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Syftet med denna uppsats är att beskriva hur grammatikundervisningen ser ut idag 

samt att utreda vilken betydelse läromedlen har för grammatikundervisningen. Vår 

undersökning har genomförts i form av en enkätstudie, intervjuer samt en 

observation. Det insamlade materialet har analyserats främst genom en kvalitativ 

metod. Några av de resultat som undersökningen gav är att lärarens ålder påverkar 

lärarens användning av läromedel i grammatikundervisningen, att dagens 

grammatikundervisning är utformad efter traditionella mönster samt att lärare har 

olika syfte med sin grammatikundervisning. De slutsatser som dragits efter dessa 

resultat är att många lärares grammatikundervisning är traditionellt utformad och 

saknar konkreta syften. En annan slutsats som dragits utifrån våra lärarintervjuer är 

att många läromedel inte lyckas väcka ett intresse för grammatik hos eleverna. 
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1 Inledning 

En fråga vi ställde oss innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen var hur vi som 

utexaminerade svensklärare kommer att förhålla oss till det svenska språkets 

grammatik men kanske framförallt hur vi kommer att förhålla oss till undervisning av 

grammatik. Vi har båda minnen från vår egen skoltid och den grammatik-

undervisning vi själva upplevde. Det är en undervisning som också går att känna igen 

när vi är ute på våra partnerskolor. Trots att det är tio år sedan den äldste av oss gick 

ut grundskolan ser vi att undervisningen inte har ändrat sig nämnvärt och frågorna 

kring varför det är så blir många.  

     Men behöver grammatikundervisningen revideras och förbättras eller är 

grammatikmomentet i svenskundervisningen dömt till att för evigt strida och streta i 

gränslandet av vad som är rättfärdigad kunskap inom svenskämnet idag? För det är 

väl så att grammatik behöver alla människor behärska för att klara sig i dagens 

skriftsamhälle? Vi är inte så säkra på den saken. Vad vi däremot är säkra på är att 

elever bör bekanta sig med grammatik för att förstå att grammatiken kan vara ett 

verktyg för de som har behov av det. Elever måste få veta hur grammatiken kan 

hjälpa dem, det vill säga hur de praktiskt kan dra nytta av kunskap om grammatik.  

     De läromedel som skolor i Sverige har att tillgå bör således främja denna syn på 

grammatik. De borde inte distansera sig från verklighetens språk och inte heller 

bortse från möjligheten att grammatik inte är ett hjälpmedel alla måste använda. De 

borde alltså fokusera på att fånga eleverna där de befinner sig genom att använda 

naturliga element och exemplifieringar. Men gör de det och är det överhuvudtaget 

genomförbart? Till syvende och sist är det ändå upp till den enskilde svenskläraren 

hur grammatiken lärs ut. Vilka läromedel som används är också det upp till läraren 

själv. Metoderna för grammatikundervisning blir således olika beroende på vilken 

lärare som undervisar. Men finns det egentligen någon rätt eller fel metod? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att dels beskriva hur grammatikundervisningen ser ut 

idag, dels att utreda vilken betydelse läromedlen har för grammatikundervisningen i 

år 7–9. För att kunna uppfylla dessa syften har vi format tre frågeställningar som vi i 

denna uppsats ämnar besvara. Dessa frågeställningar är: 
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• Hur ser dagens grammatikundervisning ut? 

• Hur används läromedel i grammatikundervisningen? 

• Vad är syftet med lärarnas grammatikundervisning? 

 

Frågeställningarna är relativt öppna i sin karaktär, vilket är ett medvetet val för att 

bibehålla en vidare syn på problemområdet.  

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 behandlas uppsatsens syfte och frågeställningar, etiska ställningstaganden 

och definitioner av viktiga termer i uppsatsen. Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till 

uppsatsen samt en översikt av relevant forskning på området. I kapitel 3 behandlas 

material och metod, forskningsetik samt undersökningarnas reliabilitet och validitet. 

I kapitel 4 redovisas resultatet av undersökningen och i kapitel 5 diskuteras resultatet 

under rubriken Diskussion av resultat. Kapitel 6 innehåller avslutande resonemang 

omfattande sammanfattning, slutsatser och framåtblickar. Den avslutande delen 

består av litteraturförteckning och bilagor.  

1.3 Definition av de termer som används i uppsatsen 

Grammatikundervisning – Grammatikundervisning innebär i detta fall all 

undervisning som innehåller grammatiska begrepp. Det kan röra sig om både 

grammatikundervisning som är integrerad i övrig svenskundervisning och 

grammatikundervisning som ett isolerat undervisningsmoment. 

     Läroböcker – Med läroböcker menar vi förlagspublicerade läroböcker med 

specifikt innehåll ämnat för svenskämnet. 

     Läromedel – Läromedelsbegreppet innefattar allt material som läraren använder 

sig av i sin undervisning. Hit hör läroböcker, kompendier, Internet, 

exempelsamlingar, eget material etc. 
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2 Forskningsbakgrund 

I detta kapitel ger vi först en historisk bakgrund till skolgrammatiken (2.1) följt av 

grammatikens plats i svenskämnet idag (2.2). Därefter redogör vi för grammatikens 

roll för språkutveckling (2.3) samt forskning kring grammatikmetoder (2.4). 

Avslutningsvis följer en översikt över forskning som rör förhållandet mellan 

grammatik och läromedel (2.5)  

2.1 En historisk bakgrund till skolgrammatiken  

Grammatikbegreppet innehåller enligt Ejeman och Molloy (1997: 174) de regler som 

styr ordformers konstruktion och hur dessa kombineras till fraser och satser. Men 

Sven Strömqvist skriver i Fem uppsatser i grammatik (Strömqvist 1993:24) att 

begreppet grammatik är mer mångtydigt än så. Strömqvist definierar även han 

grammatik som regler och principer för bland annat ordformers konstruktion, men 

också som en beskrivning eller förklaring av dessa regler. Grammatik är slutligen 

också råd, föreskrifter och förbud beträffande konstruktioner av ordformer och satser 

och vad de skall betyda.  

     Skolgrammatiken i dess nuvarande form har sina rötter i det latinstudium som 

pågick i Sverige från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. I skolan användes då 

uteslutande latinet som undervisningsspråk och konversationsspråk vilket gav det en 

helt dominerande ställning. Latinet var ”modersmålet” i skolan och undervisningen i 

ämnet bedrevs mekaniskt genom inlärning av grammatiska regler med exempel.     

När latinet vid mitten av 1800-talet ersattes av svenskan som undervisningsspråk i 

skolan, överfördes de metoder som varit förhärskande för grammatikstudier i latin 

till grammatikundervisningen i svenskan (Thavenius 1999:11–12). 

     När undervisningsspråket skiftade från latin till svenska skrevs nya läroböcker för 

det nya ämnet. Dessa läroböcker hämtade mycket av sitt stoff i form av upplägg och 

tillämpning från de gamla läroböckerna i latin. I många avseenden står sig detta 

grammatiska upplägg än i dag, detta trots att forskning visat att den lingvistiska 

verkligheten ser annorlunda ut och inte alltid låter sig underordnas dessa föråldrade 

regler och synsätt (Teleman 1987:7). 

     När svenskundervisningen tog över rollen som undervisningen i latin tidigare haft, 

övertogs även argumenten för undervisningen i sig. Historiskt sett har framförallt tre 



 

 

 

10 

 

argument framförts för att motivera nyttan med undervisning först i latin och 

sedermera svenska. De tre huvudsakliga argumenten är formalbildningsargumentet, 

främmandespråksargumentet, och språkriktighetsargumentet (Nilsson 2000a:13).  

     Formalbildningsargumentet går i stort sett ut på att studier i modersmålets 

grammatik ska ge insikt i språkets natur och betydelse för den kognitiva utvecklingen 

(utveckling av ett logiskt och abstrakt tänkande). Genom att förstå hur språket är 

uppbyggt kan vi förstå hur vi själva fungerar som språkliga varelser och på så vis 

utvecklas kognitivt (Nilsson 2000a:13–14).  

     Främmandespråksargumentet motiverar grammatikstudier genom att hävda att de 

förbereder för och underlättar inlärning av främmande språk. Genom att ha kunskap 

om hur det egna modersmålet är uppbyggt blir det lättare att på en grammatisk nivå 

betrakta byggstenarna i ett främmande språk, att se deras samband och hitta 

kopplingar mellan språken (Nilsson 2000a:15–17). Redan i Undervisningsplanen 

från 1955 påpekas betydelsen av grammatikkunskaper vid inlärning av främmande 

språk (Kroksmark 1993:50). Vid studier av språk generellt kan det även vara 

värdefullt att behärska ett ”språk om språket” för att kunna föra diskussioner eller 

bedriva forskning, där då grammatiken kan inneha denna funktion som metaspråk 

(Nilsson 2000a:15–17). Teleman (1991, refererad i Nilsson 2000a:19–22) redogör 

också för fem moderna argument för grammatikundervisning där ett av dem är just 

främmandespråksargumentet som fortfarande får ett stort utrymme i motiveringar av 

grammatikundervisning. När man lär sig ett främmande språk är det viktigt att ha 

grundläggande kunskaper i grammatik även om det nya språkets grammatik skiljer 

sig från modersmålets. Brodow (2000:72–73) har undersökt lärarnas värdering av 

grammatikkunskaper. Lärarnas argument för kunskaper i grammatik var bland annat 

att grammatikkunskaper är särskilt värdefulla för främmandespråksinlärning, men 

även som metaspråk, för elevernas språkutveckling och för formalbildning.  

     Enligt språkriktighetsargumentet kan studier i grammatik utveckla elevernas 

praktiska språkfärdighet, till exempel då eleverna uttrycker sig i skrift (Nilsson 

2000a:17–18). 
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2.2 Grammatikens plats i svenskämnet idag  

De centrala delarna i svenskämnet utgörs i den nationella kursplanen för svenska i 

grundskolan av språk och litteratur. Utifrån dem kan man se svenskämnets moment 

eller färdigheter som läsa, skriva, tala och lyssna (Skolverket 2000). 

Svenskämnet syftar bland annat till  

[…] att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, 
lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och 
teater. […] Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling. (Skolverket 2000:96)  
 

Grammatikundervisningen fungerar oftast som en inlärning av grammatiska begrepp 

som står utanför de övriga färdigheterna menar Teleman (1991, refererad i Nilsson 

2000a:25). 

     För att kunna ge en tydligare bild av grammatikens plats i svenskämnet i 

grundskolan måste vi först och främst se vilken plats grammatiken får i 

svenskämnets kursplan. Det finns totalt fjorton ”mål att sträva mot” i ämnet varav 

merparten av dem behandlar skrivande i någon form. Däremot nämns inte 

grammatikbegreppet explicit förutom i ett av målen. Svenskundervisningen i skolan 

ska 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.” (Skolverket 

2000:97). I den förra kursplanen för svenskämnet, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 

1980:141) ser vi ett mer explicit uttryck av grammatikbegreppet. Eleverna skulle i 

mellanstadiet lära sig de vanligaste formerna av substantiv, verb och adjektiv. I 

högstadiet skulle grammatikmomentet utvecklas till att behandla språkets byggnad 

med fokus på fler ordklasser och även satser och satsdelar.  

     Ejeman och Molloy (1997:164) förstärker bilden av att språkutveckling sker genom 

språkanvändning. De anser också att utvecklingen bör ske i naturliga sammanhang, 

det vill säga att grammatik inte ska isoleras från de övriga momenten i 

svenskundervisningen. Vidare menar Ejeman och Molloy att grammatikmomentet i 

dagens svenskundervisning ingår i fyra inslag i språkstudier vilka består i 

språkstruktur, språkvariation, språkriktighet (språknorm) samt språkutveckling. 

Grammatiken hör enligt Svedner hemma i språkstrukturdelen tillsammans med 
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fonetik, ordbildning och semantik (Svedner 1999:78). Andra delar som kan kopplas 

till grammatik hittar vi i inslaget språkriktighet och språknorm där stavning, 

skrivregler, fraseologi, meningsbyggnad och textbindning finns. De övriga två 

inslagen, språkvariation samt språkutveckling, behandlar bland annat språkhistoria, 

stilskillnader och dialekter. Dessa fyra inslag i språkstudier borde enligt Ejeman och 

Molloy (1997:164) skapa fler incitament till en mer varierande undervisning. 

     Bland kursplanens mål att uppnå i slutet av det nionde skolåret finns inte heller 

där en explicit yttring rörande grammatikundervisning. Det går dock att koppla två 

av målen till grammatik. Det första av dem är att eleven ska kunna skriva olika typer 

av texter och tillämpa skriftspråkets normer. Det andra är att eleven genom 

kunskaper i språket ska göra iakttagelser av eget och andras språkbruk. I 

betygskriterierna för Väl godkänt finns det däremot ett mer explicit grammatiskt mål. 

Kriteriet lyder: ”Eleven gör enkla analyser av innehåll och form hos olika slags texter 

och använder och behärskar bland annat ord för olika genrer och berättartekniker 

samt vanliga grammatiska termer.” (Skolverket 2000:101). Det står även i 

betygskriterierna att eleven medvetet bör arbeta med sitt språk för att få det så 

korrekt och tydligt som möjlig. Det borde enligt vår uppfattning röra sig om viss 

grammatikkunskap. I kriterierna för Mycket väl godkänd kan en grammatikkoppling, 

eller åtminstone en koppling till språkriktighet, skönjas i ett av dem: ”Eleven 

uttrycker sig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift.” 

(Skolverket 2000:101).  

2.3 Grammatikens roll för språkutveckling 

Språkutveckling kan sammanfattas på följande sätt – hur eleven utvecklas som talare, 

lyssnare, skribent och läsare (Ejeman & Molloy 1997:165). Ejeman och Molloy anser 

att språkutveckling kan ses från olika synvinklar, närmare bestämt tre: den 

strukturella (eller den lingvistiska), den funktionella (eller den psykologiska) och den 

pedagogiska (eller den sociologiska).  

     Det strukturella perspektivet syftar till att undersöka hur en människa tillgodogör 

sig ett språks ord och hur de uttalas, stavas och vad de betyder, samt en grammatik 

där människan bland annat lär sig hur orden böjs. Människan lär sig de flesta av 

modersmålets grammatiska regler redan före skolåldern då de flesta kan bygga 
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meningar på korrekt sätt när de talar (Ejeman & Molloy 1997:166). I läroplanen för 

grundskolan 1962 (Kroksmark 1993:51) står det också att grammatiska termer ska 

införas med försiktighet och de grammatiska begreppen bör vara förberedda men det 

nämns inte om den förberedelsen sker automatiskt eller via inlärning.  

     Det är vid inlärning av nya ord som grammatiken är nödvändig och då främst för 

att lära sig hur orden böjs. De grammatiska egenskaperna hos ord inlärs genom en 

process som liknar andra egenskaper som till exempel stavning och uttal (Ejeman & 

Molloy 1997:166).      

     Om det strukturella perspektivet fokuserar på människans erövring av språkets 

norm syftar det funktionella perspektivet till att studera själva språkbruket, mer 

precist de kommunikativa processerna läsande, skrivande, talande och verbalt 

tänkande i relation till de situationer de används vid. Samspelet mellan språkbruket 

och människans attityder till sitt eget och andras språkbruk hör också till den 

strukturella synvinkeln av språkutveckling (Ejeman & Molloy 1997:165). 

     Den pedagogiska synvinkeln innebär att språkutvecklingen sätts in ett 

sociologiskt-pedagogiskt perspektiv. Det är de pedagogiska förhållanden som styr 

elevens språkutveckling som är i fokus, det vill säga språkanvändningen i skolmiljön, 

språkundervisningen och träningen av olika språkliga tekniker. Skolan har som 

uppgift att främja elevens språkutveckling först och främst på två sätt. Ett första sätt 

är att bidra till en positiv språkmiljö där eleven genom sitt eget språkanvändande kan 

utveckla språket. Genom att delta i skolans aktiviteter såsom läsning, skrivning och 

talande får eleven chansen utveckla sitt språk. Det Ejeman och Molloy (1997:168) 

frågar sig är bland annat hur till exempel läromedlen bör organiseras för att ge 

maximalt stöd till eleven i sin språkutveckling. Ett andra sätt skolan kan främja 

elevens språkutveckling på är genom att ge eleven kunskap om språket, allt ifrån 

dialekter till språkhistoria. Ejeman och Molloy menar att människor kollektivt skapar 

språket dels för att kommunicera med varandra, dels för att reflektera på egen hand. 

På så sätt är ” människorna kollektivt herrar över det språkliga normsystemet, medan 

individerna har ringa makt däröver.” (s. 168). Kunskap om talspråk och skriftspråk 

är centrala delar i denna fråga även om grammatiken självklart är aktuell i båda 

formerna av språkbruk. Kunskapen om grammatiska konstruktioner befästs först i 
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talspråket och det är först när den har förankrats där som den kan slå rot i 

skriftspråket. 

2.4 Grammatikmetoder  

Sven Strömqvist (1993:26–28) menar att elever redan i förskolan bör få erfarenhet av 

ett eller flera språk och utveckla en metod för att tala om språkliga företeelser. 

Genom att eleverna får den chansen kan grammatikundervisningen högre upp i 

åldrarna anknyta mer till det språk de själva talar och de uttryck som de själva 

använder vid tal om språkliga företeelser. Målet för grammatikundervisningen bör 

därför bli att inte isolera grammatiken från övrig svenskundervisning utan använda 

den till att visa hur den förenas med andra delar av språket. Strömqvist menar att 

man också bör använda grammatiken till att beskriva delar av olika språk och 

framhäva grammatiken som ett analytiskt verktyg. 

     Metoderna för grammatikundervisning kan vara olika beroende på vilken lärare 

som undervisar. Ejeman och Molloy (1997:175) beskriver den induktiva metoden som 

en metod där eleven själv får försöka formulera en regel utifrån exempel som läraren 

ger. Med den deduktiva metoden får eleven däremot tillämpa en regel som läraren 

ger denne. Men den metod som är vanligast i läroböcker för grundskolan är den 

syntetiska metoden. Den syntetiska metoden kännetecknas av att eleven själv får ” 

konstruktivt bygga ett innehåll i en sats eller mening, där ett substantiv ska fungera 

som subjekt, ett adjektiv som attribut och ett verb vara predikat” (s. 176). Eleven får 

ofta arbeta med uppgifter där eleven fyller i till exempel rätt ordklass eller satsdel. 

Denna metod är relativt formell och stel till sin uppbyggnad men ändå den mest 

förekommande i läroböcker av idag (Ejeman & Molloy 1997:175). 

2.5 Förhållandet mellan grammatik och läromedel 

Forskningen kring förhållandet mellan grammatik och läromedel är knapphändig. Vi 

har i vår undersökning tagit del av den forskning som är relevant för vårt syfte och 

våra frågeställningar. Det vi fann väsentligt för undersökningen kom från ett antal 

examensarbeten och facklitteratur. I detta avsnitt redogör vi för de viktigaste 

slutsatserna som tidigare dragits av andra forskare inom detta specifika 

ämnesområde. 
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Svensklärares val av läroböcker (Malmberg 2006) är ett examensarbete från Växjö 

universitet som behandlar bland annat de faktorer som styr svensklärarnas val av 

läroböcker i Svenska för år 7–9. Arbetet är en fallstudie av en skola och 

metodinsamlingen bestod av fem intervjuer. Malmberg ville också visa på att lärare 

kan ta hjälp av elever vid val av läroböcker då både hennes egen studie och forskares 

studier visar att lärare överlag är positiva till ett sådant tillvägagångssätt. I denna 

studie kunde dock inget stärka denna tes. Istället visade undersökningen att 

lärarlaget väljer de läromedel som ska användas bland annat utifrån hur pass väl 

läromedlen motsvarar kursplanens mål.      

     Våren 2008 publicerade Lena Bogren Legell ett examensarbete vid högskolan i 

Kalmar som delvis berör vårt ämnesområde. Arbetets huvudsakliga innehåll 

behandlar elevers och lärares uppfattning om grammatikundervisningens innehåll 

och betydelse. Bogren Legells intervjuer av lärare verksamma i år 5–6 visar bland 

annat att äldre lärare (dock ingen åldersdefinition angiven) använder sig av 

läromedel i sin grammatikundervisning i större omfattning än yngre lärare (Bogren 

Legell 2008:25).  

     Lars-Göran Malmgrens Svenskundervisning i grundskolan (1988), har sin grund i 

den sammanhållna grundskollärarutbildningen som startades 1988. Malmgren vill 

möta den nya situationen genom att introducera de praktiska och teoretiska problem 

som kan uppstå i svenskundervisningen.  Det som berör vår undersökning är det 

Malmgren skriver om heltäckande läromedelspaket. Ett exempel på ett heltäckande 

läromedelspaket är Svenskserien som kom ut på 1960-talet och var ett av de första i 

sitt slag i Sverige. Läromedlet bestod av en huvudbok med tillhörande 

lärarhandledning och övningsbok med facit. Boken var i huvudsak upplagd på ett sätt 

som främjade elevens individuella arbete med instruktion, arbete, och rättning som 

tillvägagångssätt. Denna tematiska uppbyggnad av läromedel kom att prägla 

läromedlen i många årtionden framåt. Svenskserien var, enligt Malmgren, ett svar på 

både lärarbristen och tanken om att individualisera skolan. Genom att eleverna följde 

arbetssättet med eget skrivande fick de arbeta självständigt, individuellt, och det 

behövdes inte lika många lärare i svenskämnet. Malmgren (1988:13) har i huvudsak 

fokuserat på litteraturens plats i läromedlen men det går ändå att utläsa 

grammatikens plats genom att studera innehållsförteckningen i just Svenskserien. 
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Det är förvånande lite litterära inslag i läroboken anser Malmgren. Istället är 

läroboken byggd på synen av svenskämnet som framför allt ett språkämne med 

övningar i ordkunskap, språklära och grammatik som exempel. Läroboken innehåller 

också synen på svenskämnet som ett färdighetsämne där begreppen läsa, skriva och 

tala blir ett genomgående element i läroboken. Karin Dahl skriver också i 

Svenskämnet i förvandling (1991:80) att 1960-talet var det årtionde då tanken om 

svenskämnet också som ett färdighetsämne slog igenom.     

     Brodow, Nilsson och Ullström (2000) behandlar i Retoriken kring grammatiken 

didaktiska perspektiv på grammatikundervisning. Den för vår undersökning mest 

intressanta texten behandlar grammatikundervisning ur ett läromedelsperspektiv. 

Nilsson (2000b:30) ställer frågor kring läromedlens inflytande i svenskämnet på 

högstadiet och anser att vissa moment i svenskundervisningen är mer styrda av 

läromedel än andra, i detta fall grammatikmomentet. Brodow (2000:30) förklarar 

vidare att traditionens makt är den huvudsakliga anledningen till varför 

grammatikundervisningen inte har utvecklats nämnvärt.  

     Resultatet av Nilssons undersökning av läromedel visar att läromedlen ofta 

framställer grammatik som oproblematiskt och använder sig av enkla exempel vid 

redogörelser av grammatiska begrepp och att den oproblematiska synen på 

grammatiken inte stämmer överens med verkligheten. Läromedlen är således inte 

utformade för att hjälpa eleven med verklighetens språk. Grammatiken i läromedlen 

är ofta kategoriserad efter ordklasser och det är också det som läggs fram som det 

viktigaste innehållet. Läromedlen saknar en grundläggande teoretisk och 

problematiserande bakgrund vilket Nilsson anser bidrar till en konservativ 

grammatikundervisning (Nilsson 2000b:37).   

     Brodow (2000:124) har bland annat undersökt svensklärares attityder till och 

erfarenheter av grammatikundervisning samt huruvida lärare använder 

förlagsproducerade läromedel i grammatikundervisningen och om de använder eget 

material. Brodows slutsats var att det vanligaste arbetssättet går ut på att lärarna 

använder sig av exempelövningar från läromedlen och att de hänvisar eleverna till 

läromedlen vid fördjupningar av grammatiska begrepp och vid hemarbete.    
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3 Material och metod 

Som metod för att samla in materialet har vi använt oss av enkäter och intervjuer, 

samt av en observation. Materialet till vår undersökning består således av enkätsvar i 

pappersform, inspelade intervjuer med lärare samt fältanteckningar från 

observationen. Metoden för analys av enkätsvaren har främst varit kvalitativ men i 

viss mån även kvantitativ. En kvalitativ analys har använts för att analysera 

intervjusvaren samt observationen.  

3.1 Material 

Det material som vi använt oss av i vår undersökning består dels av insamlade 

enkäter, dels av ljudupptagningar från intervjuer som transkriberats till utskrifter. 

Vid en observation gjordes även fältanteckningar vilka sedan renskrivits och använts 

som material.  

3.2 Metod för materialinsamling 

För vår materialinsamling valde vi att använda oss av både enkäter och intervjuer. 

Med enkätundersökningen ville vi samla in ett grundläggande material och få svar på 

våra inledande frågor. Vår avsikt var att i intervjuerna fördjupa oss i detta material 

och ytterligare bearbeta de svar som visat sig vara intressanta i enkätundersökningen. 

     Innan vi påbörjade vår undersökning på de utvalda skolorna ansökte vi om 

tillstånd av skolornas respektive rektorer att genomföra både enkätundersökning och 

intervjuer. Vissa övriga observationer gjordes även, då vi närvarade vid en muntlig 

redovisning av en undersökning utförd av lärarstudenter på en högskola i 

Mellansverige.  

3.2.1 Enkäter 

Syftet med enkätundersökningen var att utreda vilken betydelse olika läromedel har 

för grammatikundervisningen i svenska. För att få svar på detta ställdes frågor om 

vilka typer av läromedel som lärarna använder i sin svenskundervisning och vad 

läromedlen används till. Lärarna fick även, om möjligt, berätta mer specifikt vilka 

läromedel de använder och ange i vilken grad de använder läromedel i 
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grammatikundervisningen. Dessa frågor samt några ytterligare frågor utgjorde vår 

enkät (se bilaga 1 Enkätundersökning).     

     Enkätundersökningens frågor var av ostrukturerad typ med undantag av den sista 

frågan som var av strukturerad typ. Detta innebar ett större antal öppna frågor där 

informanten fick möjlighet att lämna detaljerad information och en sluten fråga med 

fasta svarsalternativ (Stukát 2005:46). I inledningen av enkäten fick informanten 

redogöra för kön, ålder och antal år som verksam lärare. I enkätens slut gavs 

informanten möjlighet att lämna övriga kommentarer. Vi valde att begränsa vår 

undersökning till enbart fem frågor för att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. 

Det spektrum inom vilket frågorna rörde sig var relativt begränsat då vi på förhand 

visste ungefär vilken information vi behövde från våra informanter.  

     För att göra svaren så representativa som möjligt genomfördes 

enkätundersökningen bland svensklärare verksamma i år 7–9 i tre skolor i tre olika 

städer i Mellansverige. Ytterligare två skolor i två andra städer kontaktades med 

förfrågan om tillstånd att genomföra enkätundersökningen, varav den ena tackade 

nej och den andra inte gav något svar. Av de totalt 22 enkäter som delades ut fick vi 

15 enkäter tillbaka, fem enkäter från varje skola.  

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna var av semistrukturerad typ. Vi hade ett antal fasta frågor som vi ville ha 

besvarade, men lämnade även utrymme för eventuella följdfrågor och fördjupningar 

under intervjuns gång (Denscombe 2000:135). 

     Vi valde att intervjua totalt tre lärare från tre olika skolor. Lärarna valdes ut 

slumpmässigt och deltagandet i intervjuerna var frivilligt. Med intervjufrågorna ville 

vi att lärarna skulle bekräfta en del av de resultat som enkätundersökningen givit oss. 

Några av intervjufrågorna var därför identiska med enkätfrågorna. Förutom att ställa 

frågor om lärarnas syn på grammatik, hur de arbetar med grammatik samt i vilken 

grad de använder läromedel i grammatikundervisningen, ställde vi även frågor om 

svenskundervisning i allmänhet. Syftet med detta var att ge en kontext i vilken 

resultatet från intervjuerna kan placeras.  
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3.2.3 Observation 

I en studie genomförd av lärarstudenter vid en högskola i Mellansverige har ett antal 

lärare aktiva i grundskolan och i gymnasiet intervjuats om sin syn på grammatik och 

på sin egen grammatikundervisning. Vi närvarade vid redovisningen av resultaten 

från dessa intervjuer och fick möjlighet att anteckna dessa samt ställa frågor till 

lärarstudenterna. Vi har valt att endast redogöra för svaren från de lärare som var 

verksamma i år 7–9 då flera av lärarna var verksamma i gymnasieskolan.  

3.2.4 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är forskning nödvändigt för att utveckla det samhälle 

vi lever och verkar i. Vid bedrivandet av forskning är det av yttersta vikt att de 

undersökningar som genomförs görs med goda etiska hänsynstaganden som grund. 

I missivbrevet som informanterna fick ta del av innan enkätundersökningen 

redogjorde vi kortfattat för Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi betonade 

att deltagandet var frivilligt och att informationen enbart skulle användas till 

forskning. Enkäten var anonym och det material vi fick in skulle hanteras 

konfidentiellt och endast användas till vår forskning. 

     Vid intervjutillfällena informerades informanterna om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. För att garantera 

informanternas anonymitet ställdes inga intervjufrågor som möjliggör identifiering 

av informanten. De informerades också om att hanteringen av informationen skulle 

ske konfidentiellt och enbart användas till forskning. Informanterna gav oss deras 

samtycke vilket innebar att de var villiga att delta i intervjun.  

     Vid vår observation behandlades den information vi fick från lärarstudenterna 

konfidentiellt. Intervjusvaren går inte att koppla till någon enskild informant och 

själva undersökningen kan därför sägas vara helt anonym. 

3.3 Metod 

Vi har för vår analys av forskningsmaterialet haft en kvalitativ metod som 

utgångspunkt. I analysen av vissa delar av materialet, främst några av enkätfrågorna, 

har vi dock använt oss av en kvantitativ metod. Detta för att få ut mest möjliga 

information från vårt material och för att en blandning av de båda metoderna både är 
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svår att undvika och dessutom ofta höjer forskningens kvalitet (Denscombe 

2000:203). 

3.3.1 Analys av enkätsvar 

Vi har överlag sammanställt enkätsvaren i beskrivningar och förklaringar vilka sedan 

infogats under specifika teman, ofta kopplade till respektive enkätfråga. För en fråga 

har dock svaren gjorts kvantifierbara och sammanställts i tabellform för att ge 

överblick och för att kunna urskilja tendenser i enkätsvaret. Analysen av enkätsvaren 

är därför främst av kvalitativ karaktär då den syftat till att omvandla dessa till skrivna 

ord snarare än till siffror i tabeller. Dock finns även inslag av en kvantitativ karaktär i 

analysen av ett enkätsvar som presenteras i tabellform (Denscombe 2000:204). 

3.3.2 Analys av intervjusvar 

Analysen av intervjusvaren liknar analysen av enkätsvaren, då vi även här har 

sammanställt svaren på de olika frågorna i längre tematiska stycken av löpande text. 

De ljudupptagningar som gjordes vid intervjutillfällena transformerades till utskrifter 

genom transkribering (Denscombe 2000:204). Dessa utskrifter låg sedan till grund 

för vår framställning av resultaten från intervjuerna där vi har velat gå på djupet i 

lärarnas svar. Stor vikt har lagts vid att framhäva lärarnas olika resonemang och visa 

på motsättningar och likheter i deras åsikter och arbetssätt. För att kunna göra denna 

beskrivning föll det sig naturligt att använda en kvalitativ metod, som oftast lämpar 

sig väl för småskalig forskning av beskrivande karaktär (Denscombe 2000:205).  

3.3.3 Analys av material från observation 

Materialet från observationen som vi genomförde registrerades i fältanteckningar 

som sedan skrevs ner på dator. Detta material har vi genom en kvalitativ metod 

sedan sammanställt i löpande text i ett separat avsnitt av resultatdelen. Genom den 

kvalitativa metoden har vi sökt efter kopplingar och intressanta perspektiv i det 

aktuella materialet, såväl som motsägelser och nya slutsatser som inte stått att finna i 

det övriga forskningsmaterialet (Denscombe 2000:260). 

3.4 Reliabilitet och validitet 

Svaren i enkätundersökningen är svåra att kontrollera sanningshalten i. Vi kan inte 

garantera att informantens svar är sanning och kan heller inte ifrågasätta eller följa 
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upp svaren på samma sätt som är möjligt vid intervjuer (Denscombe 2000:128). 

Detta är en aspekt som påverkar reliabiliteten i enkätundersökningen. Att 

informanten misstolkar frågor i enkäten är också en risk. Validiteten i 

enkätundersökningen anser vi vara god eftersom frågorna är relaterade till syftet med 

undersökningen, det vill säga läromedlens betydelse för grammatikundervisningen. 

Däremot täcker inte enkätundersökningen in hela den betydelsen utan vi får endast 

en förkänsla av den. I intervjuerna kunde vi istället fördjupa oss i det som vi fann 

intressant i resultatet av enkätundersökningen. 

     Liksom vid enkätundersökningar är det vid intervjuer också svårt att kontrollera 

sanningsenligheten om inte frågorna utgörs av faktiska grunder. I dessa intervjuer 

var fokus lagt på informanternas erfarenhet och känslor och då är det svårt att 

kontrollera om det som sägs är informantens verkliga åsikter (Denscombe 2000:158). 

Ämnena som behandlades i intervjun kan av informanterna upplevas vara av 

personlig eller känslig karaktär, men vi håller det som föga troligt att det skulle 

påverka informanternas svar. Reliabiliteten i intervjuerna är utifrån ovanstående 

resonemang relativt hög. Något som skulle kunna påverka svaren är dock prestigen i 

intervjuämnena. Informanterna vill eventuellt att vi ska uppfatta dem som goda 

lärare som lägger stor vikt vid och visar engagemang i sin undervisning. Det finns 

alltså en risk att informanterna förskönar sin grammatikundervisning.  

     Validiteten anser vi vara hög. Vissa frågor berör dock vårt ämne enbart till viss del 

som till exempel frågorna rörande skönlitteratur och elevers eget skrivande. Vi 

motiverar detta genom att vi ville få en större bild av informanternas tänkande och 

erfarenhet kring svenskämnet och grammatik. 

     I vår observation måste reliabiliteten klassas som relativt låg då intervjuerna inte 

genomfördes av oss. Vi har inte kunnat kontrollera under vilka former studenternas 

information samlades in och data kan ha blivit förlorade eller förvrängda under 

tidens lopp.  

     Validiteten är också den jämförelsevis låg. Vi vet inte vilka frågor som ställts till 

informanterna men däremot vet vi svaren och utifrån dem kan vi resonera kring 

resultatet. Resultatet av observationen fungerar som en koppling till våra 

undersökningar där vi kan se vissa likheter och skillnader men inte dra några säkra 

slutsatser dem emellan. 
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4 Resultat 

Vi kommer här i olika avsnitt redovisa de resultat som framkommit ur vår 

enkätundersökning och våra intervjuer. Vi kommer också att redogöra för resultat 

från observationen. I det avslutande avsnittet Summering kommer vi att kortfattat 

sammanfatta de olika resultaten från vår undersökning. 

4.1 Resultat av enkätundersökningen  

I enkäten ville vi bland annat få svar på frågor om vilka läromedel som används i 

svenskundervisningen samt i vilken grad läromedlen används i 

grammatikundervisningen. Andra frågor som vi sökte svar på var vad lärarna 

använder sina läromedel till samt hur deras grammatikundervisning ser ut.  

4.1.1 Vilka läromedel används i svenskundervisningen? 

Av enkätsvaren framgår att samtliga femton lärare använder sig av egenproducerat 

material i sin svenskundervisning. Därefter följer läroböcker, Internet, kompendier 

och skönlitteratur som de mest använda läromedlen.  När det gäller läroböckerna i 

svenska är några titlar uppenbart dominerande, exempelvis Ess i svenska som nio av 

lärarna använder sig av, Mango som används av sju av lärarna och Magasinet som 

används av fem av lärarna.  

4.1.2 Vad används läromedlen till? 

Det finns en stor spridning i läromedlens användningsområden vilket illustreras av 

att många av lärarna har gett helt olika svar på frågan om vad läromedlen används 

till. Flera lärare använder läromedlen till att ”plocka bitar” ur, det är dock oklart vad 

dessa bitar består av. Andra lärare hämtar arbetsuppgifter till eleverna från sina 

läromedel. Flera lärare använder även olika läromedel som källa till inspiration samt 

till genomgång och introduktion. Endast tre av lärarna skriver att de använder sina 

läromedel till grammatik, detta trots att sex av lärarna enligt enkätundersökningen i 

hög grad använder läromedel i sin grammatikundervisning. Detta är intressant och 

torde bero på enkätens utformning. Frågan om vad lärarna använder sina läromedel 

till ställdes i öppen form, medan den senare frågan om i vilken grad lärarna använder 

läromedel i sin grammatikundervisning ställdes i sluten form.  
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4.1.3 I vilken grad används läromedel i grammatikundervisningen? 

Av tabell 1 nedan framgår att nästan lika många lärare använder läromedel i 

grammatikundervisningen i låg grad som i hög grad. Skillnaden är väldigt liten då sex 

lärare använder läromedel i hög grad och sju lärare gör det i låg grad. Det framgår att 

det finns en skillnad mellan yngre och äldre lärare när det gäller användandet av 

läromedel i grammatikundervisningen. Det är tydligt att yngre lärare använder 

läromedel i högre grad än vad äldre lärare gör, vilket illustreras av tabell 1.  

 

Tabell 1. Användandet av läromedel i grammatikundervisning i förhållande till lärarens ålder. 
 
Lärare       Ålderskategori               I hög grad    I låg grad 

1 20–30  X 

2 20–30  X 

3 31–40  X 

4 31–40  X 

5 31–40   X 

6 41–50  X 

7 41–50  X 

8 41–50   X 

9 41–50   X 

10 41–50   X 

11 51–60   X 

12 61+   X 

13 61+   X 

 

Två av femton lärare fyllde inte i något svar på frågan om i vilken grad läromedel 

används i grammatikundervisningen.  

4.1.4 Hur ser lärarnas grammatikundervisning ut? 

På frågan om hur lärarnas grammatikundervisning ser ut är svaren varierade. Av de 

tillfrågade lärarna är det nio som nämner att de arbetar med ordklasser och/eller 

satsdelar. Flera av lärarna anger endast dessa två delar av grammatiken som grund 

för sin grammatikundervisning. En lärare skriver att hon har en ”förmodligen ganska 
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traditionell och säkert inte jätterolig” grammatikundervisning som bedrivs enligt 

mönstret ”ordklasser för sig, satslära för sig (och skrivregler för sig)”. Ett annat 

genomgående mönster för hur grammatikundervisningen ser ut är att läraren håller 

en genomgång för klassen och skriver exempel på tavlan, varpå eleverna själva tränar 

på olika uppgifter som läraren ger dem för att så småningom göra ett skriftligt prov. 

Några lärare påpekar dock hur de för diskussioner med sina elever kring grammatik 

och reflekterar kring olika språkliga problem. En av lärarna berättar att hon kopplar 

sin grammatikundervisning till ett främmande språk.  

4.1.5 Skillnader och likheter mellan skolorna 

Resultaten från enkätundersökningen skiljer sig något mellan de tre skolor från vilka 

materialet samlades in. När det gäller vilka typer av läromedel som lärarna använder 

i sin svenskundervisning finns inga stora skillnader. Däremot använder man olika 

specifika läroböcker vid de tre skolorna. I den första skolan (S1) använder lärarna 

huvudsakligen läroböckerna Magasinet och Mango. I den andra skolan (S2) 

använder man istället Ess i svenska. I den tredje skolan (S3) använder man Ess i 

svenska och Mango. Vi har därför två skolor som använder Ess i svenska och två 

skolor som använder Mango.  

     Lärarna på de tre skolorna använder sina läromedel till i stort sett samma saker, 

dock kan vissa olikheter framhävas. Att plocka bitar ur läroböckerna är något som 

lärarna gör i S2 och S3, de skolor där man använder läroboken Ess i svenska. 

Gemensamt för lärarna på dessa två skolor är också att de använder läroböckerna 

som uppslag. I S1 och S3 använder man läroboken Mango och lärarna i dessa två 

skolor använder bland annat sina läroböcker som inspiration och för att hämta 

uppgifter och övningar.  

     Vad det gäller sambandet mellan lärarnas ålder och användandet av läromedel i 

grammatikundervisningen finns i princip inga skillnader mellan de tre skolorna. I S1 

och S2 använder fyra av tio lärare läromedel i hög grad i grammatikundervisningen. I 

S3 saknas svar från två av fem tillfrågade lärare och där visar därför enkätsvaren att 

två av tre lärare använder läromedel i hög grad i grammatikundervisningen.  

     Grammatikundervisningen i de olika skolorna är, enligt enkätsvaren, likartad men 

vissa skillnader står att finna även här. I alla tre skolor skriver lärarna om hur de 
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arbetar med främst ordklasser och satsdelar. I S3 är dock lärarna mer konkreta i sin 

beskrivning av grammatikundervisningen och här talas det också om ”traditionell” 

grammatik och om att arbeta ”i block”. I S1 och S2 talas det istället mer om ”eget 

tänkande” och ”egen grammatik” och här nämns även ”diskussion” och ”reflektion”.  

4.2 Resultat av intervjuer 

I detta avsnitt redovisar vi under olika teman de resultat som framkommit ur våra 

intervjuer med tre lärare i år 7–9. Dessa teman är grammatikundervisningens värde 

och innehåll, läromedelsanvändning i grammatikundervisningen samt grammatik-

undervisning med elevens skrivande i centrum.  

4.2.1 Grammatikundervisningens värde och innehåll 

Det råder delvis delade meningar bland lärarna om grammatikundervisningens 

värde. Lärare 1 (L1) tycker att grammatik är väldigt viktigt i svenskundervisningen 

och anger främst två skäl till det. Det ena skälet är att grammatikkunskaper krävs när 

eleverna skriver texter i olika genrer för att bland annat veta hur verben böjs, vilket 

tempus texten ska skrivas i och hur meningar konstrueras på ett korrekt sätt. Det 

andra skälet är att grammatikkunskaper ofta behövs vid inlärning av ett främmande 

språk för att lättare förstå terminologin. Detta är också något som lärare 2 (L2) 

betonar även om läraren ifråga också framhäver andra argument för grammatikens 

värde. L2 ser grammatik dels som ett analysverktyg, dels som en metod för att förstå 

varför språket ser ut som det gör. Grammatiken blir ett ”språk om språket” vilket 

medför att eleverna får en begreppsförståelse som är viktig när de ska bygga ny och 

egen kunskap. L2 framhäver dock att för att detta ska kunna möjliggöras måste 

eleven ha nått en viss abstraktionsnivå eftersom grammatik kräver ett abstrakt 

tänkande. L2 anser att vissa grammatikkunskaper krävs för att nå VG-nivån i svenska 

men att kravet för G-nivån inte är lika stort. Vilka specifika grammatikkunskaper som 

krävs nämns dock inte. Lärare 3 (L3) framhäver grammatikförståelse snarare än 

begreppskunskap om grammatik som viktigt. Det gäller att få eleverna att förstå 

varför vi människor talar och skriver på ett visst sätt. 

     Grammatikundervisningen i klasser där L2 undervisar är huvudsakligen utformad 

på ett sätt där de arbetar med ordklasser och satsdelar på en relativt enkel nivå. För 

de elever som känner att de vill ha en större utmaning finns möjligheten att genom 
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individuellt arbete utveckla sina grammatiska kunskaper med hjälp av olika metoder. 

Det viktiga är att ge eleverna en grammatisk bas och att presentera grammatik som 

ett språk för att tala om språket. Då får eleverna en förståelse för att språket är byggt 

på ett speciellt sätt. L1 förhåller sig till grammatikundervisningen på ett mer outtalat 

sätt då grammatikmomentet integreras i den övriga svenskundervisningen, främst 

vid analyser av olika texttyper. Då kan läraren gå in på olika grammatiska problem 

som till exempel hur verben ser ut eller om texten behöver ha kortare meningar. L1 

anser att genom att undervisa på det sättet avdramatiserar läraren 

grammatikmomentet utan att för den skull försumma det. L1 använder sig däremot 

av stenciler för att eleverna lättare ska kunna förstå innebörden av vissa grammatiska 

begrepp vilket även L2 säger sig göra. L3:s undervisning skiljer sig gentemot de 

övriga två lärarnas undervisning men har en viss likhet med L1:s. L3:s undervisning 

kan betraktas som traditionell grammatikundervisning och är inte helt och hållet 

integrerad i den övriga svenskundervisningen. L3 arbetar igenom ”ordklass efter 

ordklass” och ”satsdel efter satsdel” och har regelbundna prov för att mäta elevernas 

kunskaper. L3 tycker att det är synd att det förhåller sig på detta sätt men nämner 

inte hur läraren skulle kunna göra undervisningen mer varierande.  

4.2.2 Läromedelsanvändning i grammatikundervisningen 

L1 och L2 har helt skilda uppfattningar om var de hämtar stöd för sin undervisning. 

L1 berättar att det mesta av stoffet till grammatikundervisningen hämtas från olika 

läroböcker som finns på skolan men även Internet och kollegor används som källor. 

L2 hämtar också stöd i läroböcker men främst för att sätta ihop exempelsamlingar 

eller andra typer av stenciler eller kompendier. När det gäller inspiration har L2 en 

vetenskaplig syn på grammatik och läraren ifråga hämtar stöd från vissa språkvetare 

som har ett eget förhållningssätt till språk och grammatik. L2 vill väcka en nyfikenhet 

kring grammatik hos sina elever och den nyfikenheten hittar man inte alltid stoff till i 

en lärobok.  Grammatikundervisningen får enligt L2 inte enbart bli till en kvantitativ 

kunskap som ofta läromedlen förespråkar. Det kan då bli svårt för eleverna att 

utveckla sitt eget sätt att se på språket. Grammatiken blir då också enbart ett 

kvantitativt verktyg, inte ett språk för att tala om språket, och det verktyget är inte L2 

säker på om alla elever behöver. L3 hämtar sitt stöd för grammatikundervisningen på 
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liknande sätt som L1 genom läroböcker och Internet. L3 nämner även skolans 

ämneskonferenser som ett tillfälle att samtala med andra svensklärare om olika 

undervisningsmoment. Vid dessa konferenser kan L3 få nya idéer och uppslag till 

grammatikundervisningen. Vad det gäller skillnader mellan lärare i användandet av 

läromedel i grammatikundervisningen tror L2 att man som ny lärare är mer styrd av 

läromedel än de lärare som har arbetat en tid inom läraryrket, men erkänner att detta 

inte behöver vara en absolut sanning. Om läraren har en tydlig uppfattning om hur 

han eller hon vill jobba med grammatikundervisning och kan förklara eller försvara 

varför läromedel inte behöver användas, kan läraren oavsett ålder eller antal år inom 

yrket arbeta helt utan läromedel. L1 menar att äldre lärare ofta har en rik erfarenhet 

av grammatikundervisning vilket medför att de kan genomföra undervisnings-

situationer på ett rutinmässigt sätt. De äldre litar på sina kunskaper på ett annat sätt 

än vad nyutexaminerade lärare gör för vilka det tar tid att bygga upp en trygghet. 

Detta resonemang förs även av L2 som också anser att erfarenhetens betydelse i 

undervisningssituationer inte är generell för grammatikundervisning i svenskämnet 

utan signifikativ för alla skolämnen. L3 är av en annan uppfattning då denne tror att 

både yngre och äldre lärare använder läromedel i lika hög grad trots att 

nyutexaminerade lärare är osäkra i sin lärarroll på grund av brist på erfarenhet. L3 

uttrycker att detta kan komma att ändras eftersom lärarutbildningarna allt tydligare 

betonar grammatikundervisningens värde.  

     Samtliga lärare anser att användandet av läromedel i grammatikundervisningen 

kan skilja mellan skolor och även inom skolans arbetslag beroende på om de arbetar 

tematiskt eller inte. Skillnaderna mellan skolor kan enligt L1 ligga i mängden 

grammatikbegrepp som lärarna arbetar med och inte i målen som de arbetar mot 

som bör vara gemensamma och stämma överens med kursplanen i svenska. L3 anser 

också att en avgörande skillnad kan vara om skolan har ämneskonferenser eller inte. 

Vi ställde frågan om varför alla lärare i enkätundersökningen skrev att de använde 

eget material i sin svenskundervisning. På detta svarar L1 att det antagligen beror på 

att svenskämnet är ett stort och brett ämne. Läromedelsförfattarna kan omöjligt ta 

upp allt i en och samma bok. Läraren får då antingen använda flera läroböcker eller 

tillverka eget material. L2 anser att svenskämnet är byggt på olika former av 

kommunikation och kan därför inte alltid vara styrt av lärobokstexten. Genom eget 



 

 

 

28 

 

material kan läraren anknyta till saker som är aktuella för eleverna istället för att låta 

lärobokstexten, vars innehåll kanske inte alltid tilltalar eleverna, utgöra grunden för 

arbetet. L3 finner det svårt att hitta material till sin undervisning. Till 

grammatikundervisningen specifikt behövs det mycket material för bland annat 

övningar. Det arbetsunderlag som finns i en lärobok räcker inte alltid till för detta. 

L3:s skola har försökt att hitta ett allsidigt läromedel där alla delar av svenskämnet är 

väl representerade men ännu inte funnit något tillfredsställande sådant.  

4.2.3 Grammatikundervisning med elevens eget skrivande i centrum 

Det finns ett strävansmål i den nationella kursplanen i Svenska för grundskolan som 

säger att eleven ”genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande 

mönster och grammatiska strukturer i språket” (Skolverket 2000:97). I 

enkätundersökningen nämner ingen av de tillfrågade lärarna att de arbetar med 

elevernas eget skrivande eller med elevernas egna texter i sin grammatikundervisning 

och vi frågade i intervjun vad detta kan bero på. L1 och L2 tycker att resultatet är 

ytterst förvånande och anser att det är självklart att elevernas eget skrivande måste 

vara basen i grammatikundervisningen. L3 använder sitt traditionella arbetssätt som 

argument för att inte använda sig av elevers eget skrivande i grammatik-

undervisningen. Hur L1 och L2 ser på definitionen av eget skrivande i 

grammatikundervisningen skiljer sig åt. L2 definierar det tidigare nämnda begreppet 

individuellt arbete som ett moment där man utgår från elevernas eget skrivande och 

deras eget språk men nämner inte explicit att de arbetar med elevernas texter. L1 

nämner däremot att de arbetar utifrån elevernas skrivna texter för att se vilka 

grammatiska problem som finns och utifrån dem försöka förbättra elevernas 

grammatiska medvetenhet. Denna medvetenhet är beroende av vilken nivå eleven 

befinner sig på och det är utifrån den nivån som arbetet med grammatiken måste ta 

vid.  

     På frågan om huruvida lärarna bedömer att läromedlen förespråkar en 

grammatikundervisning som tar hänsyn till elevens eget skrivande svarar L2 att 

läromedlen inte alls gör det. Metoderna i läroböckerna tenderar att bli 

fragmentariska oavsett vilken ålder läroboken är ämnad för. Den enda skillnaden 

enligt L2 är att ju högre åldrar läroböckerna riktar sig till, desto fler grammatiska 
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begrepp innehåller de. Det fragmentariska intrycket förblir dock detsamma. L3 anser 

inte heller att läromedlen framhäver vikten av elevers eget skrivande och finner dem 

tyvärr förespråkande en traditionell grammatikundervisning. L1 resonerar delvis på 

ett liknande sätt. L1 menar att läroböckerna inte är utformade för att stimulera 

elevens personliga stil. Läroböckernas innehåll består mest av övningar som saknar 

koppling till den enskilde elevens vardag. Det är istället upp till läraren att anpassa 

sin undervisning till den enskilde eleven eller till elevgruppen. 

4.3 Resultat av observation 

I detta avsnitt redogör vi för resultaten från vår observation. De teman som vi 

behandlar här är grammatikundervisningens utformning och dess syfte och värde. 

Vi väljer att ta upp dessa frågor då de går i linje med våra övriga resultat från 

enkäterna och intervjuerna och i kombination med dessa resultat hjälper till att 

besvara undersökningens frågeställningar. De fyra lärarna som intervjuades av 

lärarstudenter vid en högskola i Mellansverige arbetar alla i grundskolans år 7–9.  

4.3.1 Grammatikundervisningens utformning 

Av intervjuerna framkom att samtliga lärare arbetar med ordklasser och/eller 

satsdelar i sin grammatikundervisning. Två av de intervjuade lärarna anser att 

grammatikundervisningen har minskat de senaste åren och att den förr var mer 

grundlig. Samma lärare vill inte se en mer renodlad grammatik utan tycker att det är 

bättre som det är nu. Anledningen till att grammatiken är på reträtt i skolan anser en 

av lärarna vara tidsbrist. 

4.3.2 Grammatikundervisningens syfte och värde 

Syftet med lärarnas grammatikundervisning varierar mellan lärarna. En lärare ”vill 

ge eleverna en bra grund till gymnasiet”, en annan menar att ”grammatik hör till 

svenskämnet”. En tredje lärare talar om ”grammatik som metaspråk”, att eleverna 

”ska kunna grammatik för att kunna slå i en ordlista ” samt ”för att kunna diskutera 

stil i språket”. Grammatikundervisningens värde motiveras av två av lärarna med 

främmandespråksargumentet, en tredje anför ett slags demokratiargument när 

läraren ifråga menar att ”alla elever har rätt att få en god språkbehärskning”. 
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4.4 Summering 

Utifrån de resultat som vi redovisat i ovanstående avsnitt kan en sammanfattning av 

dessa resultat göras. I denna sammanfattning kommer resultat från enkäter, 

intervjuer och observation att redovisas tillsammans. Sammanfattningen är uppdelad 

i tre teman: läromedel i grammatikundervisning, grammatikundervisningens 

utformning och grammatikundervisningens syfte och värde.  

4.4.1 Grammatikundervisningens utformning 

Utifrån våra resultat står det klart att majoriteten av lärarna utformar sin 

grammatikundervisning enligt traditionella mönster. Detta innebär i de allra flesta 

fall ett systematiskt arbete med ordklasser och satslära. Ofta utgörs 

grammatikundervisningen av en lärarledd genomgång av nya moment, följt av 

elevernas eget arbete med övningsuppgifter som avslutas med ett skriftligt prov. 

Genom detta arbete med ordklasser och satslära vill lärarna ge sina elever en slags 

grammatisk bas. I intervjuerna framkom att lärarna tycker att elevernas eget 

skrivande måste vara basen i grammatikundervisningen, men endast i några enstaka 

fall kunde vi se att lärarna omsatte dessa åsikter i praktik.  

4.4.2 Läromedel i grammatikundervisningen 

När det gäller läromedel i grammatikundervisningen ser vi att lärare tar hjälp av 

främst Internet, eget material, läroböcker och kollegor. Dessa läromedel används till 

att plocka bitar ur, för att hämta arbetsuppgifter till eleverna, som inspirationskälla 

samt till genomgång och introduktion. Inga större skillnader finns här mellan de 

olika skolorna. Bland läroböckerna är ett fåtal titlar klart dominerande sett till 

utbredning och aktiv användning. Vilka titlar mer specifikt som används skiljer sig 

delvis mellan de olika skolorna.  

     Att lärare i så hög grad använder sig av eget material i sin grammatikundervisning 

beror enligt lärarna på svenskämnets karaktär som ett ämne byggt på 

kommunikation. Svårigheter att hitta ett komplett läromedel som täcker in detta 

stora ämnes alla områden anges också som en trolig förklaring. Ytterligare en 

anledning kan enligt lärarna vara avsaknaden av tillräcklig mängd övningsuppgifter i 

en enskild lärobok.  
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Lärarnas syn på läroböckerna är att läroböckerna i hög grad förespråkar en 

traditionell grammatikundervisning och i mindre grad förespråkar en 

grammatikundervisning som tar hänsyn till elevens eget skrivande.  

     Resultaten från vår enkätundersökning visar att ungefär lika många lärare 

använder läromedel i sin grammatikundervisning i hög grad som i låg grad. Vi ser 

dock tydligt att det är de yngre lärarna som använder läromedel i hög grad, medan de 

äldre lärarna gör det i låg grad.   De intervjuade lärarna är också i stort sett överens 

om att yngre lärare jämfört med äldre lärare i högre grad använder läromedel i sin 

grammatikundervisning. Anledningen till detta anses vara att yngre, ofta 

nyutexaminerade, lärare är mindre självsäkra samt att äldre lärare har större 

erfarenhet och förmåga att genomföra sin grammatikundervisning på rutin.  

4.4.3 Grammatikundervisningens syfte och värde 

Som motivering till varför man arbetar med grammatik i skolan anger lärarna olika 

anledningar. Här råder delade meningar om grammatikundervisningens värde.  

Många lärare är överens om grammatikens värde vid inlärningen av främmande 

språk. Av en lärare pekas grammatiken ut som en direkt förutsättning för denna 

inlärning. Förutom främmandespråksargumentet lyfts även ett slags 

demokratiargument fram, där alla elever ska ha lika rätt till en god språkbehärskning.  

     Ett annat motiv för grammatikundervisning i skolan ska enligt vissa lärare vara 

grammatikens nytta som analysverktyg i arbetet med skrivna texter. Ytterligare ett 

motiv är grammatikens värde som metaspråk. Flertalet lärare anser att grammatiken 

är ett språk om språket och använder sig av grammatikundervisning för att öka 

elevernas förståelse för språkets sammansättning.  
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5 Diskussion av resultat 

 I detta avsnitt kommer vi att diskutera vad våra resultat visar på i förhållande till 

våra frågeställningar.  

5.1 Hur ser dagens grammatikundervisning ut? 

Genom våra undersökningar har vi fått god insyn i hur grammatikundervisningen 

bedrivs idag. Överlag infriades våra förväntningar och den bild som vi hade av 

grammatikundervisningens utformning bekräftades. En klar majoritet av lärarna i 

skolan arbetar enligt traditionella mönster systematiskt med ordklasser och satslära, 

ett arbete som oftast sker isolerat från den övriga svenskundervisningen. Det typiska 

arbetssättet går ut på att läraren håller genomgångar inför klassen när nya moment i 

grammatiken ska behandlas. Dessa genomgångar följs av elevernas eget arbete med 

övningsuppgifter, varpå ett skriftligt prov genomförs som ska mäta de kunskaper om 

grammatik som eleverna tillgodogjort sig. Mindre tid ägnas åt kvalitetshöjande 

diskussioner och reflektioner kring grammatikens värde och syfte, och utelämnandet 

av dessa moment leder inte till ökad kunskap om grammatik. Vi ser inte heller hur en 

isolerad grammatikundervisning stödjer elevernas språkutveckling i några andra 

avseenden än att den ökar kunskapen om grammatikens terminologi. 

Språkutveckling sker genom språkanvändning och således bör inte grammatik-

undervisningen isoleras från den övriga svenskundervisningen (Ejeman & Molloy 

1997:168). Många lärare vill genom sitt systematiska och upprepande arbetssätt ge 

eleverna en grammatisk bas och ett språk för att kunna tala om språket. Vi ställer oss 

frågande till vilken den faktiska nyttan är för eleverna att kunna använda denna 

grammatiska bas i realistiska situationer. Av vår undersökning framgår dock att vissa 

lärare arbetar aktivt med elevernas egna texter och strävar efter att förbättra 

elevernas grammatiska medvetenhet. Tyvärr utgör dessa lärare en minoritet bland 

övriga lärare i undersökningen, men vi vill ändå framhålla att det finns flera lärare 

som i sin grammatikundervisning försöker väcka elevernas nyfikenhet för grammatik.   

     För att kunna föra en diskussion kring relevanta grammatikkunskaper krävs att 

läraren tar ställning till hur läraren ifråga ser på begreppet kunskap. Vi menar att 

kunskap inte är någonting som kan läras in mekaniskt i avsaknad av relevant kontext. 

Kunskap är inte heller något som kan mätas vid ett traditionellt utformat prov där 
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elever ibland får fylla i på förhand givna sanningar eller försöka lösa problem som 

saknar koppling till elevernas verklighet. Med ett sådant synsätt måste 

grammatikundervisningen, liksom all annan undervisning, utformas på så sätt att 

den anknyter till elevernas egna erfarenheter och intressen såväl som att erbjuda 

verklig utmaning genom arbete med relevanta problem. I intervjuerna betonar en av 

lärarna vikten av att hitta relevanta arbetsuppgifter till sina elever och det är också 

därför läraren tillverkar eget material. Vi tror att det är för att kunna anpassa 

uppgifterna efter hur klassens miljö ser ut för tillfället. En klass kan se olika ut 

beroende på vilken termin det är eller huruvida klimatet i klassen är bra eller mindre 

bra.      

     Att grammatikundervisningen ska byggas på arbete med elevers eget skrivande 

och elevers egna texter är något som kursplanen i svenska lyfter fram som 

strävansmål. Många lärare är medvetna om detta och påpekar själva hur det är 

självklart att elevernas eget skrivande utgör basen för grammatikundervisningen. Vi 

är kritiska till att så pass många lärare trots kunskaper om nya förhållningssätt till 

grammatikundervisning väljer att fortsätta arbeta med grammatik på samma sätt 

som de alltid gjort. Flera lärare riktar också denna kritik mot sig själva när de 

benämner sin grammatik som tråkig och traditionell. Kan det möjligtvis bero på att 

lärare fastnar i undervisningsmönster som de inte kan eller vill ta sig ur och att 

bekvämligheten i äldre och trygga undervisningsmetoder förhindrar eventuella 

incitament till förändring? Det verkar inte bättre än att grammatikundervisningen 

inte har fått den revision som den i vår mening är i behov av.   

5.2 Hur används läromedel i grammatikundervisningen? 

Vi ser en stor spridning vad det gäller lärarnas användning av läromedel i 

grammatikundervisningen. Denna spridning tyder på att lärare arbetar på olika sätt 

och att lärare vänder sig till olika sorters läromedel för stöd i sin 

grammatikundervisning. Många lärare använder sig av olika läromedel för att samla 

innehåll till egenproducerat material. Här ser vi likheter med Nilssons (2000a) 

undersökning som tidigare nämnts i kapitel 2. Lärarna i den undersökningen 

använde läromedel i högre grad vid grammatikmoment än i den övriga 

svenskundervisningen. Bristen på bra förlagsproducerade läromedel i 



 

 

 

34 

 

grammatikundervisningen anser vi vara ett problem då det tvingar lärarna att själva 

samla material till sin undervisning från flera olika håll. Risken med detta är att den 

röda tråden i undervisningen går förlorad. Detta till trots torde lärarnas egna 

material många gånger överträffa läroböckernas förmåga att engagera eleverna. Vi 

delar även många lärares syn på svenskämnet som ett i första hand kommunikativt 

ämne som inte alltid kan vara styrt av en lärobokstext. Något som lärarna själva lyfter 

fram är hur man väcker elevernas nyfikenhet för grammatik, en förmåga som många 

traditionella läroböcker saknar. Vi ser en brist hos läroböckerna gällande deras 

omfamning av svenskämnet som helhet och deras förmåga att samtidigt knyta an till 

elevernas erfarenheter och intressen.  

     Då lärare i så pass stor utsträckning själva ägnar sig åt att samla material till sin 

grammatikundervisning anser vi att en utökad dialog lärare emellan vore gynnsam 

för eleverna. Många skolor koordinerar sina lärare genom ämneskonferenser, och vi 

ser helt klart nyttan med att under sådana former utbyta erfarenheter och material 

samt lägga upp ramar och mål för undervisningen. Att lärare samtalar med varandra 

och arbetar tillsammans och på ett likvärdigt sätt är givetvis en förutsättning för att 

skolan ska kunna leva upp till sitt mål om en likvärdig skola för alla.  

     Det har i vår undersökning visat sig att yngre och äldre lärare i olika hög 

utsträckning använder sig av läromedel i sin grammatikundervisning. Närmare 

bestämt är det de yngre lärarna som använder läromedel mest. Bogren Legells (2008) 

undersökning som kortfattat redogjordes för i kapitel 2 visade motsatsen. 

Anledningen till att yngre lärare i högre grad använder sig av läromedel i vår 

undersökning anser vi vara deras bristande självsäkerhet som i sin tur bottnar i deras 

bristande erfarenhet. Det kan diskuteras huruvida en grammatikundervisning som 

enbart bygger på användandet av läromedel är bättre än en grammatikundervisning 

som bygger på andra faktorer som till exempel lärarens erfarenheter från tidigare 

undervisning. Båda dessa typer av undervisning löper risken att bli rutinartade och av 

den anledningen inte utvecklas. En statisk undervisning är inte förenligt med en 

skola som vill verka i sin samtid. En risk med att endast arbeta utifrån erfarenhet kan 

vara att varje problem som uppstår behandlas på samma sätt och att ingen ytterligare 

problematisering sker. Samtidigt kan en undervisning byggd på läromedel misslyckas 

med att fånga elevernas intressen vilket kan leda till att eleverna distanserar sig från 
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ämnet. För eleverna är det en rättighet att i skolan få ta del av färska kunskaper och 

således en lärares skyldighet att hålla sig uppdaterad om utvecklingen inom sina 

respektive kunskapsområden.  

     Förutom att ha rätt till färska kunskaper har eleverna även rätt till relevanta 

sådana. För att kunskaper ska vara relevanta krävs att de kan sättas in i ett 

sammanhang, att de ges en kontext. Som framgår av resonemanget i kapitel 2 inser 

också Nilsson (2000a) problemet i att läromedlen inte ger eleverna en 

kunskapsgrund som de kan ha nytta av i det verkliga livet. Exempeltexter med 

grammatiska problem i läromedlen är enligt honom inte anpassade efter de språkliga 

problem som eleverna kan tänkas möta utan är istället fragmentariska och inte satta i 

ett relevant sammanhang. Tyvärr är det följaktligen så att i läromedlen tenderar 

metoderna och kunskaperna att bli mycket fragmentariska vilket berövar eleverna 

poängen med undervisningen. De flesta lärare instämmer också i att läromedlen i hög 

grad förespråkar en traditionell grammatikundervisning och anger detta som ett skäl 

till att inte använda sig av dem. Många lärare strävar efter att anpassa sin 

grammatikundervisning efter elevernas personliga stil och finner inget stöd för detta i 

läromedlen. Man värjer sig också mot den syn på grammatik som en kvantitativ 

kunskap som många läromedel förespråkar då denna kunskap blir till ett verktyg som 

kanske inte alla elever behöver.  

5.3 Vad är syftet med lärarnas grammatikundervisning? 

Det har visat sig att det kan finnas många olika syften med grammatikundervisning. 

De vanligaste som vi har stött på i vår undersökning är grammatikens nytta vid 

inlärningen av främmande språk samt vid skriftliga uppgifter där eleverna förväntas 

kunna skriva korrekt. Båda dessa argument finner vi i tidigare forskning som bland 

annat Brodow, Nilsson och Ullström (2000) bedrivit. Främmandespråksargumentet 

men även formalbildningsargumentet ser även vi i vår undersökning som för lärarna 

viktiga argument i deras grammatikundervisning. Vi anser att det är viktigt att 

läraren över huvud taget har ett motiv bakom sin grammatikundervisning. Om man 

som behörig svensklärare inte klarar av att för eleverna förklara syftet med kunskaper 

i grammatik anser vi detta vara bristande professionalitet.  
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Grammatikstudier kräver att eleven har förmåga att tänka abstrakt, vilket även flera 

lärare framhäver. I vår undersökning har vi dock sett hur vissa lärare rättar sin 

betygssättning efter den kvantitativa kunskap som eleverna tillgodogjort sig. Vi 

vänder oss emot att lärare tillämpar olika typer av godtyckliga kriterier för 

grammatikkunskaper som sedan ligger till grund för betygssättning i svenskämnet. 

Den nationella kursplanen i svenska för grundskolan kan knappast sägas vara 

konkret i sin beskrivning av de mål som varje elev ska uppnå i form av 

grammatikkunskaper. Klart är dock att en likvärdig utbildning förutsätter en 

gemensam syn bland lärare på syftet med grammatikstudier och vilka 

kunskapsnivåer som ska ligga till grund för de olika betygsnivåerna. En lärare i 

studien talade varmt för vikten av grammatikförståelse snarare än begreppsförståelse 

och vi delar detta synsätt till fullo. 

     Ett syfte med grammatikundervisning som torde vara enkelt att förklara för 

eleverna är grammatikens nytta som metaspråk. För att kunna diskutera vissa 

språkliga problem krävs en viss terminologi vilket nog även de flesta elever kan 

instämma i. Många lärare är medvetna om detta och diskuterar grammatiken som 

metaspråk eller som ”språk om språket” med eleverna vilket också tidigare forskning 

av bland annat Brodow (2000) visar på. Detta är mycket bra och vi tror att elevernas 

förståelse av syftet med grammatikundervisning bidrar till att skapa relevans i 

grammatikundervisningen. Det finns dock vissa varningssignaler att beakta. Det 

duger inte att som lärare ge eleverna ett syfte med grammatikundervisningen och 

sedan inte hålla sig till detta syfte. Om man som lärare anför argumentet om 

grammatik som metaspråk för användning vid diskussioner kring språkliga problem 

måste man också se till att faktiskt använda grammatiken till just detta. Att ge 

eleverna ett verkligt syfte med grammatik och sedan hemfalla till icke-relevant 

grammatikundervisning menar vi är att lura eleverna och i värsta fall beröva dem 

deras intresse för grammatik. 
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6 Avslutning 

Grammatikundervisningen i skolan är något av en het potatis. De flesta människor 

som tillfrågas har någon slags åsikt om nyttan eller onyttan med grammatik i skolan 

och i samhället. Inte sällan är dessa åsikter starka och polariserade. Som lärare har 

man rätt till egna åsikter om grammatikens värde. Att lärare inte skulle ha egna 

åsikter i denna fråga är otänkbart då nästan varje lärare själva fått lära sig grammatik 

på olika sätt. Vi tror dock att en bland lärare enhetlig syn på grammatiken i 

svenskämnet är en förutsättning för att säkra kvalitén i grammatikundervisningen. 

En sådan enhetlig syn förutsätter dessutom att lärare diskuterar med varandra och 

problematiserar den egna undervisningen.  

     Vi har i detta arbete undersökt hur grammatikundervisning egentligen bedrivs 

idag och vilken roll läromedlen spelar i denna grammatikundervisning. Vi tycker att 

de resultat vi visat på talar för att det finns gott om utrymme för utveckling i den 

svenska skolan när det gäller synen på grammatik och metoderna som tillämpas i 

grammatikundervisningen. Varje lärare behöver ta ställning till hur läraren ifråga ser 

på värdet av kunskaper i grammatik och hur dessa kunskaper på bästa sätt ska 

förmedlas till eleverna. Detta är också något som många lärare gjort, vilket tydliggörs 

av att en hel del av den grammatikundervisning som bedrivs idag innehåller många 

positiva inslag. Vissa lärare lyckas bra med att motivera sin grammatikundervisning 

och framför argument som går att knyta till aktuell språkforskning. Det är tydligt att 

det finns en vilja bland många lärare att förbättra sig och känna att det man gör är 

relevant. Denna vilja till förbättring är värd att bygga vidare på i den fortsatta 

utvecklingen av grammatikundervisningen i skolan. 

     För en utveckling av grammatikundervisningen ser vi flera faktorer som bör ägnas 

uppmärksamhet. Fortbildning av lärare och skolledare kan öka den professionella 

kunskapen i skolan och leda till att ett bättre underlag finns för de beslut som fattas 

avseende grammatikens plats i svenskämnet. Ökat utrymme för diskussioner bland 

lärare och elever om grammatikundervisningens syfte skulle bidra till att skapa 

meningsfullhet i undervisningen. Dessa diskussioner kan leda till en medvetenhet 

som skulle kunna förändra elevers attityder till grammatik och språkundervisning 

som sådan till det bättre. En noggrann revidering av de läromedel som används i 
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undervisningen anser vi vara nödvändig. Denna revidering bör bygga på de konkreta 

mål och syften som lärare satt upp för sin undervisning och frågan bör då ställas 

huruvida läromedlen kan bidra till att uppnå dessa. Vi ser också ett behov av vidare 

forskning kring läromedel i grammatikundervisningen genom studier och 

observationer av lärares material och tillvägagångssätt. Syftet med denna forskning 

bör vara att fördjupa den aktuella debatten kring grammatik i skolan och 

förhoppningsvis finna nya nivåer och aspekter av densamma.  
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BILAGA 1 – Enkätfrågor 

 

ENKÄT – grammatikundervisning i svenskämnet år 7-9 
 
 
Kön                man  kvinna 
 
Ålder (20-30) (31-40) (41-50) (51-60) (61+)  
 
 
Antal år som verksam lärare   _______ 
 
 
Fråga 1: Vilka typer av läromedel använder du dig av i din svenskundervisning? 

Exempelvis läroböcker, kompendier, Internet, eget material. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 2: Vilka läromedel använder du dig av i din svenskundervisning? 
Vänligen specificera författare och titel om möjligt. 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Fråga 3: Vad använder du läromedlen till?  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fråga 4: I korthet, hur ser din grammatikundervisning ut?  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fråga 5: I vilken grad använder du läromedel i din grammatikundervisning? 

Inte alls I liten grad          I hög grad Vet ej 

  

 

Övriga kommentarer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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