  eget  lärande  ”satsa mycket på det  skriftliga  och det 
muntliga”. Många  elever  bland  annat  på  yrkesförberedande  program 
har åsikten att ”fritid är min tid” och det kan då vara svårt att få dem att 
göra  läxor och man måste vara  flexibel och kunna anpassa sig efter de 
elever man har, påpekar Malin. 
Nu börjar tystnaden spridas i korridoren utanför då elevernas lektioner 
startar och Malin och jag avrundar vårt samtal så att hon skulle hinna gå 
och äta före hennes nästa lektion.     
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Jämförande analys och diskussion 
I  denna  del  av  uppsatsen  kommer  jag  att  återkoppla  analysen  och 
diskussionen med de frågeställningar som presenterades i syftet. 
 

Tolkning av kursplan 
Alla  fyra  intervjuer började med  frågor om deras personliga  syn  samt 
skolans tolkning av kursplanen gällande dessa moment och när man ser vad 
de  fyra  lärarna  svarade gällande ämneslagens  inställning  till gramma‐
tikundervisning i svenskämnet märker man tydligt att det inte finns en 
gemensam uppläggning. Det  finns  inget som säger att detta ska  ingå  i 
kursen enligt den planering  som ämneslagen har  framarbetat. Lärarna 
tyckte inte heller att det fanns med som mål i kursplanen som skolver‐
ket har gett ut.  

Anna ansåg att finns det  inte med  i kursplanen fanns det  inget 
belägg att undervisa i detta moment. Karin nämnde att det i kursplanen 
stod att eleverna skulle få en förståelse för språkets funktion men att det 
inte står något om grammatik. Kristin sa att ett av målen var att eleverna 
ska  kunna  uttrycka  sig  korrekt men  att  detta  egentligen  inte  kräver 
renodlade grammatiklektioner. Malin var nog den enda som kände att 
grammatik fanns med underförstått i kursplanen eftersom eleverna bör 
kunna den svenska grammatiken  för att ha ett korrekt språkbruk, men 
detta innebar inte att hon faktiskt undervisade i detta. Det fanns även en 
genomgående tanke hos mina informanter att eftersom ingen annan gör 
det ska inte jag heller göra det. Hur pass noga måste man följa ämnesla‐
gens beslut om man tycker att ens elever är i stort behov av något?  

Boström  (2004:25)  skriver  i  sin  avhandling  att  ”begreppet 
grammatik  förekommer däremot  i  såväl  skolornas  lokala kursbeskriv‐
ningar som i alla läroböcker i svenska på gymnasienivå”. I den konkre‐
tiserade kursplan som  fanns hos  två av  lärarna  (Anna & Kristin) hade 
man i arbetslaget framarbetat och skrivit ner följande: 
 

kunna tillämpa grundläggande regler  för språkets bruk och byggnad samt vara medveten 
om skillnader mellan talat och skrivet språk 
Språkets regler: Meningsbyggnad, skiljetecken, styckeindelning, stil (dom/de, sån, 
etc.), särskrivning, satsradning, vissa uttryck, förkortningar, skillnader på talat och 
skrivet språk, skillnader på formellt och informellt språk.                (Se Bilaga 2) 

 
Även  om  denna  konkretiserade  kursplan  nämner meningsbyggnad  och 
satsradning så är detta inte något som gör att Anna och Kristin kände att 
grammatik ska ingå i kursen. Brodows undersökning från 1996 visar att 
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även om  flertalet  lärare anser att det är positivt att de själva är  fria att 
tolka kursplanen men  att det  samtidigt  finns många  som  ”uppger  sig 
vara  osäkra  om  skrivningarna  i  den  lokala  kursplanen”  (Brodow 
2000:113).  

Till skillnad  från vad Boström  (2004)  för  fram  i sin avhandling 
har jag märkt att de kommunala gymnasieskolorna inom detta skolom‐
råde  inte anser att grammatik måste  ingå  i svenskundervisningen. Om 
detta  är  något  som  bara  gäller  dessa  två  gymnasieskolor  eller  inom 
denna kommun eller om det är en  förändring som sker på  flera skolor 
runt om  i  landet kan man fundera på. Själv håller  jag med Boström då 
hon  uttrycker  att  denna  mening  hämtad  ur  kursplanen  ”tillämpa 
grundläggande regler för språkets bruk och byggnad” (Skolverket 2000) 
faktiskt ger ett belägg för grammatikundervisning då det är grammati‐
ken  som  fungerar  som byggstenar  i  språket. Flera av  lärarna  sa att de 
inte undervisar  inom detta  för att det var  ingen annan som gjorde det. 
Det fanns ingen tradition för grammatikundervisning och man uttryckte 
att  detta  var  grundskolans  område.  Finns  inte  traditionen  på  skolan 
innebär detta  i  sin  tur att de yngre/nyutbildade  lärarna  får ett arv där 
man inte känner att detta är viktigt. Man kan också fundera på hur det 
blir med  elevernas  kunskaper  generellt  om  skolorna  är  fria  att  tolka 
kursplanen. Får eleverna i olika delar av landet jämlik kunskap? 
 

Grammatik 
När det kommer  till vilken vikt  lägger  lärare vid grammatik  framkom det 
att  ingen av de  lärare  som deltog  i  intervjuerna hade  lektioner där de 
ägnade sig helt åt grammatik och de som arbetat på gymnasiet under en 
lägre tid meddelade även att det var flera år sedan de slutade med att ha 
detta moment med i sin planering. Alla sa däremot om de skulle märka 
ett behov hos eleverna, om man skulle märka en markant  försämring  i 
elevernas  skriftliga uppgifter,  så  skulle de naturligtvis  införa gramma‐
tikundervisning.  Som  det  var  nu  var  det  bara  enstaka  elever  som 
behövde hjälp inom detta område och detta sker då individuellt.  

Malin och Karin som arbetar med klasser på yrkesförberedande 
program  sa  att  då  dessa  elever  väldigt  sällan  läser  främmande  språk 
(annat  än  engelska)  uttrycker  inte  eleverna  att  de  vill  ha med  detta  i 
kursen. Karin sa även att det var en fråga om tid eftersom det inte finns 
tillräckligt med lektionstimmar. Som lärare får man prioritera mellan de 
olika momenten  som  finns  i  svenskan och  eftersom de  flesta  eleverna 
kan uttrycka  sig  ”hyfsat”  försvinner grammatikundervisningen. Deras 
åsikter  här  strider  mot  de  tankar  som  sedan  uttrycktes  av  lärarna. 
Eleverna  ska kunna uttrycka  sig korrekt när de  slutar och mina  infor‐
manter känner att grammatikundervisning  inte behövs  för att eleverna 
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redan kan uttrycka sig ”hyfsat”. Även Brodows arbete påvisade  lärare 
med denna  inställning att man ”minskat tiden för grammatikundervis‐
ning  […]  anförda motiven  är  minskad  undervisningstid…”  (Brodow 
2000:92). 

Anna och Kristin som båda även undervisar i engelska uttryckte 
att i de fall där de har samma klass i båda ämnena händer det att man 
tar  grammatikmomentet  på  svensklektionerna  och  då  integrerar  de 
ämnena. Detta är något som jag har svårt att förstå. Om inte tiden finns 
eller om lärarna inte tycker att grammatiken ska vara del av svenskäm‐
net varför inför de då detta moment om de även har engelska. Bör de då 
inte  enbart  behandla  detta  moment  på  engelsklektionerna?  Kristin 
uttryckte en inställning som även Boström (2004) tog upp. Kristin ansåg 
att grammatikundervisning för att underlätta för eleverna i främmande 
språk ska behandlas av  lärarna som undervisar  i det andra ämnet,  fast 
hos  Boström  gäller  detta  oftast  de  lärare  som  inte  har  ett  ytterligare 
språk som andra ämne, vilket Kristin har. Här motsäger Kristin sig själv 
när  hon  berättar  att  hon  integrerar  svenska  och  engelska  med  sina 
elever. 

Vilken vikt  lade då dessa  lärare vid grammatikkunskaper? Det 
intryck  som  jag  fick  under  dessa  intervjuer  var  att  så  länge  eleverna 
skrev en korrekt svenska var det bra. Oftast kunde eleverna uttrycka sig 
utan några större grammatiska fel och kunde de då inte termer var inte 
det  hela  världen.  Detta  skiljer  sig  även  det  från  Boströms  (2004:153) 
resultat  där  hon  konstaterar  att  de  flesta  ansåg  att  grammatik‐
undervisning  var  viktigt,  speciellt  inför  att  lära  sig  främmande  språk. 
När det gäller detta argument höll mina informanter med men anser att 
detta ligger på språkläraren och inte inom ramen för svenskämnet. Hos 
Brodows lärare var det bara ett fåtal som var tveksamma till grammati‐
kens betydelse  för den  språkliga utvecklingen och  som ansåg att man 
kan  tala om  språk utan  termer  (Brodow  2000:72), det  senare  av dessa 
åsikter fanns med som en fördel med grammatikundervisning hos Anna 
och Kristin. Rent  generellt  kände mina  lärare  däremot  att  det  var  av 
större vikt att lägga ner tid på språkriktighet då det inom detta område 
förekommer fler felaktigheter i elevernas produktion. 

  

Språkriktighet 
Jag frågade alla fyra vilken vikt de lägger vid språkriktighet, vad de ansåg 
vara det viktigaste gällande språkriktighet och de svarade att eleverna 
bör  kunna  följa den  standard  som  är  allmänt  accepterad  som  korrekt 
svenska. Anna ansåg även att andra människor inte ska kunna missupp‐
fatta eller störa sig på elevernas språkbruk. Karin diskuterade ofta dessa 
normer med sina elever och förklarade varför dessa normer finns. Malin 
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påpekade att en del av korrekt språkbruk innebär att eleverna ska veta 
vilken svenska som är acceptabel  i olika situationer. Det som är nämnt 
här är sådant som även Kristin ansåg var mycket viktigt. Hon tog även 
upp  en  annan  aspekt på  varför det  var  viktigt  att  kunna  använda  en 
korrekt  svenska. Om man  känner  sig  säker  på  sitt  språkbruk  oavsett 
situation så vågar man också använda språket för att uttrycka sig.  

Man kan diskutera vad  som är korrekt  svenska och  risken  för 
missförstånd  mellan  människor.  I  den  delen  av  landet  där  jag  bor, 
liksom i andra dialektområden, har vi ord och uttryck som inte är en del 
av det som kallas  för rikssvenska men som ändå är  fullt  förståeligt  för 
oss. Även inom grammatiken finns det en del böjningar som är accepta‐
belt i samhället som inte är korrekt enligt skolans normer. I många delar 
av Sverige existerar det ett språkbruk som inte är korrekt i andra delar. 
Hur ska man då förhålla sig till detta i undervisningen? Får elever som 
inte bor i områden där man talar ren rikssvenska svårare att uttrycka sig 
passande i alla situationer då de är uppvuxna med dialektala skillnader?    
 

Elevernas förkunskaper 
Jag frågade alla fyra om deras åsikter gällande elevernas  förkunskaper  inom 
grammatik,  om  de  hade märkt  någon  skillnad  i  elevernas  grammatik‐
kunskaper när de börjar på gymnasiet, om de jämförde deras nuvarande 
klasser med klasser de hade i början av deras yrkesliv, och fick här lite 
olika svar. Majoriteten av dem tyckte att förkunskaperna inte var så bra 
och de som arbetat på gymnasiet under en längre tid tyckte också att de 
kunde märka en försämring de senaste åren.  

Anna tycker inte att detta märks mycket inom svenska. Då hon 
undervisar  i  andra  språk märker  hon däremot  att  eleverna  saknar de 
termer som de borde ha med sig från grundskolan. Karin kände inte att 
hon kan uttala sig om de elever hon nu har i svenska men att de gene‐
rellt  inte är ”så  jätteduktiga” om man skulle  tala om grammatik. Detta 
märks däremot inte mycket i deras prestationer eftersom detta är deras 
modersmål och användningen av språket är något som de flesta elever 
kan  sedan  många  år.  Kristin  tyckte  att  det  har  blivit  sämre  och  att 
eleverna  inte har samma krav på sig  i grundskolan som de elever som 
började på gymnasiet  för tio år sedan. Malin kände  inte att hon kan se 
någon  större  skillnad på de  elever hon har nu  jämfört med den klass 
hon  hade  för  fyra  år  sedan  då  hon  gick  från Komvux  till  gymnasiet. 
Däremot om hon jämförde de vuxenstuderande med ungdomarna är de 
yngre bättre på att uttrycka sig på korrekt svenska och hon  trodde att 
detta  berodde  på  att  deras  kunskaper  från  högstadiets  grammatik‐
undervisning låg närmare i tiden.  
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I Brodows undersökning visade det sig att elevernas kunskaper 
varierade från obefintliga till djupgående men att man ”ofta tvingas […] 
starta från ett nolläge med obefintliga eller mycket vaga förkunskaper” 
(Brodow 2000:80). 

Jag tycker att det är intressant att flera av dem uttrycker att det 
finns brister  i elevernas  förkunskaper och att detta har ökat men ändå 
inte anser att det finns grund för att undervisa i grammatik. Är det så att 
dessa lärare verkligen känner att elevernas kunskaper har försämrats så 
måste de  ta ställning  till behovet av grammatik och göra något annars 
kan  detta  leda  till  en  ökande  elevgrupp  som  slutar  gymnasiet  utan 
tillräckliga kunskaper. Detta kan försvåra för eleverna om de går vidare 
till universitetet eller i deras kommande yrkesliv. 

När det kom till deras åsikter gällande elevernas  förkunskaper  inom 
språkriktighet när de börjar på gymnasiet ansåg Anna att hon inte märkt 
någon  skillnad  under  de  år  hon  varit  verksam  på  gymnasiet.  Karin 
däremot har märkt skillnad i samband med att allt fler elever använder 
datorer när de skriver arbeten hemma. På grund av datoranvändningen 
förekommer  mer  slarv  och  särskrivningar  eftersom  eleverna  skriver 
snabbt och litar på datorns ordbehandlingsprogram. De får svårighet att 
disponera en text då de skriver i för hand i klassrummet. Kristin tyckte 
att  eleverna  har  blivit  sämre  även  här  och  ansåg  att  det  beror  på  att 
grundskolelärarna  inte  ställer  tillräckliga  krav på  eleverna,  och  att de 
inte  lägger  ner  tid  på  att  lära  sina  klasser  de  olika  regler  som  finns. 
Malin var den enda av dem som ansåg att eleverna har blivit bättre men 
hon  trodde  att det  till viss del beror på högre  intagningskrav på pro‐
grammet.  

När det kom  till denna  fråga  fick  jag olika svar av alla  lärarna 
och  jag  fann  det  intressant  att  en  yrkesförberedande  lärare  tyckte  att 
eleverna  blivit  bättre medan  en  studieförberedande  lärare  tycker  det 
motsatta. Om detta verkligen förhåller sig så, skulle det vara intressant 
att  ta  reda på vad det kan bero på. Något annat som var  intressant är 
den förändring som Karin upplever i och med datorernas utbredning. 
 

Undervisning 
Då  en  av  frågeställningarna  handlade  om  vilka  metoder  som  gynnar 
eleverna  bäst  så  samtalade  vi under  intervjuerna  hur de  arbetade med 
dessa moment. Då alla  fyra sa att de skulle undervisa  i grammatik om 
klassen hade ett behov av detta frågade jag hur de i sådana fall skulle gå 
tillväga och fick olika svar. Anna och Kristin som arbetar på ett studie‐
förberedande program  sa båda  att de mest  troligt  skulle utgå  från de 
läroböcker som de använder i undervisningen. Kristin såg inget skäl till 
att göra ett eget material då övningarna  i böckerna är bra och  lärorika 
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men  att  hon  också  kunde  tänka  sig  att  låta  eleverna  ”plocka  sönder 
texter” i ordklasser.  

Karin  och  Malin  skulle  utgå  från  elevernas  egna  texter  och 
plocka ut meningar som klassen sedan får arbeta med. Karin var också 
noga med att säga att roliga exempel behövs  för att det ska  fastna hos 
eleverna samtidigt som hon poängterar att hon gärna  inte arbetar med 
exempel påhittade  av  eleverna då hennes  trovärdighet  ifrågasätts  ifall 
hon inte kan reda ut meningen. Detta kom även fram i Brodows under‐
sökning och där man sagt att det leder till problem med ”meningar som 
till  och med  lärarna  hade  svårt  för  att  till  fullo  analysera”  (Brodow 
2000:123). Jag tror även att det är viktigt om man som Karin arbetar på 
ett yrkesförberedande program att man hittar övningar som är relevanta 
ur  elevernas  verklighet.  Jag  tror  att  det  kan  vara  lättare  att  ta  till  sig 
grammatik om man har något konkret att koppla det till. Brodow (2000) 
konstaterar att allt  fler gymnasielärare överger den  traditionella gram‐
matikundervisningen  och  integrerar  precis  som Malin  oftast  gör  och 
integrerar grammatiken i skrivövningar. 

Inom grammatiken utgick alla  lärarna  från elevernas egen pro‐
duktion när det fanns behov av undervisning men inom språkriktighe‐
ten  skiljde  detta  sig  något mer  åt.  Kristin  utgick  i  princip  bara  från 
läroboken då hon ansåg att den innehåller bra och lärorika övningar och 
att det därmed  inte  finns något behov  för henne att  skapa något nytt. 
Anna blandar lärobokens exempel som hon kände belyser problemom‐
rådena på ett lärorikt sätt tillsammans med elevernas egna texter som de 
får  rätta.  Karin  och  Malin  däremot  arbetade  i  princip  bara  utifrån 
elevernas  texter där dessa används  för att visa vad som var  fel. Sedan 
får eleverna arbeta om och göra rätt.  

Inom  språkriktighet  var  däremot Malin  den  enda  av  lärarna 
som  inte  har  lektioner  ägnade  åt  detta moment  utan  det  sker  enligt 
henne i elevernas processinriktade arbete. Ingen av dem har prov i detta 
moment utan det är  elevernas  texter  som  får påvisa  eventuell  förbätt‐
ring. Något  som de alla har gemensamt är att de arbetar mycket med 
skriftliga uppgifter tillsammans med sina elever.  

Eftersom de känner att eleverna når den kunskapsnivå som kur‐
sen  kräver  på  gymnasiet  genom  att  arbeta  processinriktat  och  med 
tydlig  respons  behöver  man  inte  lägga  ner  undervisningstimmar  på 
grammatik. Eleverna utvecklas  ändå  språkligt utan  lektioner  eftersom 
de tar till sig och lär av den kritik de får. Bör då inte detta vara detsam‐
ma  inom  språkriktighet. Om eleverna  lär  sig grammatik genom  skriv‐
processen så borde de även  lära sig detta moment på samma sätt. Här 
känner tre av lärarna att de behöver ha genomgång med sina elever ofta 
under flera lektioner. 
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Om man jämför dessa ovan nämnda metoder med dem som be‐
skrivs i The Dunn & Dunn Learing Style Model ( se ovan 2.2) så används 
nästa  bara  det  visuella  sinnet  i  denna  undervisning  (detta  gäller  även 
inom grammatiken) tillsammans med små perioder av det auditiva sinnet 
då  lärarna  eventuellt  ger  klassen  en  gemensam  förklaring.  De  som 
arbetar med  läroböcker kanske använder sig av ett  tredje sinne  (taktila 
sinnet) men det beror helt och hållet på de övningar som läroboksförfat‐
tarna har  skapat. Man  skulle därmed kunna påstå att alla  fyra arbetar 
utifrån  en  version  av  den  traditionella  undervisningsstilen  när  det 
kommer  till  grammatik  och  språkriktighet.  Boströms  undersökning 
visar  på  att  lärstilsanpassad  undervisning  ger  ett  bättre  resultat  än 
traditionell undervisning:  
 
Resultatet har visat sig vara positivt med avseende på  resultat, minnesbehållning, 
attityder, förståelse för nyttan av grammatikkunskaper och bedömning av momen‐
tet. Grammatikinlärningen har för många elever varit fysiskt på det sättet att de fått 
röra  sig,  arbeta med  händerna  eller  uppleva  och dramatisera. Materialet  kan  be‐
tecknas som tämligen icketraditionellt för gymnasienivå med spel, pussel, charader 
osv. Vissa pedagoger har menat att dessa metoder  inte hör hemma på gymnasiet 
utan  snarare  i  de  lägre  klasserna  […]  eleverna  inte  upplevt  dessa metoder  som 
oseriösa  eller  sämre  […] utfallen visar på minst  lika goda  resultat  […] håller  inte 
grunden för denna kritik.                                                (Boström 2004:197ff) 

 

Rättning och betyg 
Grammatiska och andra skrivfel förekommer självfallet i elevers skriftli‐
ga  arbeten  så  jag  frågade  under  intervjuerna  hur  lärarna  handskades 
med detta då man hade valt bort att undervisa i grammatik. Av Annas 
svar  kan man  utläsa  att  det  finns  olika  grupper:  vissa  elever  skriver 
sällan fel utan har en automatisk känsla för språket. Sedan finns det de 
som inte har läst så mycket och därför inte fått denna känsla och till sist 
de  slarviga  eleverna  som  egentligen  kan  skriva  korrekt men  av  olika 
anledningar  inte  lägger  ner  tid  på  detta.  Olika  grupper  kräver  olika 
metoder. Självklart  rättar hon de  fel som uppstår och visar eleven hur 
det ska vara. Karin rättar  felen  ibland beroende på uppgiften. Om hon 
känner att elevernas prestationer hämmas av att de inte vågar uttrycka 
sig,  kan  hon  bortse  från  detta.  I  de  fall  då  hon  rättar  anser  hon  att 
eleverna kommer  ihåg och gör  rätt  ifall man klart och  tydligt påvisar 
vad felet består av.  

Malin och Kristin rättar och kommenterar även de uppsatserna 
ur en språklig synvinkel och i de fall då det behövs och finns tid går de 
igenom  arbetet med  eleven. Även  om  dessa  lärare  inte  ansåg  att  det 
fanns belägg för att undervisa i grammatik var det inte så att de ignore‐
rade  detta  helt  och  hållet  utan  det  var  oftast  en  del  av  det  allmänna 
arbetet som sker i kursen då man tar upp det med eleven individuellt.  
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Här kan man fundera lite på vad som är bäst ur elevernas syn‐
punkt. Kristin sa att eleverna bör  få veta vilken användning de har av 
grammatiken för att den ska kännas betydelsefull. När man bara rättar 
uppgifter utan att ha en ordentlig genomgång så kanske de får en känsla 
för vilken användning de har av grammatikkunskaper men det kan nog 
även innebära att eleverna får svårt att se strukturen och få förståelse för 
varför det ska vara på ett visst sätt. Att rätta uppgifter som eleverna gör 
ur en grammatisk synvinkel är bra men frågan är hur mycket eleverna 
tar till sig av dessa kommentarer. Hur många ungdomar läser och tar till 
sig den respons som de får? 

Här  skiljer  sig min undersökning  åt  jämfört med Brodows då 
mina informanter inte ger sina elever prov eftersom de inte har regelrät‐
ta  grammatiklektioner.  I  Brodows  undersökning  har  de  flesta  lärarna 
någon sorts provutvärdering där den ”stora majoriteten ger konventio‐
nella prov” (Brodow 2000:127). Den åsikt som däremot delades av mina 
informanter med Brodows är att ”grammatikkunskaper inte bör tillmä‐
tas  särskilt  stor  vikt  vid  betygsättningen  […]  indirekt  utvärderades 
tillräckligt  vid  bedömningen  av den  skriftliga  och muntliga  framställ‐
ningsförmågan” (Brodow 2000:129). 
 

Språklig utveckling 
Informanterna och jag diskuterade deras syn på hur pass viktigt det var 
att eleverna utvecklar sitt språk och vad som gynnar dem  i denna utveckling. 
Jag fick ett enhälligt svar att det var mycket viktigt. Karin sa att eleverna 
utvecklar  sin  tankeförmåga  i  samband med  att de  lär  sig  språket  och 
Kristin  svarade  att  andra  människors  syn  på  en  person  och  denne 
persons möjligheter påverkas av dennes färdighet i att uttrycka sig inom 
olika  situationer. Här  förstår  jag vad Kristin menar,  speciellt  om man 
tänker på elevernas kommande yrkesliv. Elever  som går yrkesförbere‐
dande program kommer mest troligen att någon gång skriva anbud på 
olika jobb och då tror jag att det är viktigt att de kan uttrycka sig korrekt 
då det ger ett seriösare intryck.  

När det kommer till det som gynnar denna utveckling hade lä‐
rarna  lite  skilda  åsikter.  Anna,  Karin  och  Kristin  ansåg  att  läsa  och 
skriva mycket var ett viktigt verktyg  för språkutveckling. Eleverna bör 
då få tillgång och möjlighet att läsa och skriva olika texttyper. Malin var 
inte helt  övertygad  om detta  verkligen  var  sant. Hon undervisar  i  ett 
program där större delen av eleverna inte alls läser mycket men ändå är 
mycket bra på att uttrycka sig.   

Jag tror, till skillnad från Malin, att läsning är avgörande när det 
gäller den utveckling som sker i barns och ungdomars språkbruk. Även 
att  få skriva mycket är viktigt så att eleverna kan använda och experi‐
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mentera med sina kunskaper. Alla  lärarna var givetvis av den åsikt att 
läsa, skriva och tala var de viktigaste momenten inom svenskämnet och 
att dessa moment måste vara en del i alla de uppgifter som eleverna gör 
under kursens gång. 
 

Metoddiskussion 
Då arbetet är klart anser  jag att  frågorna har besvarats även om svaret 
inte alla gånger var det som jag förväntat mig. Realiteten känns hög då 
dessa  fyra  gav  liknande  svar  på  de  frågeställningar  som  fanns  som 
utgångspunkt.  Jag  anser  även  att  trovärdigheten  är  hög  hos  mina 
informanter då de  i  förväg  fått veta att deras medverkan samt skolans 
identitet  kommer  att  vara  anonym  och  att  det  som  framkommer  i 
intervjuerna inte kan härledas tillbaka till dem. Då vi under intervjuerna 
i  de  flesta  fall  fick  sitta  ostörda  ökar  också  trovärdigheten  då  mina 
informanter kunde uttrycka sina åsikter utan övervakning.  

Jag  känner  även  att  de  svar  som  jag  fick  är  uppriktiga  och  i 
många  fall väl genomtänkta då de hade  fått  tillgång  till de  frågor som 
skulle  behandlas  i  god  tid  innan  intervjuerna. Hade  jag däremot  haft 
flera  informanter som deltog  i undersökning så hade kanske utgången 
blivit annorlunda men  jag känner mig ändå nöjd med det resultat som 
framkom.  I  de  fall  där  det  under  arbetet med  analysen  dykt  upp  en 
följdfråga som jag missade under själva intervjun har jag haft möjlighe‐
ten  att  be  om  förtydliganden  via  e‐post  kontakt  med  informanten  i 
fråga. Däremot  ska  det  erkännas  att  undersökningen  eventuellt  hade 
vunnit om  jag  i vissa  fall hade pressat mina  informanter mer  för att  få 
mer tydliga ställningstaganden i en del frågor. 

Jag vill även meddela att jag är medveten att fyra intervjuer inte 
har  ett  stort  empiriskt  värde men  att  det  samtidigt  är  ett  hanterbart 
underlag för ett arbete i denna storlek. 
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Sammanfattning 
I  detta  arbete  var mitt  syfte  att  belysa  de  tankar  som  fanns  gällande 
grammatik och språkriktighet hos mina  informanter och beskriva vilka 
metoder  som de  använde  för  att undervisa  inom dessa moment  inom 
ämnet svenska på gymnasiet. 

Jag genomförde fyra  intervjuer med svensklärare på gymnasie‐
nivå  där  vi  talade  om  deras  tankar  och  åsikter  om  undervisning  i 
grammatik  och  språkriktighet.  Jag  har  även  redovisat  en  del  av  den 
teoretiska bakgrund som finns i samband med det område  jag valt och 
jag har även ägnat tid åt den kursplan som gäller för ämnet. 

Min undersökning  visade på  en  viss  trend  till  att mindre  och 
mindre tid används åt grammatik på gymnasiet, men att man på samma 
gång ansåg att kunna läsa, tala och framförallt skriva en korrekt svens‐
ka, fast då främst ur ett språkriktighetsperspektiv, är en av de viktigaste 
lärdomar  som  dagens  elever  får  i  svenskämnet  på  gymnasiet. Vidare 
visar undersökningen på att den traditionella undervisningen fortfaran‐
de  har  stort  inflytande  även  hos  de  lärare  som  använder  elevernas 
produktion som grund  istället för  läroboken som de andra  lärarna gör. 
Undersökningen  visar  också  på  att  den  tolkning  som  sker  av  den 
officiella  kursplanen  för  ämnet  är  subjektiv  och  jämfört  med  andra 
undersökningar  så har dessa  skolor och  lärare  tolkat den på  ett annat 
sätt. Grammatik är inte ett självklart moment i svenskämnet på gymna‐
siet även om jag till viss del anser att så bör vara fallet. 

Denna undersökning har inte ett tillräckligt empiriskt underlag 
för att kunna påvisa att de resultat jag ernått gäller generellt i de svens‐
ka  gymnasieskolorna men  det  skulle  vara  ett  intressant  ämne  att  se 
närmare på genom en bredare undersökning som  täcker  flera kommu‐
ner, kommunala skolor och friskolor.  

Det som jag främst kommer att ta med mig från detta arbete och 
som påverkat min syn på vikten av  fortsatt undervisning  i både gram‐
matik  och  språkriktighet  är  något  som min  informant Kristin  sa  ”det 
handlar om att ni ska både våga och känna att ni kan uttrycka er  i  tal 
och  skrift  för det är en demokratisk  rättighet”. Att kunna uttrycka  sig 
både i tal och i skrift är en demokratisk rättighet. Denna rättighet anser 
jag  att  det  är  viktigt  att  vi  värnar  om  och  den  innebär  att  vi  även  i 
fortsättningen måste ge eleverna de verktyg som krävs för att utveckla 
denna kunskap.  
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BILAGA 1: Kursplan Svenska A (SV1201) 
Svenska A 100p SV1201   (Inrättad 2000‐07 SKOLFS: 2000:2) 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall: 

 kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser i tal och skrift på 
ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren 

 kunna i tal och skrift förmedla förhållanden och kunskaper som är vik‐
tiga för eleven själv och för den valda studieinriktningen 

 kunna tillgodogöra sig det väsentliga  i en text som är relevant för ele‐
ven  själv  och  för  den  valda  studieinriktningen  samt  för  eleven  som 
samhällsmedborgare 

 kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och 
lärande 

 kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anfö‐
randen  inför  en grupp på  ett  sätt  som är anpassat  efter  situation och 
mottagare 

 kunna  formulera  egna  tankar  och  iakttagelser  och  göra  egna  bedöm‐
ningar vid  läsning av  saklitteratur och  litterära  texter  från olika  tider 
och kulturer 

 känna  till  några  vanliga myter  och motiv  i  litteraturen,  vilka  speglar 
frågor som har sysselsatt människor under olika tider 

 kunna  tillämpa grundläggande  regler  för  språkets bruk  och byggnad 
samt vara medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 

 kunna  inhämta, värdera och  ta  ställning  till  information och kunskap 
från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva 
och kommunicera 

 ha  fördjupat  sina kunskaper  inom något område  av  svenskämnet ut‐
ifrån intressen, behov eller vald studieinriktning. 

 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven  formulerar  sig  sammanhängande  i  tal  och  skrift  i  både  formella  och 
informella sammanhang med hänsyn till mottagaren. 
Eleven  håller  korta  muntliga  anföranden  inför  grupp,  deltar  i  samtal  och 
diskussioner, följer grundläggande regler och bemödar sig om att bli förstådd.  
Eleven  rådfrågar  vid  behov  språkliga  handböcker,  använder  sig  i  skrift  av 
grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt skiljer på talat och 
skrivet språk. 
Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter.  
Eleven läser både i utdrag och i sin helhet saklitterära och skönlitterära texter 
från  olika  tider  och  kulturer,  sammanfattar  innehållet  och  formulerar  egna 
tankar och iakttagelser kring läsningen. 
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Eleven  gör  enklare  informationssökningar  på  bibliotek  och  i  databaser  och 
resonerar om källornas tillförlitlighet. 
Eleven använder dator för att producera egna texter och för att kommunicera 
med andra. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven  argumenterar  konstruktivt  i  gruppdiskussioner  och  håller  intresse‐
väckande och väl disponerade anföranden inför grupp. 
Eleven skriver  i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där 
tankegången klart framgår. 
Eleven tillämpar i sitt skrivande sin kunskap om hur en skrivprocess går till. 
Eleven  läser även mer  avancerade  texter av olika  slag,  relaterar det  lästa  till 
sina kunskaper och erfarenheter och reflekterar över innehåll och form. 
Eleven visar  initiativ vid valet av olika slags  informationskällor och granskar 
källorna kritiskt. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven använder i såväl tal som skrift stilmedel som är effektfulla och slående 
och anpassar sitt budskap så att det både berör och förstås av mottagarna. 
Eleven bearbetar självständigt och insiktsfullt sina texter utifrån sina teoretiska 
kunskaper om språk och litteratur. 
Eleven gör  jämförelser mellan olika  tiders sätt att skildra olika motiv  i skilda 
kulturer och relaterar dem till sin egen tid och sin egen livssituation. 
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BILAGA 2: Lokal konkretiserad kursplan för 
Svenska A  
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall: 
kunna  förmedla åsikter, erfarenheter och  iakttagelser  i tal och skrift på ett sätt 
som är anpassat efter situationen och mottagaren 
1) Olika  skrivsätt,  texttyper och  språk måste användas om man  ska anpassa 
efter situation och mottagare.  
Insändare 
Referat 
Recension 
Rapport 
Reportage 
Krönika 
Utredande  text: Kan  innehålla orsaksanalys, problemlösning,  argumentation, 
jämförelse och förslag 
Analyserande text 
Kreativt skrivande (novell, dikt, berättelse) 
Viktigt med disposition, inledning avslutning 
Tänk på stilistik hela tiden 
Skrivprocessen innebär att man arbetar systematiskt för att få ett bra resultat 
Jobba med gensvar och bearbeta texter 
Oftast gäller samma sak för tal som för skrift 
Här gäller att argumentera, debattera, referera, informera, fånga lyssnaren. 
 
kunna  i  tal och  skrift  förmedla  förhållanden och kunskaper  som är viktiga  för 
eleven själv och för den valda studieinriktningen 
2) Kan kombineras med punkt 1 och 5 
Olika  slags  utredande,  argumenterande,  jämförande  texter  inom  ämnet 
naturvetenskap.  
Muntliga  redovisningar  i  samband  med  ämnesöverskridande  tema  eller 
fördjupningstema 
 
kunna tillgodogöra sig det väsentliga i en text som är relevant för eleven själv 
och för den valda studieinriktningen samt för eleven som samhällsmedborgare 
3) Läsa olika  typer av  texter,  skönlitteratur och  fakta  texter  samt arbeta med 
ord, termer och begrepp 
 
kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande 
4) Läslogg  och  reflektion,  studieteknik,  processskrivning där  bearbetning  av 
texter ingår. 
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kunna  delta  i  samtal  och  diskussioner med  olika  syften  och  hålla  anföranden 
inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare 
5) Redovisa muntligt   (informera, presentera  , underhålla,) diskutera  i grupp, 
(övertyga, påverka, argumentera) och  få kunskap om hur man gör och vilka 
medel man kan använda (retorik) 
 
kunna  formulera egna  tankar och  iakttagelser och göra egna bedömningar vid 
läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer 
6)  Läsning  av  skönlitteratur  och  facklitteratur.  Skrivning  av  läslogg  eller 
recension, reflextion och analys av innehållet utifrån den tid texten skrevs och 
jämförelse med  andra  tider och  texter. Granskning  av  texten, dvs. källkritik. 
Kan göras muntligt och skriftligt. 
 
känna till några vanliga myter och motiv i litteraturen, vilka speglar frågor som 
har sysselsatt människor under olika tider 
7) Studera litterära epoker, och lägg extra vikt på myter och existentiella frågor 
som  till exempel kärleken, döden, makt, svartsjuka, skapelsen och annat som 
folk  alltid  funderat över. Antiken, medeltiden och  renässansen  är de  epoker 
som framför allt studeras. 
 
kunna tillämpa grundläggande regler för språkets bruk och byggnad samt vara 
medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk 
8)  Språkets  regler:  Meningsbyggnad,  skiljetecken,  styckeindelning,  stil 
(dom/de,  sån,  etc.),  särskrivning,  satsradning,  vissa  uttryck,  förkortningar, 
skillnader  på  talat  och  skrivet  språk,  skillnader  på  formellt  och  informellt 
språk.  
 
kunna  inhämta,  värdera  och  ta  ställning  till  information  och  kunskap  från 
bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommu‐
nicera 
9) Källkritik, söka  information  (bibliotek, ordböcker och databaser), skriva på 
dator 
 
ha  fördjupat  sina  kunskaper  inom  något  område  av  svenskämnet  utifrån 
intressen, behov eller vald studieinriktning. 
10) Fördjupning  i svenskämnet utifrån olika ämnen och redovisning av dessa 
muntligt inför klassen, samt temaarbeten i samarbete med andra ämnen. Detta 
sker enskilt och i grupp. 
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BILAGA 3: Intervjufrågor 
Bakgrund 

1. Vilken utbildning har du?  
‐När?  
‐Var? 
‐ Hur läste du svenska då, speciellt grammatiken? 

2. Hur länge har du undervisat i svenska och på vilka stadier? Sko‐
lor? 

 
Grammatik 

3. Undervisar du i svensk grammatik? Om ja, på vilket sätt gör du 
det? Vilka metoder använder du i grammatikundervisningen? 

4. Har ni gemensam uppläggning för hur grammatikundervisning‐
en ska genomföras? 
‐ På skolan? 
‐ På programmet? 

5. Vad tycker du om elevernas kunskaper i grammatik när de börjar 
gymnasiet?  

6. Är det obligatoriskt att undervisa i grammatik? Styrs det av 
kursplanen eller något annat dokument?  

7. Tycker du att det är viktigt att eleverna lär sig grammatik? Var‐
för/Varför inte?  

8. Vad innebär grammatikundervisning för dig? Vilka moment in‐
går?  

9. Vad fokuserar du på i din allmänna svenskundervisning? I din 
grammatikundervisning? 

10. Vilka läromedel använder du i din undervisning? I din gramma‐
tikundervisning? 

11. På vilket sätt bedömer du elevernas grammatikkunskaper? 
Genomförs ett grammatikprov? 

12. Rättar du grammatiska fel i skriftliga uppgifter?  
13. Tycker du att eleverna är intresserade av att lära sig grammatik? 

Vad tror du deras attityder till grammatik kan bero på?  
14. Påverkar elevernas grammatikkunskaper deras prestationer i 

andra moment? I din bedömning av andra moment? 
15. Har du ändrat ditt förhållande till grammatik i undervisningen 

under tiden sedan du började undervisa? Har du ändrat dina un‐
dervisningsmetoder? Om ja, hur och varför har du gjort det?  
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16. Om du har haft svenska i olika program, har du märkt någon 
skillnad i hur du måste arbeta med just grammatik? 

 
Språkriktighet 

17. Hur pass viktigt anser du att det är att eleverna utvecklar sitt 
språk?  

18. Vad anser du att språkriktighet är? 
19. Anser du att goda grammatiska kunskaper gynnar språkutveck‐

lingen? På vilket sätt? 
20. Vad anser du gynnar språkutvecklingen allra mest? 
21. Har du märkt någon skillnad i elevernas kunskaper inom gram‐

matik och språkriktighet under de år du varit verksam? Om ja, på 
vilket sätt? 

22. Vilka metoder har du för att lära ut detta? 
23. Vilka läromedel använder du i din undervisning gällande språk‐

riktighet? 
24. Hur bedömer du eleverna på detta område? 

 
Övrigt 

25. Får du respons från lärare med andra ämnen, gällande elevernas 
svenska? 

26. Har du några synpunkter gällande grammatik och språkriktighet 
i samband med kursplaner? 

27. Har du några råd till mig som blivande lärare när det gäller un‐
dervisning i dessa moment? 

 
 

 


