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Bakgrund och inledning 
 
Efter att ha studerat språk både i grundskolan och vid högre studier har jag efter 
hand börjat fundera över och intressera mig för hur grammatikundervisningen 
fungerar i dagens skola. Detta gav mig idén att inte bara göra en undersökning 
om den svenska uppfattningen av grammatikundervisningen, utan att även ta del 
av ett annat lands åsikter. Valet föll på England, eftersom engelska är ett av 
huvudämnena i min utbildning. Min tanke var att en sådan undersökning skulle 
kunna ge mig, och förhoppningsvis andra, en klarare utgångspunkt för det 
kommande arbetet med språkundervisningen och ge en vägledning när det gäller 
att förbättra elevernas kunskap och förståelse för språkets betydelse. 
 

Syfte, metod och material 
 
Det är inte min avsikt att t ex bli insatt i hur man möter elever på skilda nivåer eller 
hur man ska gå tillväga med elever som har brister i kunskaper och färdigheter, 
utan mitt syfte är att jämföra svenska elevers inställning till svenskan med engelska 
elevers till engelska språket generellt, främst med betoning på betydelsen av 
grammatikundervisningen. När jag diskuterar grammatik syftar jag i huvudsak på 
begreppet som ett innehåll i svensk- och engelskundervisningen, alltså 
undervisning för att förstå språksystemet. 
 
Jag tror att en sådan undersökning skulle kunna ge utgångspunkt till ett försök att 
förstå hur eleverna skall finna samband mellan grammatikstudier, läsning, skrivning 
och annan färdighetsträning. Jag anser att grammatiken inte får stå isolerad från 
svenskämnets – och även i detta fall engelskämnets - innehåll.  
 
I arbetet med min uppsats har jag tagit del av både nyare och äldre litteratur 
gällande språk och grammatik. Övervägande har denna litteratur vänt sig till 
svenska läsare och det har därför varit svårare att finna information om 
forskningsläget i England. 
 
Jag har gjort en studie som jämför delar av modersmålsundervisningen hos två 
olika skolsystem och försökt klarlägga hur elever i år 8 och 9 upplever och 
intresserar sig för olika stycken i undervisningen när det gäller deras språk. 
 
Mitt arbete utgår från en litteraturstudie och en empirisk undersökning som 
består av en elevenkät och en lärarenkät. Användningen av enkätformen gör att 
man kan få en bredare överblick på sitt arbetsområde då man har möjlighet att få 
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fler och mer genomtänkta svar än vid intervjuer. Denna enkätundersökning 
beskrivs utförligare längre fram i arbetet. 
 
Litteraturstudien består av forskares och experters syn på grammatik både igår 
och idag.  
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Grammatikundervisning förr 
 
Varifrån kommer det vi idag kallar traditionell grammatik? Enligt de flesta 
språkforskare utvecklades den ur ett behov av ett metaspråk, d.v.s. regelrätta 
termer för att kunna förklara texter och hur språket är uppbyggt. Ett exempel 
som tas upp av Nils-Erik Nilsson (1997, s 7) är det talade latinet, som vid vår 
tideräknings början hade distanserat sig från det skrivna latinet så mycket att det 
senare i det närmaste kunde ses som ett främmande språk. Det var då behovet av 
regler uppstod och under medeltiden blev latinet liktydigt med skrift och 
grammatiska regler. 
 
Från det att den obligatoriska skolan började ta form i Europa har det ända fram tills 
idag diskuterats hur nödvändig grammatiken är och vilken roll den ska ha i vår 
undervisning. Vid denna tidpunkt började modersmålsundervisningen att ersätta 
latinet som undervisningsspråk och med det följde att modersmålet tog över latinets 
regler och metoder. Det är därför vi fortfarande idag ser samma tre huvudargument 
för grammatikundervisning som vi gjorde för nästan 200 år sedan. 
     
Dessa argument speglar en traditionell undervisning och är desamma både i Sverige 
och England, de två länder som står i fokus för min undersökning. Jag vill här belysa 
och kommentera formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och 
språkriktighetsargumentet.  
      
Formalbildningens mening är att formen är det viktigaste. Den ska tränas till fullo 
innan man går vidare till ett helt innehåll i en text. Nils-Erik Nilsson (1997, s 9) 
berättar att denna teori nådde sin höjdpunkt i Nordeuropa i början av 1800-talet. Vart 
ville man då komma med denna undervisning? Det var inte bara de grammatiska 
formerna och termerna som skulle läras in, utan meningen var också att man med 
hjälp av grammatikstudier skulle komma åt tänkandet; språket var ett uttryck för 
tanken. Denna syn på grammatikundervisning gjorde att språket kom att ”räknas 
som skolans främsta bildningsmedel, icke för sin praktiska användning eller ens för 
sitt innehåll utan för tanketräningens skull.” (Tarschys 1955, s 17). 
 
Formalbildningsmetoden togs direkt från latinundervisningen. Det man lärde sig 
förväntades sedan kunna användas i egen textproduktion. Under 1800-talet började 
denna metod kritiseras i Sverige. De s.k. unggrammatikerna med bl.a. Tegnér d.y. i 
spetsen påpekade att forskarnas uppgifter inte var att skriva lagar utan att beskriva 
och förklara språket. Denna kritik upplevdes av många inom skolvärlden som 
irriterande och frågan är om man än idag kan uppleva detta motstånd till förnyelse 
av grammatikundervisningen.  
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Hur försvarar man då främmandespråksargumentet? Tanken är att 
grammatikundervisning i modersmålet ska göra det lättare att tillägna sig ett 
främmande språk. Under årens lopp har man haft olika teorier om hur detta 
verkligen fungerar. En grammatiksyn som har sin grund i Frankrike är den 
filosofiska grammatiken och dess föreställning var, att det finns en grammatik som 
är densamma för alla språk och att denna därför bör läras in i modersmålet först. 
Detta argument stod fast även när latinet fick ge vika för t.ex. tyskan som 
främmande språk, eftersom strukturen för de olika språken ändå ansågs vara 
densamma under ytan. Men vad händer om man ifrågasätter detta argument? Nils-
Erik Nilsson citerar Hertzberg (1990) som menar att  
 

Isteden for å lete etter de distinksjonene og kategoriene som finnes i akkurat det ene språket 
en har foran seg, tvinger en det inn i et på forhånd fastlagt mönster, og eventuelle forskjeller 
vil – hvis de i det hele tatt oppdages – lett bli beskrevet som avvik fra mönstret og ikke som 
meningsbaerende trekk i det enkelte språket. (Nilsson 1997, s 11) 
 

Hertzberg visar här tydligt att denna sorts undervisning i vissa fall kan bli 
vilseledande. Jag återknyter mer till detta i min slutdiskussion. 
    
Det sista av de historiska argumenten för grammatikundervisning jag ämnar ta upp 
är språkriktighetsargumentet. Här vill jag återanknyta till de unggrammatiker som 
ifrågasatte formalbildningsargumentet, genom att påpeka att ett språk ständigt är 
under utveckling och på grund av detta måste man kunna tolerera varianter. Denna 
åsikt stod i motsättning till den hos de språkvetare som ansåg att språket måste 
normeras och att endast ett synsätt kunde vara rätt. De som stod på de senares sida 
var oftast människor som själva arbetade inom skolan, och för dem framstod en 
normerande grammatik som nödvändig för att kunna ge eleverna en undervisning 
där de lärde sig de riktiga formerna. Om det nu behövdes en norm, hur skulle den se 
ut? Språkhistorisk forskning hade väckt intresse för äldre former, men detta, menade 
en del, kunde leda till purism, som vidare kunde göra skillnaden mellan tal- och 
skriftspråk alltför stor. Under 1900-talet vet vi att dessa två har närmat sig varandra 
mer och mer.  

Grammatik idag 
 
Genom att belysa dessa ovanstående traditionella ståndpunkter för 
grammatikundervisning i skolan, vill jag försöka ta upp till diskussion varför vi har 
den kvar idag, hur den ser ut och vilka moderna argument som talar för eller emot 
grammatiken. Kan man fortfarande tro på dessa, eller går det att ifrågasätta deras 
mening? Som en första utgångspunkt tar jag hjälp av Ulf Teleman (1991) som har 
undersökt hur debatten ser ut. Han kom fram till att följande fem huvudargument är 
vanligast idag:”Ungdomen kan ju inte skriva. Det måste bero på att de inte kan 
någon grammatik.” Enligt Teleman menas här förmodligen att ungdomen inte kan 
skriva utan att göra fel, men enligt flera internationella undersökningar har 
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grammatikstudier ingen påvisbar verkan på språkfärdigheten (1991, s 120). Dock 
kan en bra grammatikundervisning göra elever medvetna om hur man kan uttrycka 
sig på olika sätt, men då det gäller stavning och andra vanliga fel kan man oftast inte 
skylla det på dåliga grammatikkunskaper.  
      
”Grammatisk kunskap är en del av kulturarvet.” Teleman (1991, s 121) vill här 
påvisa att ”de debattörer som kallar grammatiken ett kulturarv ser kultur som något 
tämligen ytligt, en behärskning av de signaler som visar att man har gått igenom en 
lång utbildning.” Teleman menar vidare att kultur faktiskt inte alltid kan ses som 
något bra. Det kan till och med vara värdelöst eller skadligt, eftersom det alltför ofta 
används om tvivelaktiga saker. Och här kan man kanske i viss mån tänka sig att 
grammatik som kulturarv skulle kunna vara värdelöst då det enbart ses som ett bevis 
på att man har privilegierats med en utbildning. 
 
Vad är då egentligen ett kulturarv? ”Det bestånd av idéer, upplevelser, värderingar 
osv. som har tagit sig uttryck i vår kulturs historia och som är mer eller mindre 
gemensamt för de flesta av oss.” (Bonniers svenska ordbok, 1991)  
 
Undersökes denna förklaring kan man ifrågasätta hur väl det stämmer överens med 
grammatisk kunskap och är det ett arv att vara stolt över? Vidare verkar definitionen 
av kulturarvet stämma mindre bra överens med vad debattörerna menar, då det ska 
vara något vi alla har gemensamt. 
      
”Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets förflackning.” I detta 
argument framstår förflackning som ett svårtytt ord. Jag sammankopplar det med 
ytlighet. Menar man då att språket skulle bli alltför ytligt om man ej ägnade sig åt 
grammatik i skolan? Telemans (1991, s 121) tolkning är att man i samhället ser olika 
skikt av språkbruk. Plockar man bort de översta, försämras språket gradvis. Men det 
språk som skapas då man strävar efter att bevara något som kanske är ålderdomligt 
blir inte längre var mans egendom. Vi finner här samma problem som i föregående 
argument: en elit och en massa. 
      
”Man kan inte lära sig främmande språk utan att kunna grammatik.” 
Främmandespråksargumentet har jag tidigare diskuterat och tänker därför bara 
nämna några punkter som tar upp varför det är viktigt även idag. Åsikterna har 
växlat något under senare år, men idag anses grammatiken som en nödvändighet för 
att kunna ta till sig ett nytt språk, då man lär sig det i skolan. Studier och 
erfarenheter (Teleman 1991, s 122) visar att elever i tonåren behöver klassificera och 
se klara skillnader mellan sitt eget och ett främmande språk. Teleman tar här inte 
upp vad han själv anser vara bäst, utan konstaterar endast vad forskning har påvisat 
då det gäller studiet av främmande språk. Om man nu enligt dessa resultat finner att 
grammatikundervisning i modersmålet behövs för att göra andra språk mer 
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lättillgängliga borde det inte finnas några hinder för att grammatik fortsätter att vara 
en del av den undervisningen. 
      
”Det är viktigt att man skaffar sig insikt om något så centralt i en människas liv som 
språket.” (Teleman 1991) Sant, men det finns mycket annan kunskap om språket 
som ej har med grammatik att göra.  
 

Hur ska grammatikundervisning gå till i dagens skola? 
 
Grammatiken har alltid varit nära knuten till språkriktighetsträningen, alltså 
definitionen av vad som är rätt och fel. Men finns det andra sätt att gå vidare på, 
då vi inte längre kan övertyga oss om att ett språk är ”riktigt” och att ett annat är 
”fel”? Jag tänker här ta upp några aspekter ur Sven Strömqvists uppsats Om 
grammatik, språklig medevetenhet och grammatikundervisning (Fem uppsatser 
om grammatik, 1993), där han ber läsaren att betrakta följande specificeringar av 
grammatik: 
 

(a) grammatik är de regler och principer som styr hur man konstruerar ordformer och hur 
man kombinerar dessa till fraser och satser samt de motsvarande reglerna och 
principerna för hur man konstruerar betydelse. 

(b) grammatik är beskrivning och eventuellt förklaring av (delar av) (a). 
(c) grammatik är råd, föreskrifter, förbud o. dyl rörande hur man bör konstruera 

ordformer, fraser och satser, samt vad dessa ordformer, fraser och satser bör betyda. 
                                                                                                                                       (s 24) 
 
Efter detta menar då Strömqvist att människan från 2 års ålder har en grammatik 
som den som förklaras i (a) och när man lär sig grammatik i skolmiljö brukar 
denna vara en blandning av (b) och (c). Diskussionen fortsätter med att ta upp de 
svårigheter som kan dyka upp i grammatikundervisningen, eftersom 
skolgrammatiken är så starkt förknippad med den s.k. riksspråksnormen. På 
grund av detta kan eleverna som kommer till skolan med grammatik (a) i 
bagaget komma i konflikt med grammatik (c), de får ingen möjlighet till att 
använda grammatiken som ett nyttigt redskap. Ett annat problem vi finner i 
skolan är att grammatiken baseras på skriftspråket och det gör att eleverna sällan 
känner igen sig eller kan knyta kunskaperna till egna uppplevelser. 
 
Då anser Strömqvist att några faktorer skulle kunna underlätta 
grammatikundervisningen, t.ex. att eleverna redan i förskolan får  
 

• skaffa sig en erfarenhet av och kunskap om ett eller flera språk. Denna 
kunskap omfattar bland annat grammatik i bemärkelsen (a), 

• utveckla sin vokabulär för att kunna tala om språkliga företeelser, 
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• utveckla en kompentens att utvärdera och bedöma sina egna och andras 
yttranden. 

 
Därför bör grammatikundervisningen idag anknyta till det språk eleverna själva 
talar eller har erfarenhet av och även de ord eleverna använder då de förklarar 
språkliga företeelser. Strömqvists mål för att nå dit är följande: 
 

1. Att inte isolera grammatiken, utan visa hur den hänger ihop med andra delar av 
språket. 

2. Att visa hur grammatik kan vara ett kreativt analytiskt redskap, att man lär sig ”labba” 
med grammatik. 

3. Att beskriva och jämföra fragment av olika språk. 
4. Att utvärdera olika beskrivningar, d v s diskutera i vilket avseende en beskrivning är 

bättre eller sämre än en annan.                                                                       (s 28) 
 
En intressant iakttagelse kan göras i punkt tre. Här menar inte Strömqvist enbart 
språk i den bemärkelse vi hittills har pratat om, utan även s.k. artificiella språk 
som matematik eller programmeringsspråk. Där kan man ur ett grammatiskt 
perspektiv utveckla olika frågor. Han tar upp detta speciellt därför att han anser 
att om man tar hjälp från kunskaper och metoder som ligger utanför den vanliga 
grammatikundervisningen skulle eleverna kunna få en mer kreativ språksyn än 
vad de har idag. 
 
Nils-Erik Nilsson (1997) har tankar om vilken roll grammatiken ska ha i 
undervisningen: ”En svenskundervisning som har språk och litteratur som kärna 
måste för språkets del utgå från vad vi faktiskt vet om språket, dels utgå från det 
levande språket.” ( s 43)  
 
Det påpekas att elever är mycket intresserade av språket som företeelse och det 
skulle vara synd om de då bara fick ägna sig åt grammatikstudier. Vad skulle 
detta betyda för grammatikundervisningen? Nils-Erik Nilsson menar att det ur 
det här perspektivet skulle kunna betyda att ”man för de olika språkliga fenomen 
man vill ta upp och belysa behöver finna kontrasterande exempel.”  (s 44) 
 
För att konkretisera detta följer här ett exempel han själv tar upp: 
 

’Rensningen av fisken, hur gick den till?’ 
 
i stället för det skriftspråkliga: 
 
’Hur gick rensningen av fisken till?’  (s 44) 

 

Detta exempel visar att dubbel satsdel ( i detta fall dubbla subjekt) ofta används i 
det svenska talspråket för att föra in ett nytt tema. Där behöver man på ett 
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tydligare sätt göra klart för lyssnaren vad man talar om innan man påbörjar 
något nytt. För att lyckas med denna sorts undervisning krävs bra kunskaper av 
läraren och också läromedel som tar upp olika fenomen som finns i vårt språk. 
 
Nilsson ställer sig också frågan vad läran om modersmålet i skolan ska innehålla 
och tar upp exempel på vad Bengt Brodow skriver om språkundervisning som 
en språkorientering i Perspektiv på svenska, del 2, Momenten ( 1996, Ekelunds 
förlag). Enligt Brodow kan man ta in sådant som handlar om bl.a. språkens 
ursprung, verbala och icke-verbala språk, internationella morfem, språkhistoria, 
dialekter, personnamn, ortsnamn, språkvärdering, stilistik och 
argumentationsanalys.  
 
Dessa är bara några exempel och här ser vi att den kunskap man kan få om sitt 
språk är betydligt mer vidsträckt än bara grammatik. 
 
Nils-Erik Nilsson avslutar sin diskussion med att påpeka att all 
språkundervisning ska bestå av en orientering om språket och detta kan så 
småningom förpassa grammatiken från sin dominerande ställning. 
Undervisningen om språket ska ha en liknande plats i skolan som de övriga 
orienteringsämnena. Utgångspunkten ska vara dialekten, gruppspråket, familjens 
språk och ungdomarnas språk. 
 
Meningen med vad Nilsson och Brodow säger är inte att man ska utesluta 
grammatikundervisningen från skolan, men grammatiken måste läras ut på ett 
sätt som visar dess fulla potential. Detta kan göras i samarbete mellan elever, 
lärare och andra ämnen. 
 

Vad säger kursplanerna? 
 
Kursplanen för ämnet svenska i den svenska grundskolan betonar att ”I ämnet 
svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet svenska 
delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning.”  
 
Här framgår klart och tydligt att studiet av språket och dess uppbyggnad ska 
integreras i den övriga svenskundervisningen och ej behandlas som ett separat 
avsnitt, vilket jag tror är vanligt förekommande än idag. Syftningen på rent 
grammatiska kunskaper tas upp endast vid ett tillfälle, vid mål att sträva mot:  
 

Skolan skall i sin undervisning 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. 
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I samband med detta citat om grammatiska strukturer kan tilläggas att kursplanen 
understryker att man i skolan gör svenskan till ett ämne som kan samarbeta med 
andra ämnen i skolan för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga och 
kreativitet. Precis detta tog Sven Strömqvist upp i den tidigare refererade uppsatsen. 
Även om man i kursplanen endast sammankopplar skrivning och grammatiska 
strukturer kan man som lärare gå ett steg längre och se till att få in grammatiken i 
hela undervisningen och alla moment. 
     
Har då den svenska skolan möjlighet att leva upp till den centrala kursplanen i ämnet 
svenska? Denna fråga ska jag försöka besvara genom att undersöka hur man testar 
elevernas kunskaper i svenska då man låter dem göra det nationella provet i svenska 
för år 9. Hur får man in grammatiken där? Samma sak ska jag göra med den 
engelska motsvarigheten som i ett led av skolreformer kom i mitten av 1980-talet. 
Först en sammanfattning av vad den engelska kursplanen säger om 
grammatikmomentet. Den del av kursplanen jag tar upp belyser Key Stages 3 och 4, 
writing:  
 

Pupils should be taught to:  
 

• use imaginative vocabulary and varied linguistic and literary techniques 
• exploit choice of language and structure to achieve particular effects and appeal to the 

reader 
• use formal and impersonal language and concise expression 
• develop logical arguments and cite evidence 
• use persuasive techniques and rhetorical devices 
• use the full range of punctuation marks correctly to signal sentence structure, and to help 

the reader 
• check their spelling for errors and use a dictionary when necessary 
• use different kinds of dictionary, thesaurus and spellchecker 

 
Language structure: pupils should be taught the principles of sentence grammar and whole-text 
cohesion and use this knowledge in their writing. They should be taught: 
 

• word classes or parts of speech and their grammatical functions 
• the structure of phrases and clauses and how they can be combined to make complex 

sentences [for example, coordination and subordination]  

• the use of appropriate grammatical terminology to reflect on the meaning and clarity of 
individual sentences [for example, nouns, verbs, adjectives, prepositions, conjunctions, 
articles] 

 
Man betonar också här, som i den svenska kursplanen, att ”Teaching should ensure 
that work in speaking and listening, reading and writing is integrated.” 
 
Men jag ser en klar skillnad i hur man uttrycker det eleverna ska kunna om 
grammatik; i den svenska kursplanen nämns endast ”grammatiska strukturer”, 
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medan den engelska tar upp exakt vilka moment inom grammatiken eleven ska ha 
klart för sig. Den menar också att den kunskap eleverna får om språket ska leda dem 
till att utveckla sina färdigheter inom retoriken och ge träning på olika effekter inom 
skrivning för att kunna övertyga, föra logiska diskussioner och vända sig till läsaren. 
 
Mycket i den svenska kursplanen hänvisar till att eleven skall upptäcka vad 
språket har att erbjuda genom att tillsammans med andra elever och lärare 
utforska det och att det också är utifrån hans eller hennes egna språkerfarenheter 
undervisningen ska ta sin form.  
 
Man kan inte direkt säga att det finns någon stor motsättning mellan de två 
kursplanerna då ingen av dem beskriver exakt hur man ska gå tillväga för att 
uppnå de utsatta målen. Istället ska man kanske fundera på hur stora 
skillnaderna kan vara mellan en nationell kursplan och den egna skolans. Tar vi 
den svenska som exempel verkar det som om skolorna i sina lokala kursplaner 
är mer detaljerade i sina målbeskrivningar då det gäller vad man ska göra inom 
grammatik. Där finner vi ofta utförliga uppläggningar för varje år och detta kan i 
sin tur göra att grammatiken blir en separat del av undervisningen mer än vad 
den egentliga  kursplanen har avsett från början. Detta fenomen kan också 
medföra att den lokala kursplanen gör den nationella mindre viktig efter hand. 
 
Det är svårare för mig att dra samma slutsats då det gäller England, eftersom 
skolan jag besökte inte behövde följa den nationella läroplanen, men min 
uppfattning är att det även där kan upplevas på samma sätt. Den engelska 
kursplanen i engelska säger uttryckligen att eleverna ska få kunskap om 
grammatiska strukturer för att kunna reflektera över enskilda meningar. De 
elever jag träffade hade inte fått lära sig det, utan deras undervisning lade istället 
tyngdpunkten på andra saker inom engelskan. Problemet är detsamma som i 
Sverige, men kanske ändå tvärtom. Inget av skolsysytemen ser ut att ha en 
jämvikt mellan egen undervisning och nationellt styrmedel. Det ena tenderar att 
ha för mycket grammatikundervisning ej knuten till det övriga inom svenskan 
och det andra kanske har för lite för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
resten av engelskämnets innehåll. 
 
Jag ska återknyta till dessa kursplaner då jag redovisar min enkätstudie. Kan man 
efter de resultaten ana om skolorna i stora drag följer det kursplanerna säger om 
grammatikundervisning? 
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Hur testas elevernas grammatikkunskaper i prov? 
 
I detta avsnitt ska jag redogöra för hur de svenska och engelska eleverna får visa 
vad de kan inom grammatiken då de gör obligatoriska prov. Som utgångspunkt 
för den svenska delen har jag det nationella ämnesprovet i svenska för skolår 
nio, vårterminen 1999. 
 
Ämnesprovet i svenska består av ett texthäfte som detta år hette Att välja väg, ett 
uppgifts- och svarshäfte (delprov A), ett kassettband med muntliga uppgifter 
(delprov B), ett blad med skrivuppgifter (delprov C) samt ett häfte med 
anvisningar till lärare och elever och en vägledning för bedömning och exempel 
på elevers lösningar med kommentarer. 
 
I inledningen till anvisningarna står det att kursplanen i svenska är provens 
utgångspunkt och att provuppgifterna överensstämmer med kursplanens mål. 
 

Vad prövas i svenska?  
 
I delprov A prövas läsförståelsen och där ligger texthäftet till grund för 
uppgifterna som består av kortvalsfrågor och längre frågor som ska få eleverna 
att tolka och förstå både litterära texter och faktatexter. Det betyder att: 
 

de egna erfarenheterna och vanan vid att reflektera över texter, litterära och andra, måste 
utnyttjas......ibland är den bokstavliga förståelsen tillräcklig, men ofta krävs också 
tolkning i relation till egna erfarenheter och kunskaper. (s 4, anvisningar till lärare och 
elever) 

 
De muntliga uppgifterna i delprov B består av intalade textavsnitt från litteratur 
och samtalssituationer och här är det meningen att eleverna ska jobba parvis 
med att diskutera det de får lyssna på. Sedan ska de kunna ge en kort 
redogörelse inför klassen om vad det är de har hört och vad de har kommit fram 
till. ”Svaret ska vara underbyggt med goda skäl och presenteras kort men på ett 
övertygande och trovärdigt sätt.”  (s 5, anvisningar till lärare och elever) 
 
Delprov C består av en större skrivuppgift på 160 minuter. I beskrivningen till 
uppgiften sägs det att: 
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   EN SKICKLIG SKRIBENT  

 
• tolkar intryck och kommer med idéer, 
• utvecklar sina idéer så att de leder till nya upplevelser och nya kunskaper både för 

skribent och läsare, 
• bearbetar både form och innehåll, så att de verkligen lyckas uttrycka det de vill, 
• behärskar skrivnormerna så väl att de kan koncentrera sig på det skapande arbetet. 

 
Duktiga skribenter kan göra något läsvärt av det stoff de behandlar. De är goda 
iakttagare, och de reflekterar över vad de ser. 

                                                                                  (s 6, anvisningar till lärare och elever) 
            
Här kommer också följande påstående in: 
 

Det är framför allt i skrivandet som eleven också visar sin grammatiska kompetens: i en 
varierande meningsbyggnad, där t.ex. underordnade konstruktioner ger möjligheter att 
uttrycka orsaker, förutsättningar eller hypoteser, i ett ordval med precisa, nyanserade 
och uttrycksfulla formuleringar och i en klar och sammanhängande struktur i hela 
texten.                                                                   (s 6, anvisningar till lärare och elever) 

 
Hur stor plats får grammatiken i ett sådant prov?  Ovan nämns det att det är i 
samband med skrivning som eleverna får chans att visa sina grammatiska 
kunskaper. Det är också det enda som sägs om grammatik i det nationella provet 
i svenska för vårterminen 1999. För att göra provet behöver eleverna inte ha lärt 
sig grammatik i den bemärkelsen att de ska kunna rabbla upp det de vet, vilket 
kan förekomma i andra prov som görs för enskilda skolor. Här får de istället 
tillfälle att tillämpa kunskaperna i en text som de själva skriver. Därför kan man 
ställa sig frågan hur stor nytta eleverna har av att lära sig alla dessa grammatiska 
termer som finns och som svenskundervisningen tar upp, oftast med hjälp av 
läroböcker, eftersom den sortens kunskap inte är nödvändig för det nationella 
provet. 
 

Hur bedöms uppgifterna? 
 
Utgångspunkten för hur eleverna ska bedömas i det nationella provet i svenska 
år nio är naturligtvis kursplanen. I häftet som handlar om vägledning för 
bedömning finns hjälp för läraren att få. 
 
Allmänna kriterier för delprov A (Att läsa och förstå) är: 
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            För Godkänd gäller att eleven  
 

• hittar uppgifter om sakförhållanden som direkt uttrycks i texten eller lätt går att sluta 
sig till; 

• förklarar innebörd på ett sätt som visar förmåga att reflektera över textens innehåll; 
• väljer exempel ur texten och ger endast en svag motivering. 

 
            För Väl godkänd gäller dessutom att eleven 
 

• ger relevanta och motiverade exempel ur texten när sådana efterfrågas; 
• ger förklaringar och argument som är trovärdiga när egna reflektioner efterfrågas; 
• visar prov på förmåga att dra slutsatser, se sammanhang och /eller göra jämförelser. 

              (s 5, vägledning för bedömning och exempel på elevers lösningar med kommentarer) 
 
I provet som gäller läsning och förståelse finns frågor som kan ge två typer av 
svar: de svar som kan vara rätt eller fel och de svar som kan vara mer eller 
mindre fullständiga utan att de är direkt rätt eller fel. 
 
Gällande bedömningen till hur delprov B ska gå till finns anvisningarna i häftet 
Anvisningar till lärare och elever. Detta beror på att man även ska kunna 
använda det som underlag för diskussion i klassen. Kvalitetsbedömningen är 
indelad i tre nivåer som berör presentationen, tydligheten och begripligheten och 
innehållet i det som sägs. Vi kan ta presentationen som exempel på hur provet 
bedöms: på nivå ett ska eleven uttala sig utan alltför stor tveksamhet, på nivå 
två ska han/hon dessutom låta engagerad i sitt svar och nivå tre fordrar 
dessutom att eleven låter engagerad och trovärdig i sitt svar. 
 
För delprov C som är en skrivuppgift på 160 minuter finns ett schematiskt 
rutsystem som tar upp punkter som hjälper till att bedöma uppsatserna eleverna 
skriver. Dessa punkter är: 
 

• Kommunikativ kvalitet         
• Uppslag och tanketrådar 
• Sammanhang och disposition 
• Variation i meningsbyggnad och ordval 
• Formell förmåga 

 
Några saker eleverna måste tänka på för att få Godkänd på uppsatsen är att 
sträva efter anpassning till läsaren, ha en ganska tydlig struktur, särskilt början 
och slut, ha korrekt meningsbyggnad, använda relevanta uppslag som antyder en 
större helhet. 
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Detta ska utvecklas mer om man vill nå ett högre betyg. Den största skillnaden 
är då att eleven ska ha en större förmåga att utveckla egna idéer runt ämnet och 
kritiskt granska det. Då det gäller ordval och meningsbyggnad ska man lyckas  
att variera sig och anpassa sin stil efter situationen. 
 
Detta var en kort redogörelse för hur det nationella provet i svenska, år nio ser 
ut. 
 
Kommer vi nu att finna någon skillnad i hur elevernas förmågor testas i ett 
engelskt prov? 
 

Vad prövas i engelska? 
 
Den engelska provformen jag jämför den svenska med är en av två allmänna 
examinationer som ingår i det engelska skolsystemet. Provet kallas GCSE vilket 
står för General Certificate of Secondary Education. Det görs i slutet av den 
obligatoriska skolgången, alltså då eleverna är sexton år gamla. Provet 
introducerades 1989 och ersatte då två prov som mer skilde ut de elever som 
hade sämre och bättre förutsättningar för fortsatta studier från varandra. 
 
GCSE-provet utfärdas inte av regeringen, utan av oberoende examination 
boards som oftast hör till ett eller flera universitet. 
 
Provet jag beskriver här är från 1999 och det består av en del som heter Non-
fiction and media texts och en del som heter Literary texts. Utöver detta är det så 
att provet delas in i något som kallas Foundation Tier och Higher Tier. Det är 
exakt samma uppgifter i de båda delarna, men de skiljer sig åt då det gäller 
svårighetsgraden. Så här skrivs det i rapporten om provet från 1999 gällande 
resultat för några som har gjort Higher Tier- varianten: 
 

it would seem that most Centres have a very good idea of the potential ability of their 
candidates and have correctly entered them for the appropriate tier; there are, nevertheless, 
still a significant number who, on the evidence of their responses, may have been 
disadvantaged by the more rigorous demands of the Higher Tier paper and might have been 
better served by being entered for the Foundation Tier. This comment may apply particularly 
to those candidates whose first language is not English. 

                   (English, Syllabus code 1500, Report on the Examination taken in June 1999, s 9) 
 
Det förefaller alltså som om skolorna får välja vad som passar eleverna; har de 
förutsättning att klara det svårare provet får de göra det. 
 
Hur går då själva examinationen till? Den första delen med sakprosatexter 
innehåller en artikel om ett särskilt ämne och en faktatext. I del A ska eleverna 
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göra uppgifter till båda texterna och det som bedöms är deras läsförståelse. Den 
testas genom att man skriftligen ska återberätta vad som står i texterna och även 
kunna se skillnaderna i dem. I den senare uppgiften ska man kunna få in lite 
egna åsikter. I del B är det skrivförmågan som bedöms. Eleverna får här välja 
mellan två uppgifter och båda har mycket med argumentation för eller emot 
något att göra. 
 
I delen med den litterära texten finns information om att eleverna i förväg har 
fått läsa texten i fråga för att kunna förbereda sig. Uppgifterna består av två 
sektioner där det i den första finns en uppgift som går ut på att förklara vissa 
händelser och aspekter i berättelsen. Denna uppgift bedöms ur 
läsförståelsesynpunkt. I den andra sektionen ska man göra två uppgifter som ska 
träna elevernas skrivförmåga. Här ska man beskriva en händelse eller känsla 
man någon gång har råkat ut för samt skriva en berättelse med en redan given 
titel. 
 
Som jag nämnde tidigare har jag även studerat en rapport om examinationen. 
Där får man reda på hur eleverna har förstått de olika uppgifterna och hur det i 
det stora hela har gått och bedömarna är ganska nöjda både med lärarnas 
betygsättning och elevernas prestationer. I summeringen kommenteras också 
läsa och skriva och tala och lyssna som är två stora komponenter i den engelska 
kursplanen för engelska. Dock får man i detta häfte ingen hänvisning till det 
grammatiska momentet i kursplanen annat än att vi får veta att kunskaperna om 
interpunktion verkar vara fullt tillräckliga: 
 

there appears to be a slight improvement in candidates’ linguistic expression; it is 
heartening to note that the semi-colon still exists and, what is more, is still used 
correctly, and even the apostrophe is causing less concern than in previous years. 
Examiners are relieved to see the return of these rare punctuation birds to their natural 
habitat but now fear for the survival of the intended paragraph; even those candidates 
whose writing was otherwise of a consistently high quality, failed to make it clear where 
paragraphs ended and began. 

                (English, Syllabus code 1500, Report on the Examination taken in June 1999, s 11) 
 
När jag nu kortfattat har gått igenom dessa två provformer för två länder ställer 
jag mig frågan om det är något som skiljer dem åt. Ser vi först till vad proven 
innehåller är det inte så stor skillnad; båda testformerna innehåller läsförståelse 
och skrivövningar i form av uppsatser. Det svenska provet har förutom detta 
också en muntlig del. 
 
Den största skillnaden finner vi kanske i att det engelska provet egentligen 
består av två prov, ett enklare och ett svårare. Även om uppgifterna har samma 
syfte separerar de ändå eleverna mer när det gäller förmåga än vad det svenska 
provet gör. 
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Inget av de två proven ger grammatiken en särskilt framträdande roll; man säger 
inte explicit att eleverna ska visa det de kan inom grammatikens område. Det 
svenska provet nämner bara att man inom skrivningen får chans att visa sina 
grammatiska kunskaper, medan den engelska provvarianten tar upp 
interpunktion. Vi finner alltså en skillnad i vad man anser att grammatik är och 
det framkommer också i citatet ovan. Detta fenomen kommer jag även senare att 
ta upp och vi måste ha detta i åtanke då vi tittar på vilka svar diagrammen har 
givit oss. Den svenska och den engelska skolan verkar tolka ordet grammatik på 
två olika sätt. Ur svensk synpunkt är grammatik det vi kallar ordklasser och 
satsdelar, alltså att lära sig förstå systemet i det egna språket, men den engelska 
tyngdpunkten verkar ligga mer på skrivregler såsom stavning och interpunktion. 
 
                                                            

Metod för min jämförelse  
 
Som tidigare nämnts har jag använt mig av en enkät för att jämföra två länders syn 
på grammatikundervisning, i detta fall Sverige och England. Enkäten består av 
tretton frågor (se bilaga 2), av vilka nio är svarsalternativfrågor. Den delades ut i två 
åttondeklasser och två niondeklasser i Sverige och i en år åttaklass och en år tioklass 
i England. Noteras ska att skolan i England var en privatskola och både 
internatelever och dagelever undervisades där. Skolan behövde därför inte följa den 
engelska läroplanen fullt ut, utan tog istället vissa riktlinjer från den. Här måste vi ha 
i åtanke vilka skillnader det kan innebära då jag jämför en kommunal svensk skola 
med en engelsk privatskola där eleverna betalar för att gå. Vi får tänka på vilka 
upptagningsområden de olika skolorna jag besökte har, att elever och lärare på en av 
skolorna kan ha en syn på vad som är viktig kunskap, medan den andra skolan har 
en annan.  
 
Enkäten är uppdelad i en del med allmänna frågor om svensk- respektive 
engelskämnet och en del som mer betonar grammatik. Resultaten från de nio 
svarsalternativfrågorna har jag sammanställt i diagram för att få en tydlig bild av vad 
som skiljer de två länderna åt och jag ska presentera några av dessa. Diagrammen 
visar antal i procent, eftersom det inte var lika många elever i Sverige och England 
som besvarade frågorna. I Sverige svarade sammanlagt 86 elever och i England 42 
elever (se bilaga 3). De resterande frågorna tar jag upp till diskussion och analys. 
Utöver detta delade jag ut en lärarenkät till fyra lärare (två i varje land) och jag ska 
också kommentera dessa.  
 



 

                                                                          21

Redovisning av elevenkäterna och analys av svar från 
Sverige och England 
 
Jag ska i följande avsnitt diskutera de diagram jag anser vara mest intressanta, då det 
gäller skillnader mellan länderna. 
 

Om att läsa och skriva 
 
Resultat 
 

(1) Hur tycker du att du klarar av att läsa och 
skriva svenska/engelska?
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Här ser vi att elever i båda länder känner sig ganska säkra på att läsa och skriva sitt 
eget språk. Dock är det en liten skillnad; nästan 70% av de svenska eleverna ansåg 
att de var bra, medan bara ca 30% av de engelska eleverna tyckte samma sak om sig 
själva. De flesta av de engelska eleverna ansåg att de var ganska bra. 
 
Analys 
 
Det är ändå positivt att så många känner sig trygga med sitt språk och att ingen alls 
lutade åt det negativa hållet. Men kan vi tolka det på något annat sätt också? Jag  
anser att detta kan visa på att det finns en vilja att arbeta med och utveckla sig själv i 
läsning och skrivning, men det kan i denna urvalsgrupp finnas personer som inte 
riktigt är medvetna om hur bra eller dåliga de är. Det kan också vara så att vissa helt 
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enkelt inte vill berätta för någon hur dåliga de tycker att de är då de två sista 
svarsalternativen i frågan kan vara ganska värdeladdade. Men utifrån egen 
erfarenhet tror jag att resultatet stämmer ganska bra. Många elever lyckas skapa bra 
saker när de skriver på egen hand, men kan bli hämmade och få sämre 
självförtroende i andra sorters övningar som t.ex. vid stora prov eller högläsning. 
 

Om tidningar och böcker 
 
Resultat 
 

(3a) Jag läser tidningar och böcker
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I detta diagram ser vi en större skillnad mellan länderna; av de engelska eleverna 
svarade nästan 70% att de läser tidningar och böcker mycket eller ganska mycket, 
medan ungefär hälften av de svenska gör det.  
 
Analys 
 
Då jag har arbetat med tidningar i skolan och frågat vad eleverna läser i en tidning 
blir svaret ofta serier, sport och TV-tablåerna. Man får alltså inte sin kunskap om 
samhället i första hand från tidningar. TV:n har en mycket mer framträdande roll och 
anses vara roligare. Vi måste dock komma ihåg att de engelska elever på den skola 
jag besökte verkar ha större möjligheter att få läsa framför allt böcker och därför kan 
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det ha påverkat svaret en del. Jag vet också att analyser av skönlitteratur, dikter och 
pjäser tar stor plats, något som anses mycket viktigt i deras undervisning, men som 
förekommer mindre i Sverige. Jag anser att det är positivt att få skapa sig en bild av 
språket genom att läsa olika sorters text.  
 

Om läxor och hemuppgifter 
 
Resultat 
 

(3b) Jag läser läxor och gör hemuppgifter
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Här ser vi ett jämnt resultat vad gäller läxornas vikt. Hälften av både de svenska och 
engelska eleverna gör sina läxor ganska mycket, alltså ganska ofta och ganska 
noggrannt. En övervikt i det första alternativet, att vara mycket ambitiös i sin 
läxläsning, finns hos engelsmännen och det är endast svenskarna som läser dem 
ganska litet, dock ganska få. 
 
Analys 
     
Detta resultat är i mina ögon positivt, men vissa av svarsalternativen här kan också 
kännas svåra att svara på om man vet med sig att man inte gör så mycket som man 
borde och det kan ha påverkat resultatet. Svenskan respektive engelskan är stora och 
breda ämnen och läxorna blir kanske inte lika tydliga som i vissa andra ämnen, t.ex. 
språk. Men då eleverna har gjort uppgifter hemma som de sedan ska redovisa är det 
mycket viktigt att variera de sätt man kontrollerar läxan på och samtidigt få eleverna 



 

                                                                          24

att känna att de är delaktiga i något viktigt och intressant, något de vet att de kan ha 
nytta av senare. Men vi får inte glömma bort att detta är en tolkning av ämnet som 
kanske inte är densamma då det gäller läxläsning i England. I de svar jag har fått 
fram på frågan om läxläsning gäller det också att tänka på vad hemuppgifterna 
egentligen innebär för eleverna. Svenskan ses kanske inte direkt som ett stort 
läxämne, medan det i England är tvärtom då det gäller engelska. På så vis kan man 
tolka svaret så att de engelska eleverna är mer ambitiösa med sina hemuppgifter. De 
svenska eleverna har svarat att de också gör sina läxor ganska ordentligt beroende på 
att de inte har så jobbiga hemuppgifter i just ämnet svenska.  
 

Om lektionerna 
 
Resultat 
 

(3c) Jag gå r in för mina uppgifter under 
lektionerna och anstränger mig att förstå  och 

lära mig.
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Diagrammet visar att alla elever försöker och vill ta del av det som händer på 
lektionerna.  
  
Analys 
 
Även här kan svaren vara en tolkningsfråga. Vill alla svara ärligt? Kanske inte, 
eftersom så få har valt de två sista svarsalternativen. 
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Enligt mina erfarenheter tycks alla vilja, trots att det inte alltid verkar så, att 
undervisningen ska vara noga utformad och meningsfull. Även de elever som kan ha 
koncentrationssvårigheter märker snabbt om de lär sig något nyttigt eller inte. Efter 
att ha sett resultatet av denna fråga blir då problemet istället att verkligen motivera 
dem som tycker att många saker i skolan är tråkiga. De anstränger sig för att förstå, 
men det som är meningsfullt i lärarens ögon är inte alltid det i elevens. Man måste 
möta dem på deras egen nivå och utgå ifrån deras egna efarenheter. Det finns alltid 
mycket att lära även för läraren. Men även här finns det hinder: en klass består alltid 
av många individer och de har alla olika behov och inlärningssätt. 
 
 

Om vikten av svenska eller engelska som ämne 
 
Resultat 
 

(3d) Jag tycker att svenska/engelska är ett 
viktigt ämne.
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Detta diagram visar en aning större tendens till likgiltighet inför ämnet hos 
engelsmännen, men ännu en gång är resultatet i det stora hela positivt. 
 
Analys 
 
Här skulle jag gärna ha velat ställa följdfrågan ”Vad är det då som gör 
svenskan/engelskan till ett viktigt ämne?” Kanske kan några svar finnas i att 
svenskan liksom engelskan i England innehåller mycket som kan härledas till andra 
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ämnen; grammatik, litteratur, samhällskunskap. Att ha kunskap om till exempel 
skrivning och dess regler eller muntlig framställning behövs även när man gör 
arbeten inom andra områden, vare sig det är i skolan eller i arbetslivet.  
 
Vi går tillbaka till den första frågan och ser om det finns något samband mellan 
svaren. Är det så att svenska/engelska anses som viktigt för dem som tycker att de är 
bra på att läsa och skriva? Av de svenska eleverna tyckte 93,1% att de var bra på att 
läsa och skriva svenska och 88,3% ansåg att svenska är ett viktigt ämne. På den 
engelska sidan såg siffrorna för samma frågor ut så här: 85,7% respektive 78,6%. 
Det är, då vi ser dessa siffror, möjligt att dra slutsatsen att vikten av ämnet kan höra 
ihop med hur duktig man anser sig vara i det. Det skulle i och för sig kunna vara så 
att det inte är samma elever som har lämnat positiva svar i de två frågorna jag jämför 
ovan, men jämför man diagram 1 med 3d ser man att staplarna är någorlunda lika 
fördelade över svaren och det är förmodligen inte helt fel att anta att min slutsats kan 
stämma i denna enkätstudie.  
 

Om språkförståelse och ordförråd 
 
Resultat 
 

(4) Vilket/Vilka sätt tycker du är bäst när det 
gäller att öva upp din språ kförstå else och 

utöka ditt ordförrå d?
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På denna fråga hade eleverna möjlighet att fylla i flera alternativ. De flesta fyllde 
dock i endast ett alternativ och som framgår av svaren tycker en övervägande del att 
läsa böcker tränar ordförrådet och språkförståelsen bäst.  



 

                                                                          27

 
 
Analys 
 
Innan jag går in närmare på elevernas svar, bör det nämnas att en del av eleverna kan 
ha missat att de fick välja fler alternativ då de svarade på frågan. Detta kan göra 
svaren något missvisande. 
 
De allra flesta i England ansåg att läsning var bra träning och av vad jag såg på 
lektionerna kan det stämma. Jag nämnde tidigare att litteraturen är viktig och de fick 
läsa och diskutera mycket. Jag håller med om att det är ett mycket bra sätt att träna 
språket på och det tycker även de svenska eleverna, men det är däremot sällan de får 
tid att reflektera över det de har läst i skolan. Att ha en bänkbok eller en lästimme i 
veckan behövs för de som inte läser hemma, men att inte få berätta om eller 
diskutera vissa avsnitt i en bra bok med jämna mellanrum kan beröva eleverna hela 
upplevelsen när det gäller språkutvecklingen.  
      
Det andra svarsalternativet ”att surfa på nätet” visar skillnaden i tillgång på datorer, 
många av de svenska eleverna har dator hemma och möjlighet att surfa varje dag och 
även ganska stora möjligheter att göra det i skolan, medan lärarna i den engelska 
skolan jag besökte inte använde sig så mycket av datorer i undervisningen. De hade 
också få datorer att själva arbeta med och finna information på. Problemet vi finner 
här är kanske i huvudsak inte så mycket brist på tid och tillgång som vad man 
egentligen ska ha Internet till. Det finns mycket att tillgå där, men ofta vet inte 
lärarna hur man ska gå tillväga för att nå kunskaperna och det gör att de går 
förlorade.  
      
Ungefär lika många i Sverige och England ansåg att det var nyttigt att arbeta med 
skolans läroböcker. Jag blev ändå förvånad över att det inte var fler av de svenska 
eleverna som tyckte det då det är så vanligt förekommande. Men tänker man efter är 
det kanske bra att bli uppmärksam på vad eleverna svarar i en sådan här enkät. Bara 
för att de använder sig av en sak behöver det inte betyda att de tycker att det är 
givande som undervisningsform. Detta är en viktig punkt att ha i åtanke i sin egen 
undervisning; man måste alltid kunna visa att det finns en mening med det man gör i 
klassrummet.  
     
Många fler i England ansåg att fri skrivning var bra träning. Det är viktigt att få 
skriva fritt, reflektera över det man skriver och sedan veta hur man kan göra sin text 
bättre. Jag tycker det är något Sverige kan ta lärdom av, många elever tycker om att 
skriva, men får göra det alltför sällan. 
 



 

                                                                          28

 

Om att använda datorn för ordbehandling 
 
Resultat 
 

(6a) I svenskan/engelskan, hur ofta använder 
du datorn för att skriva på  den?
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Detta diagram tar upp ordbehandling i samband med skoluppgifter. Jag tror dock att 
en anmärkning är på sin plats då det gäller ett av svaren. De få som har svarat ”flera 
gånger per dag” kan ha missuppfattat frågan och tagit in det man gör privat i svaret. 
Jag vet med säkerhet att datorn inte användes i så stor utsträckning i de svenska 
skolor där jag delade ut enkäten. Hur det var i den engelska skolan kan jag inte gå i 
god för helt, men där är det ändå väldigt få som har fyllt i det första alternativet. 
 
I övrigt ser vi en skillnad i hur vanligt det är att använda sig av ordbehandling då det 
gäller uppgifter i svenska eller engelska. De flesta av de engelska eleverna har svarat 
att de skriver på datorn någon gång i veckan, medan de svenska i störst utsträckning 
gör det en gång i månaden. 
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Analys 
 
Jag anser att svaren speglar det jag har upplevt på ett mycket tydligt sätt. Eleverna i 
den engelska skolan jag besökte hade större krav på sig att lämna in arbeten 
datorskrivna än vad jag upplever att de svenska barnen har. Här kan lärare ofta ha 
överseende med inlämningar skrivna för hand och det blir en blandning av de båda 
när man ska rätta. Naturligtvis varierar tillgången på datorer på olika skolor, men det 
gäller att vara konsekvent i sina instruktioner till eleverna.  
 

Om att söka information på Internet 
 
Resultat 
 

(6b)  I svenskan/engelskan, hur ofta använder 
du datorn för att söka information på  

Internet?
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Här ser vi ett liknande resultat som i det förra diagrammet. Även här kan några 
svarande ha tagit in privat användning av Internet i sina svar. Dock ser vi en mer 
kontinuerlig användning av datorn i undervisningen i den engelska skolan, medan 
svenskarna utnyttjar den mer sällan för skolbruk. 
 
Analys 
 
Problemet är kanske inte så mycket att det inte finns tid till att söka sin kunskap på 
Internet, utan istället vad man letar efter under den tid man har till sitt förfogande.  
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Många lärare ser ett problem i att använda sig av datasalarna, eftersom de inte kan 
vara på flera ställen samtidigt för att kontrollera vad eleverna gör. Detta leder till att 
en av de största informationskällorna vi har idag i stort sett är oanvänd inom skolan. 
Det gäller för lärarna att de ligger ett steg före hela tiden och att de vet mer än 
eleverna om det de håller på med, vilket när det gäller Internet kan vara svårt. De 
allra flesta av de svenska elever jag har frågat har möjlighet att surfa hemma och de 
märker förmodligen också att de får ut mer av det än under den datortid de får i 
skolan. Det kan nog också spegla det sista svarsalternativet ”aldrig/nästan aldrig” 
(över 20% av de svenska eleverna och 30% av de engelska), som ger oss en 
fingervisning om att man borde utnyttja de resurser som finns i skolan, så att alla kan 
få samma möjligheter att hänga med i utvecklingen. Tyvärr är det ju inte så att de 
som inte har tillgång till Internet hemma får använda det mer i skolan än övriga 
elever. 
 

Om att lära sig grammatik 
 
Resultat 
 

(9a) Vad tycker du om att lära dig grammatik i 
svenskan/engelskan?
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Detta och följande diagram anser jag vara de mest intressanta svaren. När man 
ser detta kanske man inte börjar fundera, eftersom resultaten i stort sett är lika 
för de båda länderna: de allra flesta tycker att grammatik är viktigt eller ganska 
viktigt att lära sig i skolan, men vi ser ändå att det är övervägande svenska 
elever (56%) som tycker att det är viktigt, medan större delen av de engelska 
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(50%) anser att det är ganska viktigt, men samtidigt var det inga av dem som 
tyckte att det är oviktigt. Där finner vi en liten procent av svenska elever (1,2%) 
och i deras motivering har jag nästan uteslutande funnit svar som ”jag kan prata 
bra ändå”. 
 
Analys 
 
Men menar de engelska och svenska eleverna samma sak med grammatik? Här 
stöter vi på samma problem som i proven jag gick igenom tidigare. Förmodligen 
tänker de inte på samma sak då de hör ordet ’grammatik’. Det framgår av 
enkätsvaren där många av de engelska eleverna har associerat till interpunktion 
och stavningsregler och av de svenska har en stor majoritet tagit upp bl.a. 
ordklasser. Detta kan ha betydelse för alla svar i de diagram som tar upp 
grammatik. 
 
Nästa fråga hörde ihop med den föregående och där finner vi en markant 
skillnad hos de två elevgrupperna: 
 
Resultat 
 

(9b) Vad tycker du om att lära dig grammatik i 
svenskan/engelskan?
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samtidigt som de flesta anser att grammatik är viktigt att lära sig, tycker 
sammanlagt över 70% av de engelska eleverna att det är ganska eller helt 
ointressant, medan ca 36% av de svenska uppfattar det som intressant eller 
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ganska intressant. Dock har en övervägande del av de senare (48%) svarat 
”varken eller”.  
 
Analys 
 
Vad är det då som gör att det hos alla finns en tanke om att 
grammatikundervisning är viktigt, men att den ändå ses som ointressant av de 
engelska eleverna? 
 
I flera av de engelska svarens motiveringar finner jag att grammatik för dem är 
tråkigt, det finns ingen spänning i det, okreativt, det kan bara läras ut från en 
synvinkel, det finns mer intressanta aspekter i engelskan att lära sig. Alla dessa 
kommentarer ser jag som viktiga och är det nu så att vi alla ska lära oss 
grammatik i skolan går det säkert att göra något åt det som anses vara tråkigt. 
Man kan göra grammatiken mer spännande och se på den ur olika aspekter 
genom att relatera den mer till elevernas verklighet och det övriga de lär sig 
under engelsklektionerna. Eftersom litteraturen har en framträdande roll på deras 
lektioner, skulle det, som en början till något nytt, finnas många möjligheter att 
få in språkmedvetenheten där. En anledning till deras negativa svar kan vara att 
de känner att de utvecklas språkmässigt genom många andra moment i deras 
engelskundervisning och grammatiken blir därför onaturlig eller konstlad. 
 
De svenska eleverna som tyckte grammatiken var intressant motiverade det bl.a. 
med att bitarna efter ett tag faller på plats, som i ett pussel. Det är ganska kul när 
man kan det; intressant men svårt; intressant att veta om det; det är roligt och då 
blir det intressant; ibland kan det vara kul. Här har undervisningen kanske 
formats så att ganska många kan ta till sig kunskaperna och faktiskt tycka att 
grammatiken kan vara rolig. Just att bitarna faller på plats hos eleverna är det vi 
alla måste sträva efter. Det är många som aldrig får uppleva den känslan och det 
gör att det bara blir jobbigt. När bitarna väl har fallit på plats gäller det att få 
eleverna medvetna om vad de ska ha sina nyfunna kunskaper till. 
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Resultat 
 
 

(12) På  vilket/vilka sätt lär ni er grammatik i 
klassen?  (flerval)
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A = Vi har gemensamma genomgångar och använder övningsböcker. 
B = Grammatiken är ett naturligt inslag i olika delar av svenskan/engelskan. 
C = Hittills har vi inte pratat så mycket om grammatik. 
 
Analys 
 
På denna fråga fick eleverna fylla i mer än ett alternativ om de ville, det förekom 
dock i liten skala, vilket kan betyda att några elever även i detta diagram har 
missat att det fanns mer än ett alternativ. Resultatet är intressant ur den 
synpunkten att man tydligt kan se vad som skiljer undervisningssituationerna åt i 
de båda länderna. Över 80% av de svenska eleverna avslöjar att 
grammatikundervisningen är sig lik. Men jag tycker ändå att en ljuspunkt är att 
15% menar att grammatiken integreras i den övriga svenskundervisningen och 
blir en del av den. Det är just det som kursplanen påpekar och eftersträvar för att 
få elever att lära sig något om språket och dess mångfald.  
 
Det engelska resultatet, närmare 60% svarar B, visar att grammatiken ej i lika 
stor grad undervisas som ett separat avsnitt som i Sverige, utan kommer in i den 
övriga undervisningen på ett naturligt sätt, förmodligen genom diskussioner av 
bl.a. skönlitteratur. Men eftersom så många av de engelska eleverna har valt 
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alternativ C, tror jag att grammatikinslaget inte är särskilt vanligt förekommande 
i denna åldersgrupp. Några av eleverna nämnde att de hade gått igenom 
grammatik när de var yngre, men att de inte gjorde det nu, därav svarsalternativ 
C.  
 
På följdfrågan om vad klasserna hade gått igenom var det övervägande svaret 
”det vanliga”, alltså de flesta ordklasser och satsdelar. 
 

Kommentarer till de övriga elevenkätsfrågorna 
 
För att spinna vidare på diskussionen om grammatiken ska jag kortfattat 
kommentera ett par övriga svarsalternativfrågor. Där ställde jag frågorna om 
eleverna kunde ta ut subjekt och predikat, om de kände igen ett ackusativobjekt 
och om de kunde skilja mellan ordklasserna substantiv, verb och adjektiv.  
 
77% av de svenska eleverna ansåg att de kunde ta ut subjekt och predikat, till 
skillnad från de engelska där 57% ansåg sig vara säkra på det. Jag lade märke till 
att dessa frågor orsakade mer huvudbry hos de senare och det var ganska många 
av eleverna som frågade om dem, ett exempel är predikat som jag översatte 
’predicate’, men som även kan kallas ’verb’. Läraren kände igen predicate, men 
verb kanske är vanligare som term idag. Man kan tro att predicate och verb 
skulle handla om olika saker, men det verkar som om termen verb i stor 
utsträckning används även i läroböcker då det gäller satsdelar.  
 
Hur gick det med ackusativobjektet (översatt till direct object)? 50% av de 
svenska eleverna tyckte att de kunde känna igen det och 69% av de engelska. 
Det som skilde mest i denna fråga var att ingen av de engelska eleverna svarade 
’nej’, men hela 21% av de svenska gjorde det. Det kan ändå tyckas vara lite 
konstigt, eftersom så många av svenskarna ändå ansåg att de gick igenom 
grammatiken ganska grundligt med hjälp av lärarens genomgångar och 
läroböcker. Lika många som svarade nej svarade ’tror det’ och det kan möjligen 
ge oss en antydan om att de förmodligen skulle kunna ta ut ett ackusativobjekt i 
en mening, men de känner sig kanske osäkra när de får frågan utan att se ett 
exempel. Det är också stor skillnad mellan en autentisk text och en som är gjord 
enbart för uppgiften att ta ut ett ackusativobjekt. 
 
Hur är det med svarens pålitlighet? De engelska eleverna frågade som sagt om 
vad predicate var och de fick faktiskt lite hjälp av sin lärare. Detta faktum kan 
göra att fler svarade att de visste vad det var än vad de skulle ha gjort om de inte 
hade fått en ledtråd. 
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Det är dock ingen tvekan om hur det står till med kunskapen om de tre 
ordklasserna substantiv, verb och adjektiv. Nästan 90% (Sverige) respektive 
93% (England) av eleverna kunde med säkerhet skilja på dessa. Ingen enda av 
alla de som svarade på enkäten svarade nej på frågan.  
 
Nu vidare till några frågor eleverna fick svara fritt på. Den första jag vill ta upp 
är ”Vad är grammatik för dig?” De allra flesta svarade något på den frågan, även 
om det blev en del vet inte-svar. Det allra vanligaste svaret i den svenska 
enkäten var att grammatik är ordklasser och satsdelar och hur språket fungerar 
och är uppbyggt. Jag citerar här vad några svenska elever i år åtta och nio har 
svarat på den frågan:   
 
’alla ordklasser och satsdelar’, ’olika böjningar och betydelser av ord’, ’hur man ska stava’, 
’viktigt’, ’alla temaformer och tempus’, något som förklarar hur språket är uppbyggt’, något 
viktigt inom svenska’, massa ord som bestämmer över andra ord’.                                                                                 
                                                                                             
Som vi ser är det en stor blandning av åsikterna om vad grammatik är. Vissa 
verkar ha fått en djupare inblick i grammatiken än andra och vet att det handlar 
om hur språket är uppbyggt och att man kan ha användning för det när man läser 
andra språk. De flesta menade att grammatik för dem var ordklasser och 
satsdelar och flera av eleverna nämnde i samband med det att det faktiskt är 
ganska tråkigt, men ofta nödvändigt.  
 
Kan vi då finna någon skillnad i de engelska svaren? De flesta elever svarade på 
frågan och sa att grammatik för dem är stavningsregler och interpunktion och 
endast några få tog upp ordklasser och satsdelar. Här kommer några övriga 
exempel på vad eleverna tyckte där: 
 
’Correct English: the language used on paper, not when spoken, it means writing something 
which I know is correct and will be universally understood.’, ‘syntax and correct use of 
English’, ‘understanding the language’, ‘verbs, adjectives, pronouns’, ‘sentence structure’, 
‘the law of sentences and writing’, ‘it means a really boring lesson’, ‘parts of speech’, 
‘spelling and punctuation’.  
 
Återigen får jag intrycket av att de engelska eleverna har en annan syn på 
grammatiken än vad de svenska har. Då de senare i stor grad tar upp ordklasser 
och satsdelar som exempel, pratar de förra mycket mer om stavning och 
interpunktion. Några nämnde också att grammatik är att använda ett korrekt 
språk när man skriver uppsatser och inlämningsuppgifter. Fokus verkar alltså 
ligga mer på vilket intryck t.ex. en lärare får av det eleven skriver och lämnar in. 
Man är mån om att andra ska förstå det man berättar om i sin text och detta kan 
åstadkommas genom att använda grammatiskt korrekt engelska. 
Denna fråga kom före de övriga grammatikfrågorna i enkäten och därför borde 
inte svaren ha blivit påverkade av vad eleverna har svarat på andra frågor. 
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En annan fråga jag ställde i min enkät var ”Vad ska man ha 
grammatikkunskaper till?” Egentligen kan det ses som en följdfråga till den jag 
nyss kommenterade, eftersom det i viss mån visar vilken funktion eleverna anser 
att en grammatiklektion har. Det kan också avspegla hur mycket läraren 
motiverar sina elever till att studera grammatik. Så här sa några svenska elever: 
 
’för att förstå hur meningar är uppbyggda’, ’vet inte’, ’svenska och när man pratar’, ’för att 
förstå dåtid och nutid’, ’gymnasiet’, ’språket är så viktigt i vardagen’, ’till olika språk’. 
 
Tankarna går åt lite olika håll och många av svaren är intressanta. Att man 
svarar ’gymnasiet’ kan visa på en ganska kortsiktig syn på de kunskaper eleven 
får i grundskolan, men förhoppningsvis kan gymnasiets kunskap leda längre. De 
flesta verkar i alla fall ha fått någon sorts motivering till varför de ska lära sig 
grammatik och i vilka situationer man kan ha nytta av det. 
 
Här är några kommentarer till samma fråga från engelska elever: 
 
’we need to be able to express our ideas effectively’, ’so your writing is easy to read’, ’to 
improve your writing skills’, ‘speaking in public’, ‘to be able to read and write’, ‘knowing 
grammar helps you understand books’. 
 
Jämför vi dessa svar med de svenska elevernas finner vi en tydlig skillnad i 
vilken syn man har på grammatikens roll och uppgift i skolan. Det finns en 
tendens i alla svar hos de engelska eleverna att vara mer konkret i sin motivering 
till grammatikundervisning. Det handlar i stor utsträckning om att kunna 
uttrycka sig bra muntligt och skriftligt, medan det hos de svenska eleverna finns 
tankar om meningsbyggnad, hur man förstår språket och att man kan ha 
användning för sina kunskaper utanför svenskan. Denna sistnämnda punkt vill 
jag arbeta vidare på genom att ta upp ännu en fråga jag ställde i min enkät, 
nämligen: 

 
Du läser engelska och kanske något annat främmande språk. Var lär du dig mest 
grammatiska regler, i svenskan eller i det främmande språket?” (”You are also studying 
a foreign language (e.g. French or German). Where do you learn most about 
grammatical rules; in your English classes or in your foreign language classes?”) 

 
Denna fråga kan leda oss tillbaka till främmandespråksargumentet som jag tog 
upp i början av min uppsats. Det märks att det i hög grad finns kvar i dagens 
skolor, då många av eleverna i andra frågor tog upp främmande språk som en 
motivering till att lära sig grammatik i svenskan. Men frågan som jag har ställt 
här ger ju oss egentligen inget svar på det, utan istället var och i vilket ämne 
man lägger det mesta av grammatikundervisningen. Några elevexempel kan 
kanske hjälpa oss på traven, av trettio slumpvis utvalda svenska enkätsvar (jag 
har här inte tagit med alla enkätsvar, eftersom det inte skulle bli någon skillnad i 
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svaren procentuellt sett) menade fjorton att de lärde sig mest regler i svenskan, 
nio svarade att det var mest i det främmande språket och sju sa att de lärde sig 
lika mycket i båda. 
 
Då kan vi börja fundera på skillnaderna när vi ser de engelska svaren; av trettio 
slumpvis utvalda enkätsvar svarade hela tjugofem stycken att de lär sig mest 
grammatiska regler i de främmande språken och endast fem svarade att det var 
under engelsklektionerna.  
 
Det leder oss till den relativt tydliga slutsatsen att grammatikundervisningen har 
en annan funktion i England än i Sverige. Dess huvudsyfte är inte att lära 
eleverna hur deras eget språk är uppbyggt, utan att hjälpa eleverna i lärandet av 
ett nytt språk, där man behöver känna till grammatiktermerna för att få en bild 
av hur språket ser ut och för att kunna förklara det man lär sig. Så här uttryckte 
en engelsk elev det: ”In another foreign language like French, if there wasn’t 
grammar, I wouldn’t really understand.” 
 
Detta menar ju också Teleman (1991, s 122) är en nödvändighet för ungdomarna 
för att de ska få något slags mönster för sitt nya språk då de lär sig det innanför 
skolans väggar och inte på naturlig väg. De engelska elever jag ställde denna 
fråga till hade också möjlighet att läsa latin och några av dem nämnde att det var 
nästan enbart under latinlektionerna de lärde sig grammatiska regler:”grammar 
and vocab (vocabulary) are all that is needed” 
 
Utifrån det svaret kan man urskilja en mycket traditionell 
grammatikundervisning som kan härledas flera hundra år tillbaka. 
 
Går vi tillbaka till de svenska elevsvaren sa nästan hälften av de trettio att de lär 
sig mest om grammatik på svensklektionerna. I den svenska undervisningen tror 
jag att svenskan hjälper de andra språken på så vis att man går igenom 
grammatiken grundligt där, så att eleverna sedan ska veta vad det handlar om då 
de får lära sig nya språk. Men det var ändå relativt många (nio stycken) som 
tyckte att de får lära sig mer grammatik på t.ex. engelsklektionerna. Det kan 
möjligen bero på det jag nämnde förut: ett språk som man inte lär sig genom att 
vistas bland människor som pratar det behöver en tydlig förklaring av sin 
struktur för eleverna och därigenom kan grammatiken bli mer meningsfull i en 
sådan situation, eftersom den hjälper till att visa hur det nya språket fungerar. 
 
Som avslutning på resonemangen kring elevenkäterna nämner jag kort vad några 
svenska och engelska elever tycker att de behöver träna mer på i svenskan 
respektive engelskan:  
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’stavning’, ’skriva’, ’grammatik’, ’att läsa fortare och skriva bättre uppsatser’, 
’bokrecensioner’. 
 
Många av de svenska eleverna svarade just grammatik på denna fråga. 
 
’comprehension and analysis’, ’essay writing’, ’writing’, ’presentations’, ’understanding 
poetry’, ’spelling’, ’punctuation’, ’reading’. 
 
De flesta engelska elever svarade här att de behöver mer träning på stavning och 
interpunktion. Hur uttrycks grammatiken då i läroplanerna? Den svenska 
påpekade att  
 
”...eleven... – genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och 
grammatiska strukturer i språket...” 
 
Efter att ha gått igenom svaren kan vi konstatera att de allra flesta av eleverna 
som har svarat på min enkät har kännedom om vissa grammatiska begrepp och 
vad de anser att grammatik är. Men tyvärr verkar det som om 
grammatikundervisningen i alltför stor grad fortfarande ses som ett separat 
avsnitt i svenskan medan målet i kursplanen är att allt inom 
svenskundervisningen ska integreras. Denna trend syns tydligt i frågan om på 
vilket sätt eleverna lär sig grammatik på under svensklektionerna. 
 
Den engelska kursplanen anser också att eleverna bör bli medvetna om 
grammatik för att kunna använda detta i sin egen skrifliga produktion och även 
här ska de olika delarna i engelskan bli ett. Man uttrycker exakt det som ska 
läras in. Det jag finner i enkätsvaren är att grammatiken inte alls spelar en så stor 
roll i engelskan som kursplanen menar att den ska göra. Det säger ju också 
eleverna själva i frågan om var de lär sig mest grammatiska regler; huvuddelen 
av den undervisningen ligger tydligen hos de främmande språken. Här hade 
förstås inte denna skola skyldighet att gå efter den engelska läroplanen, men vi 
kan ändå få en liten inblick i vad som anses viktigast på engelsklektionerna. 
 

Redovisning och analys av lärarenkäterna 
 
Som jag nämnde tidigare har jag låtit fyra lärare svara på några frågor som har 
att göra med grammatikundervisning. De två svenska var en manlig och en 
kvinnlig lärare som arbetade på samma skola och de två engelska var manliga 
lärare också de från samma skola. 
 
Den första frågan jag ställde liknar den jag ställde till eleverna:  
 
”Hur definierar du grammatik?” 
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 Jag citerar vad alla lärare svarade på den frågan: 
 
”Språklära. Läran om hur språket är uppbyggt och kan brytas ner i småbitar.” 
 
” Som ett sätt för människan att skapa strukturer och regler för språket.” 
 
” The architecture of language.” 
 
“The way the language is formed and analysed in order to make it clearly understood.” 
 
Här har vi fyra olika svar och tre av dem framhåller att grammatik handlar om 
strukturer och former för språket, dess helhet, medan det första svaret tar det lite 
från en annan vinkel; där ser vi i större utsträckning ett intresse för de olika delar 
vi finner i språket. 
 
En annan fråga var: 
 
”Vad tror du dina elever tycker om att lära sig grammatik?” 
 
Svar: 
 
”En del tycker att det är roligt, intressant, en del tycker att det är nödvändigt, men tråkigt. En 
del tycker det är svårbegripligt och tråkigt.” 
 
”De flesta tycker att det är tråkigt! En del ser det som ett nödvändigt ont! Enstaka tycker att 
dylika abstrakta kunskaper är jättekul!” 
 
”They probably find it a chore, but I try to teach them through literary texts/through exercises 
that are enjoyable, rather than through rote learning.” (rote learning = utantillinlärning) 
 
”I think they enjoy the exercise / right or wrong nature of the whole enterprise, though they 
would hate it, I think, if it occurred all the time!” 
 
I ett par av dessa svar kan vi också få en inblick i lärarens egna tankar om 
grammatikundervisning. Svar nummer två speglar lärarens negativa inställning 
till att undervisa i grammatik, det anses meningslöst, men det måste dock gås 
igenom. De engelska svaren säger oss än en gång att de utnyttjar litteraturen för 
att göra eleverna medvetna om bl.a. grammatiska termer. 
 
Ytterligare en fråga jag tar upp här liknar också en av de eleverna fick svara på: 
 
”Vad ska eleverna ha grammatik till? Vilken användning har de av det de lär sig?” 
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Svar: 
 
”Satsdelar och ordklasser behövs för de elever som studerar främmande språk, inför högre 
studier. Ämnet svenska har många andra bitar som är viktigare för allmänbildning och för att 
klara samhällets krav (läsförståelse, litteratur, stavning, skriftlig produktion).” 
 
”Att känna till huvudsats och bisats kan vara en fördel när de själva ska skriva. För övrigt är 
det mest för de moderna språkens skull!” 
 
”In order to write good quality English – in school, at university, in their working lives.” 
 
“If they can communicate accurately then they will have more options available to them in the 
future.” 
 
Här nämner de båda svenska lärarna att grammatik är nyttigt för de som läser 
andra språk. En av dem skrev också i en annan fråga att de moderna språken 
borde stå för grammatikundervisningen. I de engelska svaren framkommer inte 
detta, men det beror förmodligen på att det är mer förekommande där att andra 
språk än engelskan står för en stor del av grammatikundervisningen. Svarar de 
på samma fråga? Jag anser att lärarna mer än eleverna svarar på samma fråga 
om man relaterar det till hur de svarade i frågan om vad grammatik är. Där tar 
både engelska och svenska lärare upp grammatiken som strukturen för språket, 
att den förklarar helheten. 
 
Den sista frågan jag vill nämna ur lärarenkäten är: 
 
”Har du med grammatikmoment i din undervisning? Om ja, hur får du då in dessa moment i 
undervisningen?” 
 
Svar: 
 
”Ja, i år 7 ordklasser (ej alla), det ingår i skolans kursplaner och betygskriterier. År 8 
ordklasser och de vanligaste satsdelarna. Vi ägnar ca 4 veckor åt grammatik på hösten 
(genomgång, arbete i studiebok, litterära texter, ett större prov).” 
 
”Ja, som separata avsnitt och som individuella skrivkommentarer vid uppsatsrättande.” 
 
”Yes – through literary texts.” 
 
“Yes – by doing exercises and by writing specific “essays”. However, a great deal of the 
learning of grammar is done through reading and writing.” 
 
Alla har med grammatik i sin undervisning, vare sig de anser att det är 
nödvändigt eller ej. De engelska svaren löper vidare på tidigare linje genom att 
få in grammatiken genom litteraturen och uppsatsskrivande. Vad menar lärarna 
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här? Ännu en gång kommer frågan om vilken sorts grammatik lärarna åsyftar 
upp. De engelska lärarnas åsikter om att ha med grammatik i sin undervisning 
grundar sig förmodligen på tankar om att få eleverna att lära sig att analysera ett 
litterärt, mer högstämt språk och i mindre grad sitt eget språk. De svenska 
lärarna å andra sidan har elevernas medvetenhet om det vardagliga språket som 
syfte för sin grammatikundervisning vare sig det gäller grammatik som ett stort 
enskilt moment eller bara vid uppsatsskrivande.  
 
Vad säger oss då lärarnas svar?  
Den ena svenska läraren tar in mycket som har med betygen att göra i sina svar, 
hon nämner att eleverna lär sig för att få bra betyg istället för att se det 
långsiktiga målet. Hon nämner också att grammatik i sjuan står med i skolans 
kursplan och därför bör man gå igenom det. Den andra läraren som har svarat på 
den svenska versionen av enkäten pratar mer om att det är viktigt för att lära sig 
andra språk. I svenskan är det inte lika väsentligt med grammatikundervisning 
och han säger inte alls något om grammatikgenomgångar i helklass. 
Skillnaderna i svaren är ganska stora, vilket kan verka underligt eftersom de 
kommer från samma skola. 
 
Hur blir det då när nya kursplaner och betygskriterier för svenska ska skrivas? 
Det kan vara svårt att komma överens om en likvärdig undervisning för alla om 
man har olika uppfattning om vad som är viktigt för eleverna att lära sig. Då är 
det upp till varje enskild lärare att få in det skolan och samhället kräver i sin 
undervisning. Även om man kanske inte anser att grammatikundervisning på 
traditionellt vis är meningsfull kan man som en av dessa svensklärare har svarat 
i enkäten integrera den på ett bra sätt i sitt ämne. Därmed kan eleverna lära sig 
det de behöver på ett enkelt och konstruktivt sätt. 
 
Detta upprepar också de engelska lärarna flera gånger; det är bättre att använda 
sig av roliga och intressanta övningar där eleverna får tillfälle att se hur språket 
verkligen fungerar, istället för att arbeta med konstruerade exempel. 
 
Lärarnas svar ger oss en bild av hur det kan se ut i klassrummen i Sverige och 
England och de skillnader hos de två vi har sett i svaren hittills finns kvar.  
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Litteraturdiskussion 
 
Jag ska i denna diskussion kommentera några av de punkter jag tog upp i 
litteraturgenomgången som handlade om grammatikens historia och grammatik 
idag. 
 
Först vill jag gå tillbaka till främmandespråksargumentet. Nils-Erik Nilsson 
citerade där Hertzberg (1990) som menar att man tvingar på alla språk ett 
förutbestämt mönster då man säger att strukturen för språken är densamma, det 
som skiljer dem åt blir istället klassat som avvikelser.  
 
Denna tanke tror jag att många känner igen från sin egen skoltid, då man ofta har 
hört om ”undantagen” som finns i det språk man läser. Det kan möjligen vara så att 
grammatikstudier för att underlätta annan språkundervisning hjälper på det viset att 
man lär sig att beskriva de språk man studerar tack vare det metaspråk man har med 
sig från modersmålsundervisningen. Men det är mycket viktigt att tänka på att varje 
enskilt språk måste beskrivas utifrån sin egen uppbyggnad och sitt system. Denna 
diskussion för Hertzberg (1990) vidare genom att påpeka att 
främmandespråksargumentet kan leda till att olika språk kan komma att se mer lika 
ut än vad de egentligen är.  
 
Nu en återblick på de moderna argument Teleman (1991) menar är de vanligaste 
idag för att behålla grammatikundervisningen i skolan. Det första jag tog upp var: 
”Ungdomen kan ju inte skriva. Det måste bero på att de inte kan någon grammatik.” 
Dessa två fenomen har ingen bevisad koppling; stavning och andra fel har inte att 
göra med grammatikunskaper. 
 
Då jag funderar på detta arguments relevans, är jag benägen att hålla med i 
Telemans resonemang. Om det nu är så att många ungdomar i skolan har 
svårigheter med skrivning och berättande, tror jag snarare att detta beror på att 
det inte finns utrymme för skrivträning än att det finns brister i grammatiken. 
Eleverna idag får inte många tillfällen till att bearbeta texter och därifrån 
utveckla sin skrivförmåga, vilket jag anser vara en stor brist. Men det verkar 
finnas en skillnad mellan Sverige och England, i alla fall utifrån vad jag har hört 
och sett. Det förefaller som om litteratur och läsning har en mer framträdande 
roll i de engelska skolorna och jag får intrycket av att en diskussion om texter 
och deras uppbyggnad gynnar ett bättre skrivande. 
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Det andra argumentet var: ”Grammatisk kunskap är en del av kulturarvet.” Är 
grammatiken ett kulturarv eller bara ett tecken på att man har genomgått en lång 
utbildning? 
 
Jag menar att man kan se grammatikundervisningen i traditionell bemärkelse 
som ett arv i det att den har förändrats mycket lite sedan undervisningen började 
på 1800-talet och att vi fortfarande i stor skala låter den klassiska bilden av den 
hållas levande i våra klassrum. Men varför ska vi kämpa oss kvar i en 
undervisningssituation som kanske inte ger dagens elever något att bygga vidare 
på? Det eleverna lär sig måste kunna relateras mer till verkligheten. Teleman 
(1987, s 7) tar upp problemet med att traditionen inom skolgrammatiken 
fortfarande gör att man tar upp ”direkta felaktigheter” på grammatiklektioner 
och att detta leder till att det som händer inom språkforskningen passerar 
obemärkt. Istället för att klassa grammatik som något man måste ta upp under 
vissa lektioner, bör man i första hand utnyttja dess bästa kvaliteter, t.ex. den 
insikt den kan ge för den enskilda individen då det gäller språklig medvetenhet. 
Som avslutning på diskussionen runt detta argument vill jag kommentera 
grammatisk kunskap som ett tecken på lång utbildning: kan man kategorisera 
människor med hjälp av deras kunskaper inom grammatik? Räknas då det man 
kan inom grammatikens område som en enkel väg till ett vårdat språk? Enligt 
min åsikt är inte ett vårdat språk att man i första hand kan skilja på ordklasser 
och ta ut satsdelar. Ett bra språkbruk kan byggas upp på andra sätt, genom att 
läsa, lyssna, tala. Den kunskap man har ska man inte bara ha kännedom om, man 
ska kunna använda den. 
 
Argument tre: ”Grammatikundervisning i skolan är ett vapen mot språkets 
förflackning.” Här menar Teleman (1991, s 121) att de som anser det vara så 
delar in språkbruket i olika skikt, tar man bort det översta kommer språket att 
försämras. Problemet blir då hur tillgängligt språket kommer vara. 
 
Efter att ha funderat på argumentet anser jag att alla delar i språket bör vara 
tillgängliga för alla människor, det behöver inte bli ytligt på grund av att det ständigt 
sker förändringar. Att man förenklar vårt språk gradvis, betyder inte att det blir 
sämre. Det steget kan istället göra att fler finner intresse för språket och dess 
innehåll. Jag vill citera Volosinov: 
  

The first philologist and the first linguists were always and everywhere priests. History 
knows no nation whose sacred writings or oral tradition were not to some degree in a 
language foreign and incomprehensible to the profane. To decipher the mystery of sacred 
words was the task meant to be carried out by the priest-philologists. (Volosinov, N., 
Marxism and the Philosophy of Language. New York & London. 1973. 
Seminar Press.) 
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 Detta kan i viss mån stämma än idag. Problemet som skapas när man vill bevara 
den gamla grammatiktraditionen är att det bildas ett språk som klassas som ”god” 
kultur och det andra språket blir ovårdat. Bara ett exempel idag är politikers språk. 
Mycket av det man hör kan ibland avfärdas som ”trams” och ”vackra ord”, men 
tänker vi efter så kan det i själva verket vara så att vi inte förstår på grund av att vi 
hamnar i underläge när det gäller språkbruket. Jag tycker inte att detta problem kan 
avhjälpas med mer grammatikundervisning. Det är återigen andra saker som 
samtidigt ska tränas, retorik till exempel. Enligt Thavenius (1981, s 158), som tar 
den grekiska retorikkonsten som exempel, har historien i grova drag utvecklats så att 
man under antiken koncentrerade sig på retoriken, under medeltiden på dialektiken 
och i senare tid på grammatiken. Dock har dessa element alltid blandats och 
meningen är att de säger något om sammanhanget mellan språk och tanke och 
uttryck och innehåll. Grammatiken, som skulle behandla språkets form, och 
dialektiken, som behandlade tänkandets form, skulle förutsätta retoriken. Den 
sistnämnda hade också som syfte under antiken att utbilda politiska och kulturella 
ledare. Är då dessa tre beståndsdelar sammankopplade idag? Nej, tyvärr verkar de ha 
gått skilda vägar och på så vis förlorar vi också förståelsen för i vilket sammanhang 
vi ska sätta våra grammatikkunskaper. För att återknyta till dagens politiska språk 
bör vi, för att kunna förstå det ledare talar om, ännu en gång försöka sammanknyta 
våra delar i undervisningen till en begriplig helhet. 
 
Argument fem:”Det är viktigt att man skaffar sig insikt om något så centralt i en 
människas liv som språket.” (Teleman, 1991) 
 
Jag tror inte att den undervisningssituation vi har idag ger elever den insikt om sig 
själva och sitt språk man kanske skulle önska. Den måste nog i första hand komma 
genom eget sökande och reflekterande. 
      
Att döma av de argument som förekommer idag har grammatiken fortfarande ett 
stort värde inom utbildningsväsendet, men samtidigt är dess ställning relativt 
svag hos flera lärare, vilket Teleman (1991, s 122) menar kan bero på brister i 
kunskap, eller helt enkelt att man inte vet vad grammatik egentligen är bra för. 
En av de lärare jag mötte i en engelsk skola kunde inte helt säkert ta ut satsdelar 
i en mening, för han hade aldrig behövt göra det. Detta för med sig att 
grammatiklektionerna kan bli förknippade med tvång, både för elever och lärare. 
Innan en ändring kan komma till stånd måste denna del av språkinlärning 
motiveras tydligt. 
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Hur ska jag integrera grammatiken i min undervisning? 
 
Då det gäller grammatikundervisningen och även annan undervisning vill jag 
forma den så att eleven kan utveckla hela sin förmåga att lära och då måste jag i 
stor grad utgå från elevens egna förutsättningar och erfarenheter. Lyckas jag 
med det kommer kunskaperna att bli meningsfulla. 
 
För att nå mitt mål med ämnet svenska låter jag i stor grad 
grammatikundervisningen bli en del av den övriga. Att se den som ett stort 
separat moment är inget jag vill att eleverna ska ta med sig vidare i livet då de 
har slutat grundskolan. Helheten är nyckelordet, att se sambandet i det man gör 
och att kunna knyta ihop det man lär sig på ett meningsfullt sätt för att få en 
kunskap om grammatik som man som elev verkligen kan använda sig av. 
 
Jag har i flera av mina undervisningssituationer i svenska försökt att tillämpa 
mina egna teorier genom att bearbeta olika sorters text, såsom tidningar, 
berättelser och elevers egna alster som har innefattat både sakprosa och 
skönlitteratur. Genom att grundligt diskutera och försöka analysera var man 
egentligen finner skillnaderna i olika texter och vad dessa beror på är mycket 
intressant. Vilken åldersgrupp man än undervisar märks det snart att många av 
eleverna är väl medvetna om varför man måste använda språket olika i olika 
sammanhang och vilken effekt det har på läsaren. 
 
Att sedan låta det eleverna har lärt sig avspegla sig i det de själva skriver gör att 
de får bra träning på känslan för sitt eget språk och det är här man kan börja ta in 
lite grammatik då man tillsammans bearbetar elevens text. Jag menar inte att 
läraren ska säga varje ords grammatiska term, om inte metaspråket förstås är 
nödvändigt för eleverna själva, utan syftet är att eleven ska kunna lotsas fram till 
att förklara vad som möjligen skulle kunna göra hans/hennes text ännu bättre.  
 
Det är i denna del av arbetet i svenska som grammatiken kan göra den största 
nyttan, anser jag.  
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Sammanfattning och slutkommentar 
 
I början av detta arbete under rubriken syfte skrev jag att min undersökning 
förhoppningsvis skulle kunna bidra till att förstå hur elever ska kunna finna 
samband mellan grammatik, läsning och skrivning. Hur ser det nu ut efter att ha 
gått igenom grammatikens historia, elevers och lärares svar, kursplaner och 
prov? 
 
Det viktigaste att ta upp är naturligtvis jämförelsen jag har gjort mellan Sverige 
och England gällande grammatikundervisningen. De största skillnaderna jag har 
funnit i min undersökning är att begreppet grammatik definieras olika i de två 
länderna och på grund av detta har både elever och lärare olika uppfattning om 
vikten av detta begrepp. Detta gör i sin tur att det samband man önskar finna 
mellan olika delar i modersmålsundervisningen inte kommer fram i lika stor 
utsträckning i de två länderna. Efter att ha gjort undersökningen förfaller det 
som om de elever jag fick svar från i England såg ett större samband med den 
grammatikundervisning de fick och den övriga undervisningen än vad de 
svenska gjorde. Samma intryck fick jag av lärarnas svar, där de engelska 
verkligen påpekade att de får in grammatik naturligt i bl.a. litteratur. Att döma 
av de svenska lärarnas svar på frågorna om grammatik är den delen av 
svenskundervisningen fortfarande ganska oförändrad och i det stora hela ses 
grammatik som ett separat moment i vilket man följer mönster ur läroböcker och 
lokala kursplaner. 
 
Denna jämförande studie av två länders sätt att se på grammatikundervisning 
kan inte ge oss någon klar slutsats eller fastställt resultat, eftersom underlaget är 
för litet. Detta gör att jag inte kan påvisa att svaren eleverna har givit mig 
stämmer för t.ex. en hel befolknings åsikter i frågan. Ur lärares och elevers 
synpunkt kan jag därför endast få en bild av hur det kan se ut på två skilda 
skolor i två länder. 
 
Jag ville göra denna jämförelse för att grammatiken alltid kommer att spela en 
viktig roll i min undervisning och jag ville undersöka hur folk inom skolan 
själva uppfattar grammatikens roll och på så vis kan även jag förhoppningsvis 
bilda mig en uppfattning om vilken sorts undervisning som är viktigast och mest 
betydelsefull för mig och mina elever. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – frågeformulär till lärare 
 
Teacher’s questionnaire 
 
Survey about English classes 
 
I teach in class __________ at _______________________ (school) 
 
 

1. How do you define grammar? 
 
 

2. Which elements can be included in grammar? 
 
 

3. How do you think your pupils define grammar? 
 
 

4. Do you think your pupils find grammar important? 
 
 

5. How do you think your pupils feel about learning grammar? 
 
 

6. Do you find it important to study grammar? Please motivate your answer. 
 
 

7. What do your pupils need to know about grammar for? What use will they have of 
what they learn? 

 
 

8. Do you include grammar in your English classes? 
If yes, how? 
If no, why not? 

 
 

9. Do you usually motivate your pupils to learn about grammar, through for example  
discussions about its use and what it might be good for? 
If yes, in what way do you motivate them? 
If no, why not? 
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Bilaga 2 – frågeformulär till elever 
 
Questionniare                   
 
 
A survey about English classes 
 
 
�  �  class _____ school______________________ 
 
 
1. How good do you think you are at reading and writing English? 
      

       A     �  Good    
 B     �  Fairly good 
 C     �  Neither good nor poor 
 D    �  Fairly poor 
 E     �  Poor 
 
 
2.  What do you think you need most practice at in English? 
 
     …………………………………………………………………………………………… 
 
 
     Sometimes/ 
                      Quite        Neither        Not so           Not    
3.                    A lot         a lot           nor             much             at all 
                                            1               2              3                4______     5___ 
 
A  I read newspapers and books         �            �           �             �              �  
 
B  I do my homework                         �               �    �             �               �  
 
 
C I take the lessons seriously and     
     make an effort to understand 
     and learn 
                                                            �            �   �               �  �  
 
D  I think English is an  
    Important subject                           �            �   �               �  �  



 

                                                                          50

 
4.  Which way/ways do you find best when it comes to training your comprehension 
(understanding) of English and enlarging your vocabulary? 

A. �  Reading books 
B. �  Using the Internet 
C. �  Watching TV/films 
D. �  Working with school textbooks 
E. �  Creative (free) writing (e.g. stories) 
F. �  Giving a presentation in front of the class or doing written work 

 
 
 5. Sometimes you write in full sentences and do longer pieces of written work in subjects other        
     than English. 
     

A. Do you usually rewrite passages you have found  from different sources and put 
them in your own words? 

 
…………………………………………………………………………… 

 
B. Is there anything you find difficult? 
 

           …………………………………………………………………………… 
 
           …………………………………………………………………………… 
 

        6. How often do you use a computer for different assignments for English? 
 

 Several Once  Once  Once  Never 
 times a day a week a month or 

 a day    almost 
     never 
 1 2 3 4 5 
 
A  Word processing (writing �  �  �  �  �  
     on the computer) 
 
B  Searching for information �  �  �  �  �  
     on the Internet 
 
C  Using e-mail �  �  �  �  �  
 
D  Preparing materials 
     for presentations �  �  �  �  �   
 
E  Using programmes to �  �  �  �  �  
    train reading and writing
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7. When I come across a word I do not understand, I look it up in a dictionary.                 

          
 
�  Always           �   Often    �    Sometimes         �    Rarely     �    Never 
 
 

 
8. In your English classes at school you might have heard the word grammar. 

 
          What does grammar mean to you? 
 
          …………………………………………………………………………………. 
     
          ………………………………………………………………………………….    
 
 
 

9. What do you think about studying grammar in English classes? 
 
                               Important      Quite important    Neither nor   Not that important  Unimportant 

 A     It is             �                   �                    �                    �                     �  
 
         Why?.............................................................................................. 
 
         ...........................................................................................................................    
 
                    Interesting   Quite interesting  Neither nor  Not that interesting  Uninteresting 

       B    It is          �                  �                    �                    �                      �  
               
             Why? ……………………………………........................................ 
              
             …………………………………………………………………………………… 
 

10. What do you need to know about grammar for? 
 

............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................... 

          
 
     

11. You are also studying a foreign language (e.g. French or German). Where do you learn 
most about grammatical rules; in your English classes or in your foreign language 
classes?  

 
A ............................................................................................................................ 
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Where do you find grammar most important and most useful? Why? 
 
B ............................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................ 
 

12. In which way/ways do you study English grammar in class? 
 
       A  �    Our teacher goes through grammar with us and we do exercises. 
 
       B  �   Grammar is a natural part of studying (different aspects of) English. 
 
       C  �   So far we have not talked much about grammar. 
 
            What have you gone through in grammar? 
                
             ........................................................................................................................... 
 
             ........................................................................................................................... 
 
 

13. Do you think you can... 
 
       A   tell the difference between a    � yes   � no        �  I think so         �  don’t know       
            main clause and a subordinate clause? 
 
       B   point out the subject and                    � yes    � no        � I think so         �  don’t know 
            predicate in a sentence? 
   
       C   recognise a direct object?  �  yes    � no         � I think so        �  don’t know 
             
       D   tell the difference between 
             the word classes: nouns, verbs  �  yes    �  no         � I think so        �  don’t know 
             and adjectives? 
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Bilaga 3 – sammanställning av elevers enkätsvar 
 

Fråga 1 Sverige England Sverige % England %  
Bra 60 11 69,8 26,2  

Ganska bra 20 25 23,3 59,5  
Varken eller 6 6 7,0 14,3  

Ganska dåligt 0 0 0,0 0,0  
Dåligt 0 0 0,0 0,0  

 86 42 100 100 
      
3a Sverige England Sverige % England %  

Mycket 14 8 16,3 19,0  
Ganska mycket 33 21 38,4 50,0  

Ibland/Varken eller 22 8 25,6 19,0  
Ganska litet 15 5 17,4 11,9  

Inte alls 2 0 2,3 0,0  
 86 42 100 100 
      
3b Sverige England Sverige % England %  

Mycket 21 19 24,4 45,2  
Ganska mycket 43 21 50,0 50,0  

Ibland/Varken eller 17 2 19,8 4,8  
Ganska litet 5 0 5,8 0,0  

Inte alls 0 0 0,0 0,0  
 86 42 100 100 
      
3c Sverige England Sverige % England %  

Mycket 30 14 34,9 33,3  
Ganska mycket 43 23 50,0 54,8  

Ibland/Varken eller 12 5 14,0 11,9  
Ganska litet 1 0 1,2 0,0  

Inte alls 0 0 0,0 0,0  
 86 42 100 100 
      
3d Sverige England Sverige % England %  

Mycket 42 20 48,8 47,6  
Ganska mycket 34 13 39,5 31,0  

Ibland/Varken eller 7 6 8,1 14,3  
Ganska litet 1 2 1,2 4,8  

Inte alls 2 1 2,3 2,4  
 86 42 100 100 
      
4 (Flerval) Sverige England Sverige % England %  

Läsa böcker 59 38 69 90  
Surfa på nätet 29 1 34 2  
Titta på TV/Film 40 17 47 40  

Arbete med Lärob. 21 9 24 21  
Fri skrivning 28 23 33 55  

Muntl./Skriftl. Redov 26 12 30 29  
 203 100      
      
6a Sverige England Sverige % England %  

Flera ggr per dag 7 1 8,1 2,4  
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Ngn gång per dag 8 5 9,3 11,9  
Ngn gång i veckan 22 22 25,6 52,4  

Ngn gång i mån 32 6 37,2 14,3  
Aldrig/Nästan aldrig 17 8 19,8 19,0  

 86 42 100 100 
      
6b Sverige England Sverige % England %  

Flera ggr per dag 7 2 8,1 4,8  
Ngn gång per dag 12 4 14,0 9,5  

Ngn gång i veckan 22 17 25,6 40,5  
Ngn gång i mån 26 6 30,2 14,3  

Aldrig/Nästan aldrig 19 13 22,1 31,0  
 86 42 100 100 
      
6c Sverige England Sverige % England %  

Flera ggr per dag 9 4 10,5 9,5  
Ngn gång per dag 16 11 18,6 26,2  

Ngn gång i veckan 23 5 26,7 11,9  
Ngn gång i mån 7 4 8,1 9,5  

Aldrig/Nästan aldrig 31 18 36,0 42,9  
 86 42 100 100 
      
6d Sverige England Sverige % England %  

Flera ggr per dag 4 1 4,7 2,4  
Ngn gång per dag 4 1 4,7 2,4  

Ngn gång i veckan 23 16 26,7 38,1  
Ngn gång i mån 36 14 41,9 33,3  

Aldrig/Nästan aldrig 19 10 22,1 23,8  
 86 42 100 100 
      
6e Sverige England Sverige % England %  

Flera ggr per dag 1 0 1,2 0,0  
Ngn gång per dag 3 0 3,5 0,0  

Ngn gång i veckan 6 2 7,0 4,8  
Ngn gång i mån 5 4 5,8 9,5  

Aldrig/Nästan aldrig 71 36 82,6 85,7  
 86 42 100 100 
      
7 Sverige England Sverige % England %  

Alltid 2 1 2,3 2,4  
Ofta 25 6 29,1 14,3  

Ibland 32 23 37,2 54,8  
Sällan 19 7 22,1 16,7  
Aldrig 8 5 9,3 11,9  

 86 42 100 100 
      
9a Sverige England Sverige % England %  

Viktigt 48 16 55,8 38,1  
Ganska viktigt 28 21 32,6 50,0  

Varken eller 8 5 9,3 11,9  
Ganska oviktigt 1 0 1,2 0,0  

Oviktigt 1 0 1,2 0,0  
 86 42 100 100 
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9b Sverige England Sverige % England %  
Intressant 6 0 7,0 0,0  

Ganska intressant 25 1 29,1 2,4  
Varken eller 41 10 47,7 23,8  

Ganska ointressant 8 21 9,3 50,0  
Helt ointressant 6 10 7,0 23,8  

 86 42 100 100 
      
12 (Flerval) Sverige England Sverige % Sverige %  

A 74 2 86 5  
B 14 25 16 60  
C 5 19 6 45  

 93 46    
      
13a Sverige England Sverige % England %  

Ja 37 15 43,0 35,7  
Nej 7 3 8,1 7,1  

Tror det 33 13 38,4 31,0  
Vet inte 9 11 10,5 26,2  

 86 42 100 100 
      
13b Sverige England Sverige % England %  

Ja 66 24 76,7 57,1  
Nej 3 1 3,5 2,4  

Tror det 13 10 15,1 23,8  
Vet inte 4 7 4,7 16,7  

 86 42 100 100 
      
13c Sverige England Sverige % England %  

Ja 43 29 50,0 69,0  
Nej 18 0 20,9 0,0  

Tror det 18 9 20,9 21,4  
Vet inte 7 4 8,1 9,5  

 86 42 100 100 
      
13d Sverige England Sverige % England %  

Ja 77 39 89,5 92,9  
Nej 0 0 0,0 0,0  

Tror det 6 2 7,0 4,8  
Vet inte 3 1 3,5 2,4  

 86 42 100 100 
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