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ABSTRAKT 
 

Arbetet syftar till att få vetskap om hur lärare på högstadiet respektive gymnasiet 
utformar sin grammatikundervisning, i Kalmarområdet. Arbetet fokuserar även på 
lärarnas värdering av elevers grammatiska kunskaper. Utgångspunkten för uppsatsen är 
14 informanter och deras syn på grammatikundervisning och värderingen av den. 
Datainsamlingen har skett med enkäter som distribuerats via mail. De teorier som nämns 
i uppsatsen belyser inlärnings- och utvecklingsprocessen och de är; den kognitiva 
konstruktivismen, den sociokulturella teorin och ”Learning by doing”. I 
bakgrundskapitlet redovisas även vilka argument det finns för att motivera 
grammatikundervisning och olika sätt att värdera elevernas kunskaper. Av de svar som 
framkommit av undersökningen visar att både den funktionella och den traditionella 
undervisningen förekommer i skolans värld. Värdering av elevernas grammatiska 
kunskaper sker via skriftliga prov, muntliga anföranden och elevernas egenproducerade 
texter. Informanterna nämner även argument till varför grammatikundervisning är viktig. 
De argument som nämns är bland annat främmandespråksargumentet och den 
metaspråkliga kompetensen. Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att 
informanternas syn på grammatikundervisning och dess kunskaper är snartlika på både 
högstadiet och gymnasiet, dock med vissa undantag. Bland annat är undervisningen mer 
funktionell på gymnasiet än på högstadiet.  
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1 INTRODUKTION 
 

Under vår egen skoltid bedrev lärarna en ytterst traditionell undervisning med 
uppgifter där eleven skulle fylla i enstaka ord, som sedan antingen var rätt eller fel. 
Redovisningen av grammatikkunskaperna var också traditionellt lagd med skriftliga 
prov, där poäng gavs vid rätt svar. Under de praktikperioder vi erfarit på 
lärarutbildningen har lärarna till stor del bedrivit en traditionell 
grammatikundervisning, där till exempel färdigproducerat material är en väsentlig 
del av kunskapsinhämtandet. Här arbetar eleven självständigt eller tillsammans med 
en klasskamrat och de fyller i övningar med olika grammatiska begrepp.  

Under lärarutbildningen har ett alternativ introducerats till den traditionella 
undervisningen, vilken är den funktionalistiska lärstilen. Den funktionalistiska 
lärstilen handlar om att integrera grammatikundervisningen med den övriga 
undervisningen i svenska. Grammatiken ska inte ses som en avskiljd del från 
svenskundervisningen utan den ska ingå i allt eleverna gör, allt från att skriva arbeten 
till att hålla muntliga föredrag. Detta tror vi kan öka elevernas motivation och 
förståelse för grammatik.  

I vår utbildning har vi inriktning mot gymnasiet respektive högstadiet. När vi har 
suttit och diskuterat fenomenet grammatik har en liktydig bild uppstått av hur 
undervisningen bedrivs ute på skolorna. Den har genomgående lutat mot det 
traditionella hållet och därmed har ett intresse uppkommit för att undersöka om 
bilden av vår syn på grammatikundervisning stämmer.  

Som blivande svensklärare är vi intresserade av att se om det formalistiska 
undervisningssättet kan förändra elevernas motivation och intresse. Som 
nyutexaminerad lärare finns möjligheten att välja bland redan färdigproducerat 
material, vilket oftast är av det traditionella undervisningssättet. Därför tycker vi att 
det är intressant att undersöka hur grammatikundervisningen ser ut på skolorna och 
se om lärare arbetar integrerat med grammatiken inom svenskämnet.      

Enligt kursplanen för Svenska A på gymnasiet står följande: 

 
Eleven skall kunna tillämpa grundläggande regler för språkets 
bruk och byggnad samt vara medveten om skillnader mellan talat 
och skrivet språk.1     

 

                                                 

 

 

 
1http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3205/titleId/SV1201%20-
%20Svenska%20A  
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I kursplanen för svenska på högstadiet står följande: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster 
och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga 
att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang.2  

 

Som vi ser det är dessa två mål snarlika varandra och strävar mot att eleven skall 
vara aktiv och använda grammatiska redskap i sitt skrivande. I de båda kursplanerna 
nämns även att eleven skall kunna använda sitt skrivande som ett redskap för att 
utveckla lärande och tänkande, vilket förutsätter att eleven har tillgodosett sig 
grundläggande kunskaper om grammatiska regler.  

                                                 

 

 

 
2 http://www.skolverket.se/sb/d/2386/a/16138/func/kursplan/id/3890/titleId/SV1010%20-%20Svenska  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden kommer de begrepp tas upp som är relevanta för uppsatsen och de 
teorier som belyser utvecklings- och inlärningsprocessen.  

  

2.1 Grammatikens historia i undervisningen 
 

I Sverige har grammatiken en lång tradition, men det var först på 1800-talet 
undervisning om grammatik påbörjades i större skala. Från 1800-talet fram till nutid 
har den traditionella grammatikundervisningen varit den dominerade lärstilen och 
traditionen har varit mycket stark inom ämnesinstitutionerna.3 

När det svenska språket skulle standardiseras skrevs grammatikor och 
språkriktighetsargumentet fördes fram i undervisningen. Argumentet innebär att det 
finns tydliga rätt och fel i språket och att eleverna ska lära sig att behärska de 
korrekta språkliga formerna.4 Arbete skulle bedrivas för att språket skulle bevara sin 
ursprungliga form trots att detta kunde leda till att skillnaderna mellan talspråk och 
skriftspråk ökade.5 En förespråkare vid namn Artur Hazelius motsatte sig när det på 
mitten av 1800- talet diskuterades att införa singularformer av verb efter pluralt 
subjekt.6 Exempel på singularformer av verb efter pluralt subjekt är ”vi gingo” 
istället för vi gick och ”vi äro” istället för vi är.  

 

 

2.2 Grammatik – vad är det och vad är målet? 
 

Redan som barn interagerar man med omvärlden och med människor i omgivningen, 
via denna interaktion tillägnar sig barnet omedvetet de regler som finns i språket.7 
Teleman m.fl. talar om den mentala grammatiken, vilket barnet sen födseln tillägnar 
sig och är en grammatik som alla kan.8 Förmågan att skapa fraser och meningar av 
ord är inget vi lär oss i skolan, utan detta är en förmåga som individen konstruerar 
själv i samspel med andra människor.9 Teleman m.fl. talar även om framställningen 

                                                 

 

 

 
3 Teleman, U. (1987) Grammatik på villovägar, s. 7 
4 Brodow m.fl. (2000), Retoriken kring grammatiken, s. 17 
5 Brodow m.fl., (2000), s. 17 
6 Brodow m.fl., (2000), s. 18 
7 Teleman, U (1999) Svenska akademiens grammatik, s. 15 
8 Teleman, U (1999), s. 16 
9 Boström & Josefsson, (2006) Vägar till grammatik, s. 10 
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av den mentala grammatiken, vilken är i form av böcker vars mål är att ge kunskap 
om grammatik. Beskrivningen av den mentala grammatiken delas upp i deskriptiv 
grammatik och normativ grammatik. Med deskriptiv grammatik menas det sätt som 
grammatiken beskrivs med alla dess olika variationer. Däremot ger normativ 
grammatik kunskap i hur människan kan förväntas använda språket i olika 
sammanhang.10 

Eftersom regionala variationer är en del av det svenska språket måste de som skriver 
grammatikor vara generella och konsekventa i sin beskrivning av grammatiken.11 I 
skolans värld är det då av vikt att elever har läromedelsböcker som är allmänna och 
konsekventa i sin beskrivning av grammatik. Detta för att elever runt om i Sverige 
ska få ett gemensamt språk.   

 

 

2.3 Olika definitioner av grammatikkunskap 
 

Brodow nämner i sin bok olika lärare och vad de intar för syn på vad 
grammatikkunskap är. De flesta menar att eleverna ska ha kännedom om ordklasser 
och satsdelar.12 Samtidigt nämns att lärare har olika krav på eleverna beroende på om 
de går en praktisk eller teoretisk linje på gymnasiet, vilket är märkligt då de läser 
efter samma kursplan.  

Även Boström och Josefsson, liksom lärarna i Brodows undersökning, definierar 
grammatikkunskap som att eleverna besitter kunskap om olika grammatiska system 
och begrepp. Exempel på detta är ordklasser, satslära och meningsbyggnad.13  

Bergöö har i sin avhandling intervjuat blivande svensklärare för att undersöka deras 
syn på svenskämnet.14 Där framkommer att lärarstudenterna anser att 
grammatikkunskaper inte bara är att kunna grammatiska begrepp och regler, vilket är 
det väsentliga hos Boström och Josefsson och i Brodows undersökning. Istället 
menar de blivande svensklärarna att eleverna lär sig grammatik när de talar, läser och 
skriver.15 Att eleverna utvecklar dessa förmågor redan i tidig ålder är viktigt för hela 
skolgången och det ger också möjligheter att tillägna sig kunskaper i skolans andra 
ämnen.16 

                                                 

 

 

 
10 Boström & Josefsson, (2006) s. 18 
11 Boström & Josefsson, (2006) s. 13 
12 Brodow, m.fl. (2000), s. 78 
13 Boström och Josefsson, (2006) s. 97 
14 Bergöö, (2005) Vilket svenskämne? Grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv. 
15 Bergöö, (2005), s. 165-166 
16 Bergöö, (2005), s. 196-197 
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Molloy presenterar i sin bok en undersökning där 25 lärare blev ombedda att 
rangordna tre olika moment i svenskundervisningen. Dessa var fri skrivning, 
rättstavning och grammatik. Det var endast en lärare som ansåg alla tre momenten 
lika viktiga och att de inte gick att se som separata moment.17 De andra ansåg att 
grammatiken var underordnad de övriga momenten och att kunskap inom 
grammatiken var att eleven skulle kunna sats och formlära.18 

Den definition av grammatikkunskap som uppsatsen kommer utgå ifrån är hämtade 
ur Carlgrens rapport19, där det står att kunskap: 

 
Utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 
man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna, 
samt de erfarenheter man gör. Kunskapen fyller en funktion, löser 
ett problem eller underlättar en verksamhet.20  

 

Anledningen till att Carlgrens definition kommer ligga till grund för uppsatsen är att 
den ger en heltäckande bild av grammatikkunskaper. Trots att citatet är 16 år 
gammalt, är den fortfarande aktuell. Dock finns definitioner som skrivits efter 
Carlgrens men de tar bara upp en liten bit av det som Carlgren nämner. I och med att 
Carlgrens definition är så bred speglar den väl vad uppsatsen menar med 
grammatikkunskaper. Kunskap, i detta fall, ses som en växelverkan mellan det 
eleven kan, vill uppnå och vad som verkar vara problemet, kopplat till de 
erfarenheter som eleven har med sig i ryggsäcken.  

 

 

2.4 Varför grammatikundervisning? 
 

Grammatikundervisningen har en lång tradition och den har motiverats på flera olika 
sätt. Lärare får ofta frågan av elever varför det är viktigt med grammatikkunskaper. 
Därför är det viktigt att läraren kan motivera varför grammatikkunskaper behövs. 
Detta kapitel fokuserar på denna fråga och belyser olika argument varför elever 
behöver lära sig grammatik.  

                                                 

 

 

 
17 Molloy, (1996), Reflekterande läsning och skrivning, s. 112 
18 Molloy, (1996) s. 112 
19 Carlgren, (1994), Kunskap och lärande 
20 Carlgren, (1994), s. 29 
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Ett argument som Andrews m.fl. nämner i deras artikeln är att elever från tidig ålder 
ska lära sig grammatik. Detta för att förbättra elevens skrivförmåga och förmågan att 
tala om sitt språk.21 

Ett annat argument som ofta lyfts fram för att förklara vikten av 
grammatikundervisningen är formalbildningsargumentet, vilket nämns i Brodows 
bok.22 Detta innebär att olika grammatiska former tränas separat och att den 
språkliga formen måste tränas, innan eleven börjar arbeta med innehållet. För att 
utveckla sin läs- och skrivförmåga måste människan ha kunskaper om de 
grammatiska formerna.23 Genom att arbeta med grammatiken på detta sätt utvecklas 
människans tänkande och grammatikstudier blir liktydligt med att utveckla 
förståndet menar Tarschys.24 Vidare talar Brodow m.fl. om 
främmandespråksargumentet, vilket även det är ett vanligt förekommande argument 
när grammatikundervisning ska motiveras. Argumentet bygger på att inlärning av ett 
nytt språk förenklas om eleven kan modersmålets grammatik. Det finns 
gemensamma grammatiska strukturer för alla språk och därför är det viktigt att 
kunna modersmålets grammatik innan inlärning av ett nytt språk påbörjas.25 Enligt 
Boström är detta speciellt viktigt i en undervisningssituation där eleverna inte har 
språket naturligt i sin omgivning.26 

Boström nämner ytterligare ett argument för vikten av grammatikundervisning, 
vilket är den metaspråkliga kompetensen. Denna kompetens innebär att eleverna lär 
sig använda grammatiska kunskaper i olika sammanhang. Grammatik ska vara ett 
redskap för att kunna observera sitt eget och andras språk. Om en analys av texter 
ska kunna ske är det av vikt att det finns gemensamma verktyg för att kunna resonera 
kring språkliga frågor. Här handlar det inte bara om att kunna grammatisk 
terminologi utan att kunna omsätta sina kunskaper i praktiken.27 

Grammatik ger även människan möjligheter att förstå sig själv och genom 
språkstudier får vi kunskaper om människan som språkvarelse. Detta argument syftar 
på att grammatik ger kunskap om människan. Teleman betonar detta och menar att 
humanism handlar om människan och det som är centralt för oss. Om människan ska 
förstå sig själv, sina tankar, känslor och handlingar måste språkförmåga och 
språkanvändning erkännas som en del av människans kärna.28 Att förstå människan 
som språkvarelse leder även till en personlig utveckling om grammatik studeras. 

                                                 

 

 

 
21 Andrews, m.fl. (2006), The Effect of Grammar Teaching on Writing Development, s. 40   
22 Brodow m.fl., (2000), s. 13-14 
23 Brodow m.fl., (2000), s. 13-14 
24 Tarschys, (1955) Svenska språket och litteraturen. Studier över modersmålsundervisningen i högre 
skolor, s. 17 
25 Brodow m.fl., (2000), s. 15 
26 Boström, (2006), Lärande och metod, s. 32 
27 Boström, (2006), s. 30 
28 Teleman, (1991), Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning, s. 31 
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Genom att förstå hur vår omgivning och våra erfarenheter kan påverka språket kan 
en språkutveckling ske.29 Bolander nämner att vilket språk vi använder beror på vilka 
behov vi har. 

 
Mänskigt språk svarar mot mänskliga behov och detta kan också 
spåras i våra grammatiska strukturer.30 

 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att grammatikundervisningen kan motiveras på 
en mängd olika vis. Detta blir särskilt tydligt inom svenskämnet. 

 

 

2.5 Värdering av elevers grammatikkunskaper  
 

Lärare kan kontrollera och värdera elevers kunskaper på många olika sätt. Hur elever 
får visa sina kunskaper skiljer sig mellan skolans ämnen. Något som är ett 
traditionellt redovisningssätt, i till exempel idrotten, kan vara alternativt och 
nytänkande i svenskämnet.31 Traditionella prov är ofta något som används i skolans 
teoretiska ämnen. Dessa prov är främst uppbyggda med ett antal frågor som eleverna 
ska svara på. Testet har antingen fasta svarsalternativ där eleverna ska kryssa för 
olika alternativ eller frågor där de själva formulerar svaren. Frågorna är ofta av 
reproducerande karaktär där det finns antingen ett rätt eller fel.32 

En motsats till de traditionella proven är de alternativa redovisningssätten. Det kan 
handla om att eleverna istället får göra praktiska uppgifter där de genom sina 
handlingar visar vilka kunskaper de besitter. Det finns inga givna svar utan det går 
att lösa uppgiften på flera olika sätt. Det handlar inte om att redovisa sina 
faktakunskaper, utan att sätta in sina lärdomar i olika sammanhang.33 Cunningham 
nämner att det går att värdera elevernas kunskaper på alternativa sätt utan att 
använda traditionella prov. Det kan handla om att redovisa sina kunskaper genom att 
visa hur de skulle agera i olika situationer och motivera sitt handlande.34 
Cunningham kallar detta för tillämpningsprov och det passar bra i en undervisning 
där eleverna är aktiva och ska kunna utföra något. Det är också viktigt att läraren har 

                                                 

 

 

 
29 Teleman, (1991), s. 32 
30 Bolander, (2001), Funktionell svensk grammatik, s. 3 
31 Korp, (2003) Kunskapsbedömning – hur, vad, varför, s. 94 
32 Korp, (2003), s. 94 
33 Korp, (2003), s. 94 
34 Cunningham, (1998), Assessment in the Classroom. Constructing and Interpreting Test, s. 132 
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tydliga mål med undervisningen för att tillämpningsprov ska vara möjliga. En typ av 
tillämpningsprov inom svenskämnet skulle kunna vara att eleverna istället för att få 
ett teoretiskt prov om hur en novell är uppbyggd, istället får skriva en egen novell 
och på så sätt visa sina kunskaper.35 

Portfolio är ett annat sätt att värdera elevers kunskaper och är även ett alternativt 
redovisningssätt, vilket kan användas inom svenskämnet. Portfolion innehåller en 
mängd olika elevarbeten som visar på elevernas kunskapsutveckling och 
kompetenser inom ett eller flera områden. Innehållet kan vara mycket varierat och 
innehålla allt från olika typer av texter till bilder eller filmer som eleven producerat.36 
Det positiva med detta sätt att värdera elevernas kunskaper är att de får tillfälle att 
redovisa sina kunskaper på ett flertal olika sätt. Det går även att se en tydlig 
kunskapsutveckling hos eleverna och som lärare kan du även se mindre lyckade 
arbeten som eleven producerat. Detta kan resultera i en dialog om vad eleven kan 
göra bättre nästa gång.37 

När en värdering av elevernas kunskaper görs kan det ske på två olika sätt. Det första 
värderingssättet är den kriterierelaterade bedömningen, vilken sker när elevernas 
kunskaper värderas utifrån en mängd kompetenser eller mål som är uppsatta i förväg. 
Det kan handla om att det är uppsatta mål som en person måste kunna för en examen. 
Kunskaperna mäts utifrån målen och kan ligga till grund för betygssättning. 
Elevernas kunskaper sorteras inte enligt något system utan allas kunskaper jämförs 
gentemot målen och alla har möjlighet att få högsta betyg.38 Dagens skola bygger på 
att det finns mål i olika kursplaner och läroplaner och elevernas kunskaper ska mätas 
mot dessa mål. Det innebär att i dagens skola sker en kriterierelaterad bedömning.  

Det andra värderingssättet som Korp nämner är normrelaterad bedömning, vilket 
innebär att en elevs kunskaper sätts in i ett sammanhang. Syftet med denna 
kunskapsmätning är inte att fastställa elevens kunskapsnivå utan att jämföra den med 
andra personers kunskaper.39 När en normrelaterad kunskapsbedömning ska ske 
finns det först kriterier som bedömer om svaret ska godkännas. Sedan sammanräknas 
resultatet och sätts in i ett sammanhang där det jämförs med andra som gjort samma 
kunskapsmätning. Ett typiskt exempel på en normrelaterad bedömning är 
högskoleprovet där personens testresultat värderas i siffror mellan 0,0 och 2,0.40 Här 
handlar det om att skilja provtagarna åt och ofta används en normrelaterad 
bedömning om det är ett visst antal personer som ska komma in på en utbildning. 

                                                 

 

 

 
35 Cunningham, (1998), s. 132 
36 Cizek, (1997), Handbook of Classroom Assessment, Learning, Adjustment and Achievement, s. 
142 
37 Korp, (2003), s. 99 
38 Korp, (2003), s. 103-104 
39 Korp, (2003) 
40 Korp, (2003), s. 104-105 
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Nationella prov används av lärare inom kärnämnen för att värdera elevernas 
kunskaper. I svenskämnet ska elevernas förmåga i läsförståelse, skrivande och 
muntlig uttrycksförmåga värderas.41 Bedömningen av eleverna sker via 
bedömningsmatriser där det finns tydliga målformuleringar för vad eleverna ska 
kunna för att erhålla ett visst betyg. Det kan handla om hur väl de argumenterar eller 
hur bra de är på att lyssna på sina kamrater.42 Lundahl tar även upp dilemmat med att 
bedöma och värdera en persons språk. Språket är en del av identiteten och därför kan 
eleven ta kritik som något personligt. Det kan kännas som att personen bedöms, 
istället för kunskaperna. För att minska denna risk måste bedömningen ske med stor 
respekt och varsamhet.43 Eftersom de nationella proven har tydliga mål som elevens 
kunskaper ställs emot använder sig läraren av en kriterierelaterad bedömning, som 
Korp nämner ovan. Korp talar vidare om att bedömning kan ske antingen formativt 
eller summativt.44  En formativ bedömning innebär att det är själva lärprocessen som 
värderas och inte det färdiga resultatet. Det är hela tiden en dialog mellan läraren och 
eleven under arbetets gång där förtjänster och brister diskuteras samt hur eleven kan 
arbeta vidare.45 En summativ bedömning sker vid ett tillfälle där eleverna ska visa 
sina kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Syftet är att elevernas kunskaper ska 
rangordnas och betygsättas. Ofta får eleven ingen respons eller återkoppling av 
läraren och det sker ingen diskussion om hur eleven kan arbeta vidare. Det eleven får 
är ett betyg som ett bevis på sina kunskaper.46 

I Pettersons bok talar även hon om summativ och formativ bedömning som 
tillvägagångssätt att värdera elevernas kunskaper. Läraren kan värdera eleverna 
genom att sätta betyg på de olika momenten som genomförs. Eleverna kan också få 
skriftliga kommenterar och förslag på vad de kan göra bättre och utveckla. En 
kombination där både betyg och en skriftlig kommentar används kan också 
förekomma.47 Enligt undersökningar som redovisas i Pettersons bok utvecklas 
eleverna bäst genom att få skriftliga kommenterar där både förtjänster och brister 
redovisas vilket också leder till förslag på vad eleverna kan göra bättre nästa gång.48  

 

 

                                                 

 

 

 
41 Lundahl, (2009), Varför nationella prov?, s. 152 
42 Lundahl, (2009), s. 155-156 
43 Lundahl, (2009), s. 151 
44 Korp, (2003), s. 77-84 
45 Korp, (2003), s. 80 
46 Korp, (2003), s. 77 
47 Pettersson, (2007), Sporre eller otyg, s. 101 
48 Pettersson, (2007), s. 103 



12 

2.6 Funktionell resp. traditionell grammatik 
 

Grammatiken har under de senaste årtiondena pendlat mellan ett produktinriktat till 
ett processinriktat undervisningssätt. Fokus har inom det produktinriktade 
undervisningssättet varit att se till formen, medan det processinriktade syftat till att 
se hur grammatiken kan användas i praktiken.49  

Grammatikundervisning kan huvudsakligen bedrivas på två olika sätt, antingen kan 
den vara funktionell eller traditionell. Den funktionella grammatiken har samma 
innebörd som den processinriktade som nämndes och de traditionella har samma 
innebörd som den produktinriktade. Den traditionella grammatikundervisningen 
innebär att språkliga färdigheter tränas separat.50 Grammatikkunskaperna ska övas in 
som en teknik, oavsett om det handlar om ordklasser eller statsdelar. Innehållet är 
inte i centrum och målet är inte att eleverna ska använda kunskaperna i olika 
sammanhang. Målet med undervisningen är istället att eleverna ska lära sig separata 
kunskaper genom att behärska formen på övningarna.51 En traditionell övning som 
brukar förekomma i skolans grammatikundervisning är att elever till exempel fyller i 
olika verbformer i redan färdiga meningar.52 

Det finns flera positiva fördelar med det traditionella undervisningssättet. Boström 
och Josefsson talar om vikten av att ha kunskaper om grundläggande grammatiska 
begrepp för att tillgodogöra sig grammatikkunskaper.53 Detta lär sig eleverna bäst 
genom en traditionell undervisning där bland annat ordklasser presenteras. Eleverna 
behöver kunna grammatik innan de börjar läsa och skriva.54  En annan som talar om 
den traditionella grammatikens fördelar är Teleman:  

 
En fördel med traditionell grammatik är att den lättare kan tjäna 
som redskap för grammatikanvändning med olika intressen och 
förutsättningar.55  

 

Eleverna behöver alltså lära sig grundläggande grammatiska kunskaper för att kunna 
utveckla sitt språk.  

                                                 

 

 

 
49 Tornberg, U.  (2005) Språkdidaktik, s. 103-104 
50 Malmgren, (1996) Svenskundervisning i grundskolan, s. 58 
51 Brodow, m.fl. (2000), s. 11-13 
52 Brodow, m.fl. (2000) s. 11-13 
53 Boström & Josefsson (2006), s. 14 
54 Brodow, m.fl. (2000), s. 12-13 
55 Teleman, (1999), s. 39 
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Tyack och Tobin tar i sin artikel upp problemen med att modernisera 
grammatikundervisningen i den amerikanska skolan. En stor motståndare till 
förändringar i skolan är föräldrarna som förväntar sig att lärarna ska agera och 
undervisa som när de själva gick i skolan.56 Om eleverna inte lyckades i skolan 
visade det sig också att många föräldrar skyllde på skolan och lärarna när 
studieresultaten uteblev för barnen. Detta gör att lärarna inte vågar prova nya tankar 
utan det blir en traditionell grammatikundervisning som bedrivs.57  

Motsatsen till den traditionella undervisningen är den funktionella. I denna 
undervisningsform betonas innehållet och kommunikationen. Eleverna sätter in sina 
språkfärdigheter och erfarenheter i olika verkliga situationer för att bli väl förberedda 
inför framtiden.58 Allting sätts in i ett sammanhang och eleverna får använda sig av 
flera olika undervisningssätt som att läsa, skriva och samtala för att utveckla sin 
språkliga förmåga. Språkets form hamnar i skuggan och allting sätts in i olika sociala 
situationer vilket gör undervisningen mer konkret. Exempel på sådana 
undervisningsmoment är att eleverna får läsa varandras texter och komma med 
kommentarer eller att läraren går igenom meningar från elevernas texter på tavlan 
och diskuterar tillsammans med klassen. Løkensgard Hoel talar om att eleverna 
vinner mycket på att arbeta i responsgrupper där de får läsa och diskutera varandras 
texter. Skrivandet blir på så sätt inte en isolerad handling utan det sätts in i ett 
konkret och socialt sammanhang. Skribenten får reaktioner och kommentarer på det 
skrivna ordet vilket gör att han/hon inte sitter isolerad i sina tankar. På så vis 
överbygger responsgruppen klyftan mellan det skrivna och talade språket och allt 
sätts in i ett sammanhang.59  

Ytterligare en forskare som talar om det funktionella undervisningssättet är Lena 
Boström. Hon har genomfört en studie av hur elever på bästa sätt lär sig 
grammatik.60 Undersökningen påbörjades genom att eleverna först fick genomföra 
ett prov där deras grammatikkunskaper testades. Sedan genomfördes ett projekt där 
grammatikundervisning genomfördes på olika sätt. Det var allt från traditionell 
undervisning där läraren hade föreläsningar vid tavlan till en mycket funktionell 
undervisningsstil där lektionerna utgick från eleverna. Efter projektet genomfördes 
ytterligare ett test där elevernas grammatikkunskaper sattes på prov. Det Boström 
kom fram till i sin avhandling var att eleverna som hade fått en funktionell 
grammatikundervisning hade nått längre i sin kunskapsutveckling än de elever som 
undervisats på det traditionella sättet.61 Undersökningen visade också att eleverna 

                                                 

 

 

 
56 Tyack & Tobin, (1994), The ”Grammar” of Schooling: Why Has It Been So Hard to Change?, s. 
476 
57 Tyack & Tobin, (1994), s. 475 
58 Molloy, (1996), s. 112 
59 Løkensgard Hoel, (2000) Skriva och samtala, s. 76 
60 Boström, (2004), s. 124-125 
61 Boström, (2004), s. 136 
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som genomgått en funktionell grammatikundervisning hade en mer positiv 
inställning till grammatik och förstod syftet med undervisningen i motsats till 
eleverna som hade haft en traditionell undervisning.62  

Fearn och Farnan behandlar ämnet och har också genomfört en undersökning kring 
grammatikundervisning, men dock i den engelska skolan.63 Eleverna delades in i två 
grupper där olika undervisningssätt bedrevs. En grupp fick ha en traditionell 
grammatikundervisning där ord och begrepp lärdes in utan sammanhang. Den andra 
gruppen fick ha en undervisning som var mer funktionell och där språkkunskaper 
sattes in i olika sammanhang. Efter perioden med grammatikundervisning 
utvärderades elevernas språkkunskaper. De kom fram till att eleverna som hade 
genomgått en funktionell undervisning hade bättre språkkunskaper än de som hade 
varit i gruppen med traditionell undervisning och att de hade utvecklats mer under 
undersökningsperioden.64  

Molloy talar om att en funktionell grammatikundervisning som inkluderar skrivandet 
är positivt för elevernas språkutveckling. Om undervisningen utgår från elevernas 
kunskaper och erfarenheter med skrivandet som grund lär sig eleverna att analysera 
sina egna texter. På detta sätt får eleverna grammatikkunskaper som kan användas i 
olika sammanhang.65 Även Andrews m.fl. konstaterar att vi lärare borde titta närmare 
på att använda praktiska uppgifter, eftersom det har visat ha en positiv effekt på 
elevers skrivande.66 

Diskussionen kring grammatikundervisningen har pågått under en längre tid och 
Teleman aktualiserade ämnet redan på 80-talet men än idag är frågan fortfarande 
angelägen. Teleman betonar värdet av en grammatikundervisning som är användbar 
för eleverna och utvecklar deras skrivande. Grammatikundervisningen ska inte vara 
mekanisk och något som eleverna inte förstår. Om grammatikundervisningen utgår 
från eleverna och är funktionell blir den också mer lättbegriplig.67 

 

 

2.7 Lärande teorier 
Nedan kommer några teorier presenteras som belyser inlärnings- och 
utvecklingsprocessen. Dessa teorier är väsentliga för uppsatsen eftersom de berör 
eleven som en aktiv individ i kunskapsinhämtandet. Även samspelet mellan elev- 

                                                 

 

 

 
62 Boström, (2004), s. 151 
63 Fearn & Franan (2007), When Is a Verb? Using Functional Grammar to Teach Writing.  
64 Fearn & Farnan, (2007), s. 75 
65 Molloy, (1996), s. 112 
66 Andrews, m.fl. (2006), s. 52 
67 Teleman, (1987), s. 8-11 
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elev och lärare- elev är viktigt eftersom människan, enligt teorierna som presenteras 
nedan lärs sig genom interaktion med andra.   

 

2.7.1 Kognitiv konstruktivism 
Den främsta förespråkaren inom konstruktivismen är Jean Piaget. Enligt honom är 
inte människan en passiv bisittare som påverkas av yttre faktorer. Människan, i det 
här fallet eleven, anpassar istället de yttre faktorerna efter sin situation.68 Det sker 
genom en växelverkan mellan de yttre faktorerna och människan själv, vilket gör att 
kunskaperna är i ständig förändring. Här utspelar sig lärandet mellan människan och 
omvärlden, och interaktionen mellan dessa är i fokus.69 Enligt Piaget är det viktiga 
och centrala att människan deltar i sociala interaktioner med andra i sin omgivning.70 
I Dysthes bok, Dialog, samspel och lärande, nämns att elever inhämtar kunskap, 
vilken senare omstruktureras så den blir hanterbar och begriplig.71    

 

2.7.2 Sociokulturell teori 
Upphovsmannen till den sociokulturella teorin är Lev Vygotskij. Teorin innefattar 
både den kognitiva utvecklingen och hur omvärlden sätter sin prägel på individen, i 
detta fall eleven.72 Enligt Vygotskij har kultur och språk en stor betydelse i ett barns 
liv, då människan sedan födseln ingår i en social kontext. Språket är viktigt inte bara 
för att kunna kommunicera, utan också för att tänka och lära. Vygotskij menar att 
lärande och utveckling är olika processer men att de hör ihop och påverkar 
varandra.73 Enligt Vygotskij har de sociala faktorerna en väsentlig roll i inlärnings- 
och utvecklingsprocessen.74 Vygotskij talade också om den närmaste 
utvecklingszonen vilket han uttryckte på följande vis:  

 
Pedagogiken måste rikta in sig mot morgondagen i barnets 
utveckling och vända sig bort från gårdagen.75 

 

                                                 

 

 

 
68 Imsen, (2005), Elevens värld, s. 49 
69 Imsen, (2005), s. 49-50 
70 Jerlang, (2008), Utvecklingspsykologiska teorier, s. 301 
71 Dysthe, (2003), Dialog, samspel och lärande, s. 36 
72 Imsen, (2005), s. 50 
73 Dysthe, (2003), s. 80 
74 Imsen, (2005), s. 51 
75 Jerlang, (2008), s. 368 
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Detta innebär att man ska anpassa undervisningen så att den gynnar och styr 
utvecklingen framåt. Eleven ska få stöd i undervisningen så att han/hon kan nå den 
närmaste utvecklingszonen.76 

 

2.7.3 Learing by doing 
Även filosofen och pedagogen John Dewey poängterar vikten av att eleven är en 
aktiv part i inlärningsprocessen, liksom Vygotskij och Piaget. Människan lär genom 
att samla erfarenheter och inte genom påverkan av yttre faktorer.77 Genom att eleven 
är aktiv i sitt lärande, bidrar hon själv till kunskapsutveckling.78 Jerlang talar också 
om ”learning by doing” och menar att det präglas av ett öppet klassrum där 
problemen som ska lösas är anknutna till elevens erfarenheter.79 Dewey nämns även i 
Olga Dysthes bok, Dialog, samspel och lärande, där det poängteras att 
kommunikationen är grundläggande för lärprocessen. Dewey hade en pragmatisk syn 
på kunskap, vilket menas att lärande blir till genom att människan är en aktiv part i 
en social gemenskap.80   

  

                                                 

 

 

 
76 Dysthe, (2003), s. 81 
77 Imsen, (2005), s. 49 
78 Imsen, (2005), s. 49 
79 Jerlang, (2008), s. 458 
80 Dysthe, (2003), s. 32-34 
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3 SYFTE 
 

Syftet med uppsatsen är att jämföra vilka mål och syften lärare har med sin 
grammatikundervisning på högstadiet respektive gymnasiet. Uppsatsen syftar även 
till att uppmärksamma hur lärare värderar elevernas grammatikkunskaper. Det finns 
olika sätt att värdera elevers kunskap, två av dem nämns i uppsatsen. De är den 
summativ respektive formativ bedömningssynen. Enligt den summativa synen 
värderas kunskap genom skriftliga prov, där en siffra eller ett betyg visar elevens 
kunskaper. Enligt den formativa synen sker värdering kontinuerligt med olika 
redovisningssätt.  En annan intressant aspekt som rör syftet är om det ser olika ut på 
högstadiet respektive gymnasiet, med tanke på värdering av elevers 
grammatikkunskaper och utformningen av grammatikundervisningen.   

 

3.1 Frågeställning 
Frågeställningar är följande och bygger på det ovannämnda syftet:  

• Vilka urskiljbara mål och syften har lärarna med sin grammatikundervisning? 

• Hur arbetar lärare med grammatik? 

• På vilka sätt värderar lärarna elevernas grammatikkunskaper?  

• Vad finns det för likheter respektive skillnader i lärarnas syn på 
grammatikundervisningen på gymnasiet respektive högstadiet?  
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4 METOD 
 

I metoddelen kommer val av undersökningsgrupp och undersökningsmetod att 
diskuteras och motiveras, med tanke på relevans för uppsatsen syfte och 
frågeställning. Även bortfall, databearbetning, metodkritik och reliabilitet och 
validitet diskuteras.    

 

4.1 Undersökningsmetod 
I uppsatsen kommer enkätfrågor ligga till grund för resultatdelen.81 Frågorna är 
öppna och konstruerade för att ge en så bred bild av undervisningen som möjligt. 
Den väsentliga skillnaden mellan enkät och intervju är att i en enkätundersökning 
svarar informanten på frågorna med sina egna ord och det finns ingen intervjuare på 
plats.82 Respondenten får tid att lugn och ro svara på frågorna och behöver inte känna 
någon tidspress.  

Patel och Davidsson påtalar risken om att för många frågor kan avskräcka 
informanten från att svara på enkäten.83 Risken finns även att informanten svarar 
bristfälligt och för snabbt, utan eftertanke, vilket i sin tur kan resultera i att svaren 
blir fattiga och viktig information för uppsatsen uteblir.  

Med en enkätundersökning minskar risken för att respondentens svar påverkas, vilket 
hade kunnat vara fallet i en intervjusituation. De faktorer som informanten kan 
påverkas av kan vara formuleringen av frågor, kroppsspråket, miljön eller tidsbrist. 
Händelser innan intervjusituationen kan påverka informanten negativt då tiden med 
intervjuaren är bokad i förväg och intervjun måste genomföras. Dock kan 
informanten välja att svara på enkäten en annan dag om händelser uppstått under 
dagen som påverkar sinnestämningen. Detta är ytterligare en positiv aspekt av att 
använda enkätundersökning. Emellertid uteblir den personliga kontakten som annars 
hade funnits mellan informant och intervjuare i en intervjusituation och därmed 
också möjligheten att läsa av informantens kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det leder 
också till svårigheter för både informanten och intervjuaren att ställa följdfrågor, 
vilket är en begränsning. I Patel och Davidssons bok nämns att enkät inte ger samma 
möjligheter till kompletterande frågor som en intervjusituation.84 Möjligheten till 
mailkontakt finns dock fortfarande och tillfälle att ställa frågor om något ter sig 
oklart.   

 

                                                 

 

 

 
81 Se bilaga 1 
82 Trost, (2007), Enkätboken, s. 9 
83 Patel & Davidsson, (2003). Forskningsmetodikens grunder, s. 82 
84 Patel & Davidsson, (2003), s. 74 
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4.2 Undersökningsgrupp  
Undersökningsgruppen består av sju informanter vardera från högstadiet respektive 
gymnasiet. Samma antal informanter har valts från de båda stadierna för att kunna ge 
en bredare bild av grammatikundervisningen, och därmed ökar trovärdigheten för 
uppsatsen. Innan enkäten skickades ut till informanterna gjordes undersökningen på 
prov av blivande svensklärare för att få respons på frågorna och om något var oklart. 
Även Patel och Davidsson påtalar vikten av att genomföra en testundersökning innan 
en enkätstudie sker.85 

Informanterna är i första hand tidigare handledare från VFU-perioder och deras 
kollegor. Skolor har även kontaktats i Kalmarområdet för att fylla den kvot av 
informanter som behövdes. Rektorerna blev den första kontakten, varpå de antingen 
gav telefonnummer, mailadresser eller hänvisade till hemsidan för vidare kontakt 
med svensklärare. Hänvisning gjordes främst till hemsidor när kontakt med 
gymnasieskolor togs. På hemsidorna fanns tydlig information om vilka ämnen 
lärarna undervisade i och mailadresser. Vid kontakt med högstadieskolor gavs 
mailadresser ut av expeditionen. På berörda högstadieskolors hemsidor saknades 
ämnesinformation om lärare. De flesta lärare är dock slumpmässigt utvalda och både 
skolor och lärare kommer att behandlas konfidentiellt. Enligt Patel och Davidsson 
innebär konfidentiellt att författarna av uppsatsen vet vilka informanterna är, men 
inte mottagarna av texten.86 Lärarna kommer benämnas med bokstäver eller siffror i 
resultatdelen, närmare bestämt kommer lärarna från högstadiet representeras av 
bokstäver och lärarna från gymnasiet med siffror.  

I enkätundersökningen efterfrågas vilket år läraren tog sin examen, hur många 
högskolepoäng han/hon har och hur länge de har varit verksamma inom läraryrket. 
Högskolepoängen kommer att räknas om för de lärare som tog examen innan 
Bolognaprocessen trädde i kraft, den 1 juli 2007. Att ha vetskap om deras utbildning 
och arbetslivserfarenhet är väsentligt då det kan visa om det finns synliga skillnader i 
undervisningen beroende på när lärarna tog sin examen. Högskolepoängen ger 
kännedom om vilken utbildningsnivå lärarna besitter. Det är av vikt för att se om 
grammatikundervisningen konstrueras olika på grund av vilken utbildningsnivå 
lärarna har. Nedan följer en generell presentation av informanterna. 

 

4.2.1 Presentation av informanterna från högstadiet 
De sju högstadielärarna som är med i undersökningen har tagit sin lärarexamen 
mellan åren 1997 och 2010. Tiden som de har varit yrkesverksamma är varierande. 
Informanten som arbetat längst tid har varit verksam i 15 år, dock ej de första åren 
som behörig lärare. Den som arbetet kortast tid har varit verksam i fem månader. 
Informanten som har studerat kortast tid på högskolan har läst 45 hp svenska. 

                                                 

 

 

 
85 Patel & Davidsson, (2003), s. 83 
86 Patel & Davidsson, (2003), s. 70 
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Läraren i underökningsgruppen som har flest högskolepoäng har läst 180 poäng. För 
att få undervisa i svenska på högstadiet krävs 90 hp och den behörigheten har sex av 
lärarna i undersökningsgruppen.  

 

4.2.2 Presentation av informanterna från gymnasiet 
Urvalsgruppen består av sju gymnasielärare som tog sin examen mellan åren 1970 
och 2010. Tiden som de varit yrkesverksamma är mycket varierande. Informanten 
som arbetat längst har varit verksam i 41 år och den som arbetat kortast tid har varit 
verksam i fyra månader. En majoritet av informanterna har läst 120 hp svenska på 
högskola/universitet och det är behörigheten som krävs för att få arbeta som 
svensklärare på gymnasiet. I undersökningsgruppen finns det även lärare som har 
studerat mer och den som har flest högskolepoäng har 178,5 poäng i ämnet svenska. 
Alla informanter är behöriga lärare för gymnasiet.  

 

4.3 Bortfall  
Enkäten skickades ut till sammanlagt 20 lärare, tio från vardera stadie. Totalt 
skickades 14 enkäter tillbaka, det vill säga 70 % av informanterna besvarade 
enkätundersökningen. Enligt Trost ska svarsfrekvensen på en enkätundersökning 
vara mellan 50-75% för att anses tillförlitlig.87 Detta faktum ökar reliabiliteten hos 
uppsatsen.   

 

4.4 Databearbetning 
Enkäten skickades ut via mail och återficks på samma sätt. Informanterna fick en 
vecka till sitt förfogande för att svara på enkäten, därefter skickades en påminnelse ut 
till de informanter som inte besvarat enkäten. När enkäterna återskickats 
kategoriserades enkäterna efter var lärarna arbetar. 

Först presenteras lärarna med tanke på vilket år de tog sin lärarexamen, hur länge de 
varit verksamma och hur många högskolepoäng de har i ämnet svenska.  Därefter 
bearbetas svaren efter de två skolformerna för att få en bild av hur det ser ut på 
högstadiet respektive gymnasiet. Svaren kategoriseras och presenteras i följande 
rubriker lärarnas definition av grammatikundervisning, utformning av 
grammatikundervisning, strävansmål för svenska, värdering av elevers 
grammatikkunskaper och varför grammatikundervisning. Detta görs för att 
strukturen på texten ska bli läsvänlig och för att ge svar på frågeställningarna. 
Slutligen kommer resultatet att jämföras med tanke på de skillnader och likheter som 
uppkommer från enkätsvaren och hur uppsatsen kan vidareutvecklas.  

                                                 

 

 

 
87 Trost, (2007), s. 137 



21 

4.5 Reliabilitet och validitet   
Enligt Patel och Davidsson innebär validitet att det som undersöks är det som är 
menat att undersökas.88 Undersökningen går ut på att få vetskap om lärarnas syn på 
grammatikundervisning och hur de värderar elevernas grammatiska kunskaper. Som 
nämnts innan skickades enkäten ut på prov till bilvande svensklärare. Genom detta 
framkom att frågorna var relevanta vilket bidrar till validitet i uppsatsen.  

Vidare talar Patel och Davisson om reliabilitet i en uppsats vilket menas att metoden 
är tillförlitlig.89 Eftersom en provenkät gjordes minskade risken för att frågorna 
skulle missuppfattas eller misstolkas. Samtliga 14 informanter svarade på frågorna 
vilket tillsammans med ovanstående pekar mot reliabilitet i uppsatsen.  

 

4.6 Metodkritik  
En kritik mot den valda undersökningsmetoden är att svaren kan bli felaktiga eller att 
informanterna kan feltolka frågorna. Vid en intervjusituation kan informanten lättare 
ställa en följdfråga om det är något som ter sig oklart och svar ges på plats. Dock 
med den enkätundersökning som valts krävs ett större engagemang från både 
informant och intervjuare, då mailkontakt måste upprättas, vilket tar längre tid.   

Kritik som kan riktas mot undersökningsgruppen är att den är centrerad till 
Kalmarområdet. Undersökningsresultatet hade möjligen blivit mer fylligt med tankar 
och funderingar från andra håll i Sverige och en jämförelse mellan olika skolor i 
olika kulturer hade varit möjlig.   

Kritik kan också riktas mot antalet informanter använda i undersökningen. Hade 
svaren blivit annorlunda om informanterna varit fler eller färre.   

 

 

                                                 

 

 

 
88 Patel & Davidsson, (2003), s. 99 
89 Patel & Davidsson, (2003), s. 102 
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5 RESULTAT 
Här nedan presenteras och sammanställs det resultat som framkommit av 
enkätundersökningen.  

 

5.1 Lärarnas definition av grammatikundervisning 

5.1.1 Högstadiet – ”Grammatik handlar om språkliga strukturer” 
För en majoritet av informanterna handlar grammatik om att ha förståelse för 
språkliga strukturer och hur språket är uppbyggt (A, D, E, F, G). Dock motsätter sig 
två lärare detta och menar att grammatikundervisning innebär att eleverna ska ha 
kunskaper om ordklasser och satsdelar, vilket kan ses som en traditionell 
undervisning (B, C). 

De flesta informanterna menar att eleverna också ska kunna sätta in sina 
grammatiska kunskaper i ett sammanhang(C, D, E, G). Lärare E uttrycker det på 
följande sätt.  

… det innebär inte att man inte enbart kan undervisa om termer 
utan det måste hela tiden sättas in i ett sammanhang.  

 

Detta innebär att eleverna ska kunna använda sina kunskaper i sitt egenproducerade 
material, vilket tyder på en funktionalistisk lärstil. Ett exempel kan vara att eleverna 
får skriva egna texter som sedan diskuteras, dels med andra klasskompisar och dels 
med läraren (A, C, E, G). Att diskutera grammatik genom elevernas texter gör att 
grammatiken sätts in i ett sammanhang och eleverna blir mer delaktiga.  

 

5.1.2 Gymnasiet – ”Grammatiken är ett redskap” 
Majoriteten av lärarna talar om en funktionell grammatikundervisning (3, 4, 5, 7). 
Grammatikkunskaper möjliggör för eleverna att kunna diskutera sina texter i 
klassrummet.  Det blir också ett redskap för att kunna tala om det som eleverna 
skriver. Grammatik har inget självändamål utan det är ett redskap som ska integreras 
i den övriga svenskundervisningen (4). Lärare 4 säger sig aldrig ha haft en separat 
grammatikundervisning, utan som nämndes innan ses den som en del av den övriga 
svenskundervisningen.  

Tre av lärarna anser att grammatikundervisning enbart handlar om ordklasser och 
satsdelar vilket tyder på en traditionell undervisning (1, 2, 6). Dessa tre lärare talar 
om grammatiken som ett separat moment inom svenskämnet och deras svar tyder 
inte på att de har någon form av funktionalistiskt tänkande. Lärare 2 talar om att 
grammatikundervisning är att eleverna ska lära sig att känna igen ordklasser och 
satsdelar. Vidare menar Lärare 2 att kunskaperna inte ska sättas in i något 
sammanhang, utan undervisningen är av det traditionella slaget. 

 

Sammanfattningsvis går det redan här att urskilja två typer av lärare, den traditionella 
och funktionella läraren. Definitionen av grammatikundervisning ter sig snarlika 
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mellan högstadiet och gymnasiet och de båda lärstilarna finns representerade i de 
båda undersökningsgrupperna.  

 

5.2 Utformning av grammatikundervisning 

5.2.1 Högstadiet – ”En ganska traditionell undervisning” 
Samtliga informanter utformar sin grammatikundervisning med att först ge eleverna 
baskunskaper om satsdelar och ordklasser, och som vissa uttrycker det ”en ganska 
traditionell undervisning” (A, B, C, D, E, F, G). Lärarna själva uttrycker att de lutar 
mot en traditionell undervisning, med genomgångar på tavlan och övningsuppgifter i 
olika typer av läromedel.  

Efter att eleverna tillägnat sig de grammatiska baskunskaperna övergår 
undervisningen från en traditionell till en funktionell undervisning. Merparten av 
lärarna arbetar då med elevernas egenproducerade texter (A, B, D, E). Genom att 
arbeta med egenproducerade texter vill informanterna att eleverna ska känna 
engagemang. Viktigt är också att eleverna ser ett samband mellan de grammatiska 
kunskaperna och det skrivna ordet. Lärare D uttrycker att vid användandet av 
elevernas egna texter blir det lättare för dem att ta till sig undervisningen. Lärare C 
nämner inte den funktionella undervisningen utan fokuserar på traditionella 
genomgångar med diverse övningsuppgifter.  

Majoriteten av lärarna talar om att undervisningen måste utgå från att elever kommer 
i kontakt med grammatiska termer för att skaffa sig gemensamma referensramar i 
klassrummet. Genom att ha gemensamma referensramar underlättas responsarbetet 
mellan eleverna (B, C, D, E, F, G). Dock utmärker sig Lärare A i den fråga då 
informanten inte talar om att gemensamma referensramar behövs.   

Två av informanterna nämner att de nu mer än tidigare i deras karriär försöker att 
integrera grammatikundervisningen med övriga moment i svenskämnet (A, B). Dock 
har en lärare ändrat sin syn på grammatikundervisningen och ser den inte längre lika 
viktigt som i början av sin karriär (C).  

 

5.2.2 Gymnasiet – ”Grammatikundervisningen utformas utifrån 
eleverna” 

En majoritet av informanterna utformar sin grammatikundervisning utifrån eleverna 
och att de ska vara aktiva. Skrivprocessen är viktig och eleverna får skriva olika 
typer av texter (4, 5, 6, 7). Detta kan ses som en funktionell undervisning. Lärare 5 
lyfter fram processkrivandet som en viktig del, vilket möjliggör för diskussioner 
kring elevernas texter och de får möjlighet till individuell respons.  

Även Lärare 6 talar om att använda grammatiken som ett redskap i svenskämnet när 
eleverna producerar egna texter: 

 
… när jag kommenterar elevernas texter och diskuterar dessa med 
eleverna kan man prata om de byggstenar i grammatiken som är 
viktiga för just den personen just då. På så sätt blir grammatiken 
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faktiskt ett verktyg som förbättrar texterna istället för ett diffust 
begrepp som man har prov i en gång.  

 

Lärare 6 finner på så sätt att levande diskussioner kring elevernas egna texter 
utvecklar dem mer än ett prov de har någon gång ibland.  

Informanterna som arbetar med skrivprocessen har inga regelrätta prov i grammatik 
utan deras undervisning bygger på att ge eleverna kommentarer på texterna som de 
skriver.  

Lärare 1, 2 och 3 bedriver inte en funktionell undervisning utan fokus ligger på att 
lära ut ordklasser och satsdelar, vilket tyder på en traditionell undervisning. 
Grammatik ses som ett separat moment och inte integrerat i den övriga 
svenskundervisningen. Inlämningsuppgifter är ett exempel på traditionell 
undervisning som Lärare 1 bedriver.  

Endast Lärare 2 skiljer utformningen av grammatikundervisningen åt beroende på 
om eleverna går ett praktiskt eller teoretiskt program. För eleverna på de teoretiska 
programmen är undervisningen mer ingående men på de praktiska programmen är 
den mer översiktlig. Dock är undervisningen traditionellt utformad för samtliga av 
Lärare 2:s elever. 

Under sin yrkesverksamma tid är det ingen av informanterna som nämner att de 
ändrat innehållet i sin grammatikundervisning. Däremot hävdar tre lärare att de har 
blivit bättre på att individanpassa undervisningen efter elever och klass och att 
handleda eleverna efter deras behov (1, 4, 6).  

 

Sammanfattningsvis blir klyftan mellan de traditionella och funktionella lärarna 
tydligare. Lärarna på högstadiet är mer traditionella då de inriktar sig på att undervisa 
om ordklasser och satsdelar än lärarna på gymnasiet. På gymnasiet ligger mer fokus 
på elevernas egenproducerade material och grammatiken ses som en del av den 
övriga svenskundervisningen. Detta tyder på att undervisningen på gymnasiet är mer 
funktionell.   

 

5.3 Varför grammatikundervisning? 

5.3.1 Högstadiet – ”Viktigt med ett gemensamt språk i 
klassrummet” 

Majoriteten av lärarna anser att grammatik är viktigt vid skrivandet och när texter 
ska diskuteras. Den metaspråkliga kompetensen är tydligt framträdande från svaren. 
Genom grammatiken skapas ett gemensamt språk i klassrummet, vilket underlättar 
vid textdiskussioner (B, C, D, E, F, G). Genom grammatikundervisningen blir eleven 
mer insatt i varför språket ser ut som det gör och som Lärare F nämner; för att kunna 
uttrycka sig på ett korrekt sätt.  

Ett annat argument som framkommer av enbart två informanter, för att lära sig 
grammatik, är främmandespråksargumentet (D, G). Lärare D anser att grammatik ger 
en stor fördel för eleven när han/hon tillägnar sig ett nytt språk. 
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Endast en informant nämner fördelen som grammatikundervisningen kommer att ge 
för kommande studier (B). Ett korrekt skriftspråk, som är varierande och 
intresseväckande, kan påverka och engagera människor vilket i sin tur kan resultera i 
”makt” (E). Grammatik är viktigt i ett yrke där det skrivna och talade språket är ett 
väsentligt redskap.  

 

5.3.2 Gymnasiet – ”Viktigt med ett gemensamt språk i 
klassrummet” 

Informanterna använder sig av olika argument för att motivera 
grammatikundervisningen för eleverna. Tre av informanterna använder 
främmandespråksargumentet när de ska motivera grammatikundervisningen.  De 
menar att eleverna har nytta av grammatiken när de ska lära sig ett nytt språk (3, 4, 
7).  
Ett annat argument som många av informanterna nämner är att elevernas kunskaper 
om grammatiska grundbegrepp underlättar när texter ska diskuteras eller när läraren 
kommenterar elevernas textproduktion (3, 4, 5, 6). Grammatikkunskaper har inget 
eget syfte utan det är när det sätts in i ett sammanhang som det får en mening (4, 6). 
Ett tredje argument som två av lärarna talar om är att grammatiska kunskaper hos 
eleverna gör att de kan analysera sina egna texter vilket leder till att de blir bättre 
skribenter (3, 5). Att kunna uttrycka sig med ett korrekt skriftspråk och ha förmågan 
att analysera sina egna texter är viktigt i ett framtida arbetsliv där det förväntas att 
eleverna kan skriva olika texter. Detta nämns bland annat av Lärare 5: 
  

Att kunna skriva korrekt text, utan några större språkliga fel och 
missar, är viktigt för det kommande arbetslivet. Att kunna uttrycka 
sig korrekt är där en förutsättning. 

  
Sammanfattningsvis är det tre argument som dominerar hos informanterna. Det 
första är främmandespråksargumentet, vilket innebär att eleven har nytta av sina 
grammatiska kunskaper vid inlärning av ett nytt språk. Det andra är det ska finnas ett 
gemensamt språk när texter ska diskuteras i klassrummet och det tredje att eleven ska 
kunna analysera sina egna texter då ett korrekt skriftspråk är viktigt i det kommande 
arbetslivet. Den metaspråkliga kompetensen är det mest frekvent använda 
argumentet hos informanterna. Enbart en informant använder sig av alla tre 
argumenten när han/hon ska motivera grammatikundervisning för eleverna (3). En 
slutsats som kan dras är att sex av informanterna använder sig av mer än ett 
argument för att motivera sin grammatikundervisning (B, D, G, 3, 4, 5). Övriga 
lärare har inte reflekterat över ytterligare argument för sin undervisning och på så vis 
går det att särskilja informanterna åt. Det går inte att se några skillnader mellan de 
olika stadierna, då samma argument förekommer. Det är även lika stor andel av 
informanter, på högstadiet och gymnasiet, som använder fler än ett argument.    

 

5.4 Värdering av elevers grammatikkunskaper 

5.4.1 Högstadiet – ”Skriftliga prov”  
Fyra lärare nämner skriftliga prov som deras sätt att värdera elevers kunskaper, 
proven används för att stämma av om eleverna har tillägnat sig kunskap om de olika 
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ordklasserna och satsdelarna (A, B, F, G). Dock utmärker sig Lärare E genom att 
säga sig aldrig ha haft prov i grammatik och har svårt att se sig själv komma att ha 
det i framtiden.  

Majoriteten av informanterna nämner att värdering av elevers kunskaper sker 
kontinuerligt vid rättning av deras texter (A, B, D, E, F, G). Det är dock enbart två 
informanter som påtalar vikten av att värdera det talade språket hos eleverna (A, B). 
Lärare D värderar elevers kunskaper huruvida: 

 

… deras språk utvecklas i deras texter när de får jobba med 
språket. Skriva  läsa  respons  skriva osv. Att de får ta del av 
sin egen utveckling och läsa sina egna texter som de skriver och 
har skrivit.   

 

Att utvecklas är nyckelordet i citatet och är vad de flesta lärarna strävar mot att se i 
elevernas kunskaper.    

 

5.4.2 Gymnasiet – ”Värdering av kunskap genom elevers texter” 
Lärarna värderar elevernas kunskaper på två olika sätt. Två av informanterna har 
traditionella skriftliga prov där eleverna får plocka ut olika ordklasser och satsdelar 
(2, 3). Lärare 3 utformar provtillfället med att eleverna ska plocka ut ordklasser och 
satsdelar i olika texter och även fylla i olika övningar.  
  
Majoriteten av informanterna har inga traditionella prov utan de värderar elevernas 
grammatiska kunskaper utifrån texter som de producerar (1, 4, 5, 6). Lärarna ställer 
elevernas textproduktion mot de mål och betygskriterier som finns och på så sätt 
värderar de elevernas kunskaper. Det talade ordet nämns bara av två informanter som 
ett moment där elevernas grammatikkunskaper värderas (4, 6).  
 
Sammanfattningsvis kan det urskiljas att skriftliga prov och det skrivna ordet är de 
värderingssätt som mest vanligt förekommande. På högstadiet är det mer vanligt att 
eleverna får skriva prov för att testa de kunskaper som de besitter. Det skrivna ordet 
är det främsta värderingssättet på de båda stadierna. Dock är det talade ordet i 
skymundan, då enbart två lärare från vardera stadie nämner det som ett 
värderingssätt.   

  

5.5 Strävansmål för svenska 

5.5.1 Högstadiet – ”Samtal kring egenproducerat material” 
Enbart två av informanterna nämner att de kompletterar undervisningen i grammatik 
med en kurs i språkhistoria, där de går djupare in i språkets historia och uppkomst 
(A, C). Detta nämns som ett mål i kursplanen för svenska på högstadiet. Lärare C 
nämner att eleverna ibland får prov i språkhistoria men för det mesta får eleverna 
skriva ett arbete med fokus på ämnet. På så sätt får de mer ingående fakta om ett 
område och samtidigt möjlighet att öva på sitt skrivande.  
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För att eleven ska utveckla en språklig säkerhet har informanterna genomgångar i 
ordklasser och satsdelar vilket hoppas leda till en medvetenhet i tal och skrift (B, C, 
E, F, G). 

Majoriteten av lärarna arbetar även mycket med texter och samtal, då främst kring 
elevernas egenproducerade texter (A, B, C, D, E, F). Detta för att göra dem mer 
säkra och öka förståelsen för språkliga strukturer. Vikten av responsarbete nämns 
som en grundläggande del av lärarna för att uppnå målen. Responsarbeten leder till 
att utveckla användandet av grammatiska begrepp hos eleverna (C, D, E). 

Endast Lärare F menar att målen i kursplanen egentligen genomsyrar hela 
svenskundervisningen och allt som eleverna arbetar med. Vidare nämner Lärare F att 
genom att elever läser olika typer av litteratur får de kunskap om svenskans 
uppbyggnad. 
 

5.5.2 Gymnasiet – ”Skrivprocessen” 
För att uppnå strävansmålen arbetar lärarna med skrivprocessen och eleverna får 
skriva olika typer av texter (4, 5, 6, 7). Informanterna anser att det är viktigt att 
eleverna kan diskutera sina texter och olika typer av språk, till exempel skillnader 
mellan formellt och informellt språk, för att nå upp till målen (4).  
  
För att en diskussion ska kunna ske måste eleverna kunna grundläggande 
grammatiska begrepp. Eleverna ska dels diskutera sina texter med sina klasskamrater 
och dels med läraren som kan ge individuell handledning. Handledningen handlar 
om vad den enskilda eleven behöver arbeta med för att uppnå målen i Svenska A (3, 
4, 5, 6). 
 
Sammanfattningsvis går det att urskilja att enbart två lärare har kurser i språkhistoria 
trots att det står som ett mål kursplanen i svenska för elever på högstadiet. Genom att 
bedriva en undervisning där grammatiska genomgångar och arbete med 
egenproducerade texter förekommer syftar det till att öka elevernas kunskaper och på 
så sätt nå upp till målen. På gymnasiet arbetar majoriteten av lärarna med 
skrivprocessen och ger individuell handledning för att påvisa vad eleven behöver 
förbättra och utveckla för att nå upp till målen i Svenska A.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionsdelen kommer det bearbetade resultatet ställas mot 
bakgrundslitteraturen. Slutligen kommer säcken knytas ihop och frågeställningarna 
kommer få sina svar under rubriken sammanfattande slutord.  

 

6.1 Hur utformas grammatikundervisningen?  
Undersökningen kan visa på en viss skillnad mellan de olika stadierna, där 
undervisningen på högstadiet är mer traditionellt inriktad än på gymnasiet. Som 
Boström och Josefsson nämner tjänar en traditionell grammatikundervisning till att 
ge eleverna den grund som behövs för att tillägna sig ytterligare grammatiska 
kunskaper.90 Även Brodow påtalar vikten av att träna in grammatiska former innan 
eleven kan börja arbeta med språkets innehåll.91 

Skrivprocessen talar många lärare om men överlag arbetar gymnasielärarna mer med 
elevernas texter. Molloy talar om en undervisning som bygger på elevproducerade 
texter vilket gör att eleverna sätter in sina kunskaper i ett sammanhang som är 
verklighetstrogna.92 Dessa texter får agera exempel vid olika övningar för att göra 
undervisningen mer intresseväckande och rolig. Även Teleman talar om en 
grammatikundervisning som utgår från eleverna vilket är positivt för elevernas 
språkutveckling och grammatikkunskaperna blir mer lättbegripliga.93 Kopplingar kan 
även dras till Deweys teori om ”Learning by doing”. Där det åsyftas att eleven ska 
vara en aktiv part i inlärningsprocessen. Genom skrivprocessen får eleven möjlighet 
att vara aktiv och använda kommunikation, som är grundläggande för lärprocessen.94 

En anledning till skillnaderna mellan stadierna kan vara att på högstadiet måste en 
grund läggas, vilket innebär att ordklasser och satsdelar presenteras mer ingående för 
eleverna. Brodow nämner att det behövs grammatiska baskunskaper för att eleverna 
på ett mer korrekt sätt ska kunna skriva och läsa.95 Många anser nog att det är 
enklare att förmedla dessa kunskaper genom traditionella genomgångar och arbete i 
övningsböcker. Som Malmgren nämner tränas de språkliga färdigheterna in separat i 
den traditionella undervisningen.96 Gymnasielärare utnyttjar dessa färdigheter och 
kan därför arbeta mer integrerat med grammatiken i svenskämnet, än vad 
högstadielärarna kan.     

                                                 

 

 

 
90 Boström & Josefsson (2006), s. 14 
91 Brodow m.fl. (2000), s. 13-14 
92 Molloy, (1996), s. 112 
93 Teleman, (1987), s.8-11 
94 Imsen, (2005) s. 49 
95 Brodow m.fl. (2000), s. 12-13 
96 Malmgren, (1996), s. 58 
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Lärare 2 utmärkte sig särskilt genom att göra skillnad på undervisningen mellan de 
teoretiska och praktiska programmen. Undervisningen förenklades för elever som 
gick en praktisk linje trots att de arbetar efter samma kursplan. I Brodows 
undersökning framkom också att ett flertal lärare gjorde skillnad på sin undervisning 
med tanke på vilket program eleverna gick.97 Resultatet är värt att uppmärksamma då 
eleverna läser efter samma kursplan och alla elever förtjänar samma kunskapsbas 
inför framtida studier och yrkesliv.      

 

   

6.1.1 Vad säger målen i kursplanen och hur arbetar lärarna med 
dem? 

En jämförelse mellan de olika stadierna är omöjlig att göra eftersom eleverna läser 
efter olika kursplaner. Dock kommer en diskussion att göras av de resultat som 
framkommit på de olika stadierna.  

I ett av målen i kursplanen för svenska på högstadiet står det att elever ska ha 
kunskap om språkets uppbyggnad, ursprung och historia. Enbart två av de sju 
informanterna på högstadiet uppfyller kursplanens mål. Detta genom att ha en kurs i 
språkhistoria där elevens kunskap sätts på prov. För att eleven ska nå upp till de 
övriga målen som nämns i enkätundersökningen arbetar informanterna med 
skrivprocessen. Vygotskij nämner vikten av samspel med sin omgivning för att 
kunna utvecklas, vilket skrivprocessen kan bidra till.98 Eleverna får på så sätt 
tillämpa de grammatiska reglerna och mönster som de tillägnat sig under lektionstid 
för att utveckla sin förmåga att formulera sig i olika sammanhang.  

För att nå upp till målet att eleven ska vara medveten om skillnader i talat och skrivet 
språk, som nämns i kursplanen för Svenska A på gymnasiet, förs regelbundna samtal 
av ett fåtal informanter. Processkrivande används som ett verktyg av en majoritet av 
informanterna på gymnasiet. Som nämnts ovan kan det kopplas till Vygotskijs tankar 
om människan som en samspelande varelse. Det sista målet som nämns i 
enkätundersökningen menar att eleverna ska kunna skriva berättande såväl som 
utredande texter. Genom arbete med processkrivande strävar informanterna mot detta 
mål.    

 

 

6.2 Varför grammatikundervisning? 
Resultatet visar att det finns tre argument som figurerar vid motivering av 
grammatikundervisning på högstadiet och gymnasiet. Argumenten är lika vanligt 

                                                 

 

 

 
97 Brodow m.fl. (2000), s. 78 
98 Dysthe, (2003), s. 80 
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förekommande, på de båda stadierna, och är; främmandespråksargumentet, den 
metaspråkliga kompetensen och att grammatiska kunskaper kan ge fördelar i det 
framtida yrkeslivet. Det argument som var vanligt förekommande hos informanterna 
var den metaspråkliga kompetensen, som även Boström talar om.99 Den 
metaspråkliga kompetensen innebär att det finns ett gemensamt språk i klassrummet, 
vilket gör det lättare att diskutera och analysera texter av olika slag.100 Brodow 
nämner främmandespråksargumentet som en motivering varför 
grammatikundervisningen är viktig. Argumentet innebär att kunskaper i svensk 
grammatik ger fördelar när elever ska lära sig ett nytt språk.101 Av de sju informanter 
som deltagit i undersökningen från högstadiet är det endast två lärare som nämnt 
detta argument. Något högre andel från gymnasiet nämner 
främmandespråksargumentet, närmare bestämt tre stycken. Ett argument som inte 
framkommer i tidigare litteratur i uppsatsen är vikten av att ha kunskap om 
grammatik för framtida studier och yrkesliv. Argumentet lyfts enbart av en informant 
från högstadiet och två från gymnasiet. Det kan te sig märkligt att argumentet inte 
förekommer i tidigare litteratur i uppsatsen eftersom det kan göra även skoltrötta 
elever motiverade till skolarbetet.   

 

6.3 Värdering av elevers grammatikkunskaper 
Fyra av informanterna på högstadiet och två av informanterna på gymnasiet värderar 
elevernas kunskap genom skriftliga prov. Proven används för att se om eleven kan 
ordklasser och satsdelar. Detta kan ses som traditionella prov och är något som Korp 
talar om. Dessa prov är ofta av reproducerande karaktär där eleven formulerar svar 
på olika frågor som antingen är rätt eller fel.102 Majoriteten av samtliga 
informanterna talar om värdering av elevernas språkliga utveckling, vilket synliggörs 
i texter av olika slag. Detta ses som en typ av tillämpningsprov, vilket Cunningham 
talar om.103 Här får eleverna chans att visa vilka kunskaper de besitter genom att vara 
aktiva och producera eget material. På de texter som eleverna producerar ges 
feedback av lärarna, vilket även Pettersson nämner i sin bok. Där nämns att eleverna 
utvecklas bäst genom skriftliga kommentarer på sina texter.104 Även Piaget talar om 
att lärandet utvecklas när människan interagerar i detta fall med lärare och övriga 
klasskamrater.105 Korp talar om formativ bedömning, vilket menas att elevens 

                                                 

 

 

 
99 Boström, (2006) s. 30 
100 Boström, (2006) s. 30 
101 Brodow m.fl. (2000), s. 15 
102 Korp, (2003), s. 94 
103 Cunningham, (1998), s.132 
104 Pettersson, (2007), s.101 
105 Imsen, (2005), s.49-50 
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kunskap värderas kontinuerligt, att en lärprocess sker.106 Denna typ av bedömning 
ägnar sig informanterna åt när eleverna arbetar med skrivprocessen.  

Traditionella skriftliga prov är mer vanligt förekommande på högstadiet än 
gymnasiet. Däremot värderar en majoritet av informanterna det skrivna ordet högt 
och att eleverna kan uttrycka sig korrekt skriftligt. Det talade ordet kommer i 
skymundan och verkar mindre viktigt i jämförelse med det skrivna ordet. Dock är det 
två informanter från vardera stadie som nämner det talade ordet när de värderar 
grammatikkunskaper.   

 

6.4 Vidareutveckling 
En vidareutveckling av uppsatsen kan vara att göra mer djupgående intervjuer med 
informanterna för att få en ökad insikt i deras undervisning och synen på 
grammatikundervisningen. En annan möjlig tanke är att följa dem i undervisningen 
för att se om bilden som uppkommer överensstämmer med de svar som givits i 
enkätundersökningen.  

 

6.5 Sammanfattande slutord 
Arbetet har nu kommit till sitt slut och frågeställningarna har blivit besvarade. Här 
nedan kommer säcken att knytas ihop och frågeställningarna kommer kort att 
besvaras. 

De urskiljbara mål och syften informanterna har med sin undervisning är att eleverna 
ska få kunskap om de grammatiska begreppen och hur dessa kan användas i olika 
sammanhang. Det finns en viss skillnad mellan lärarna på högstadiet gentemot 
gymnasiet. Högstadielärarna har ett större ansvar när det gäller att lära ut de 
grammatiska baskunskaperna och gymnasielärarna kan på så sätt dra nytta av dessa 
baskunskaper. Detta sker genom att eleverna får skriva mer egenproducerade texter 
än på högstadiet. Ytterligare ett syfte med grammatikundervisning som genomsyrat 
svaren från båda undersökningsgrupperna är att förbereda eleverna för framtida 
studier och yrkesliv. Främmandespråksargumentet och den metaspråkliga 
kompetensen var de argument som framkom för motivering av 
grammatikundervisning vid undersökningen.  

Informanterna varierade mellan att bedriva en traditionell respektive funktionell 
undervisning. Detta beroende på innehållet och syftet med lektionerna, dock var 
informanterna på högstadiet mer traditionella i sitt undervisningssätt. 
Gymnasielärarna var generellt sätt mer funktionella i sin undervisning.  

Värdering av kunskaper bland vissa informanter förekom genom prov, men dock 
nämner alla att den pågående utveckling främst inom det skrivna språket värderades 

                                                 

 

 

 
106 Korp, (2003), s. 80 
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högt. Vissa informanter värderade även det talade språk. Elevernas kunskaper 
ställdes mot de uppsatta målen och på så sätt dominerade den kriterierelaterade 
bedömningen. När informanterna bedömer den pågående utvecklingen genom till 
exempel det skrivna språket ägnar de sig åt formativ bedömning. Där sker 
bedömningen kontinuerligt och inte vid ett enskilt tillfälle. Fler lärare på högstadiet 
använder sig av traditionella prov, där eleverna bedöms mer summativ gentemot 
gymnasiet där bedömningen till stor del är formativ. Inga synliga skillnader går att 
utläsa med tanke på informanternas utbildningsnivå och yrkeserfarenhet. Detta är de 
resultat som framkommit av undersökningen. 
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BILAGA 1 

Enkätundersökning – högstadiet  
 
Vilket år tog du din lärarexamen? 

 

Hur länge har du varit verksam inom läraryrket?  

 

Hur många högskolepoäng har du i ämnet svenska? 

 

• Hur definierar du grammatikundervisning? Motivera! 

 

• På vilka sätt är grammatik viktigt? 

 

• Hur utformar du grammatikundervisningen för eleverna? Ge exempel! 

 

• Hur arbetar du med grammatik för att sträva efter att uppnå följande mål i 
kursplanen för svenska i grundskolan? 

 

”… strävar efter att eleven utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill 
och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang samt genom skrivandet och talet 
erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan” 

 

”…strävar efter att eleven tillägnar sig kunskaper om det svenska språket, dess 
ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och historia samt 
utvecklar förståelse varför människor skriver och talar olika” 

 

”… strävar efter att eleven genom eget skrivande fördjupar sin insikt i 
grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin 
förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang”  

 

• På vilka sätt värderar du elevernas kunskap inom ämnet grammatik? 

 

• Har du ändrat ditt sätt att utforma grammatikundervisningen under din tid 
som lärare? Hur och varför i så fall? 
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BILAGA 2 

Enkätundersökning – gymnasiet  
 
Vilket år tog du din lärarexamen? 

 

Hur länge har du varit verksam inom läraryrket?  

 

Hur många högskolepoäng har du i ämnet svenska? 

 

• Hur definierar du grammatikundervisning? Motivera! 

 

• På vilket sätt är grammatik viktigt? 

 

• Hur utformar du grammatikundervisningen för eleverna? Ge exempel! 

 

• Hur arbetar du med grammatik för att sträva efter att uppnå följande mål i 
kursen Svenska A: 

 

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

 

”Eleven skriver i huvudsak korrekt såväl berättande som utredande texter där 
tankegången klart framgår.” 

 

• På vilket sätt värderar du elevernas kunskap inom ämnet grammatik? 

 

• Har du ändrat ditt sätt att utforma grammatikundervisningen under din tid 
som lärare? Hur och varför i så fall? 


