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Sammandrag
Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel
i gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen
genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande
läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel.
Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa
grammatik. Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att
granska elevers inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens
relevans och nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna
redogöra för om de tycker att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima.
Att kombinera en undersökning om vilka argument som förs i populära läromedel till att
läsa grammatik och en undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar
alltså om elever uppfattar läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade –
på så vis kan vi veta om argumenten håller enligt eleverna. Det är högst relevant att
undersöka hur populära läromedel motiverar till att läsa grammatik, eftersom tidigare
forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som bland annat
elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i samband med skolan.
Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik är
viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att
majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien
visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att
grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en
tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt.

Nyckelord: grammatik, läromedel, grammatikundervisning, grammatikargument

Abstract
This study’s aim is to examine which arguments that occur, in three popular teaching aids
in upper secondary school’s grammar education, to learn grammar. The study is carried
out through a comparative teaching aid analysis of three common teaching aids that deal
with grammar, based on 20 teachers authentic choice of teaching aids. Through these
teaching aids, a compilation of the arguments is carried out. Furthermore, the study also
consists of a questionnaire that aims to examine student’s outlook on these arguments,
but also their perception on grammar’s relevance and utility in school’s education. The
students get to describe if they think that the teaching aid’s arguments are legitimate. To
combine a study of which arguments that occur in popular teaching aids of why students
should learn grammar, with a questionnaire of student’s outlook on these arguments, thus
show if students find the teaching aids’ arguments to be justified – hence can we know if
the argument holds according to the students. It is highly relevant to examine how
popular teaching aids motivates students to learn grammar, since previous research show
that grammar education is faced with big problems, like for instance student’s ability to
understand grammar’s relevance and usefulness in relation to school. The study’s result
shows that the majority of the students actually consider grammar to be important – but
also that they think that grammar is boring. Furthermore, the study also shows that the
majority of the students consider nine out of the ten arguments to be legitimate. The study
moreover shows that the majority of the students, after taking part of the arguments,
thought that grammar was important even before they saw the teaching aid’s arguments,
and almost one third answered that the arguments had helped them realize the importance
of grammar.

Keywords: grammar, teaching aids, grammar education, grammar arguments
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sig tid att besvara enkäten ska ha ett särskilt tack för ert deltagande.
Karlstad, 2 juni 2017
Anna Andersson

1. Inledning
Grammatikens relevans och nytta i skolan, men också dess undervisning, har debatterats
ända sedan 1800-talets början (Nilsson 2000, s. 13). Olika aktörer så som språkforskare,
lärare och elever har ifrågasatt grammatikens gagn, vilket har lett till en viktig diskussion
om grammatikens lämplighet i skolundervisningen.
I och med Skolverkets införande av en ny läroplan för gymnasieskolan år 2011 fick
skolgrammatiken återigen utrymme i ämnet Svenska. Tidigare hade det inte funnits något
kunskapskrav som ordagrant behandlade grammatik. Grammatik ingår strängt taget i alla
svenskkurser, men det är endast i kursen Svenska 2 som eleverna uttryckligt förväntas lära
sig om ”svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur
de samspelar i grammatiken” (Skolverket 2011, s. 12).
Hur vi förhåller oss till undervisning baseras ofta på traditioner (Ullström 2000, s. 5).
Generellt förekommer en allmän uppfattning om att grammatik är både svårt och tråkigt,
vilket sannolikt är kopplat till dess utbildningstillvägagångsätt som ofta baseras på
traditionell pedagogik, så som katederundervisning och inpräntning av regler och termer.
Enligt Teleman (1991) måste grammatikstudier ges en accepterad motivering så att den blir
accepterad av elever, men också av lärare (s. 123).
Det är alltså högst relevant att undersöka hur populära läromedel framlägger argument till att
läsa grammatik och därefter undersöka vad elever har för inställning till dessa argument,
eftersom forskning visar att grammatikundervisningen tampas med stora problem, som
bland annat elevernas förmåga att förstå grammatikens relevans och nytta i skolan.

1.1 Syfte och frågeställning
Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i
gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Undersökningen
genomförs i form av en komparativ läromedelsanalys av tre vanligt förekommande
läromedel som behandlar grammatik, baserat på 20 lärares autentiska val av läromedel.
Genom dessa läromedel sker en sammanställning av deras argument till att läsa grammatik.
Vidare består studien också av en enkätundersökning som har till syfte att granska elevers
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inställning till dessa argument, samt deras uppfattning om grammatikens relevans och nytta i
skolans undervisning. Genom enkätundersökningen får eleverna redogöra för om de tycker
att läromedlens argument till att läsa grammatik är legitima. Att kombinera en undersökning
om vilka argument som förs i populära läromedel till att läsa grammatik och en
undersökning av elevers inställning till dessa argument, redovisar alltså om elever uppfattar
läromedlens argument till att läsa grammatik som berättigade – på så vis kan vi veta om
argumenten håller enligt eleverna.
Syftet med studien preciseras i följande problemformuleringar:
•

Med vilka argument motiveras grammatikstudier i några dagsaktuella läromedel?

•

Hur uppfattar elever dessa arguments giltighet och relevans?

1.2 Disposition

Studien är uppdelad i två delundersökningar. Den första undersökningen är en
läromedelstudie (avsnitt 3.1) som granskar vilka argument som olika läromedel använder för
att motivera grammatikstudier. Den första undersökningens resultat ligger således till grund
för den andra undersökningen, en enkätundersökning, som ska undersöka hur elever
uppfattar dessa arguments giltighet och relevans (avsnitt 3.2). Båda undersökningarna har
individuella avsnitt där deras metod, material, forskningsetik, avgränsningar och
tillförlitlighet, resultat, sammanställning och diskussion redovisas. Därefter följer en
sammanfattande diskussion av hela studien (avsnitt 4) samt en slutsats (avsnitt 5).

2. Bakgrund

I det här kapitlet följer en redogörelse över vad grammatik innebär (avsnitt 2.1),
skolgrammatikens

historiska

utveckling

(avsnitt

2.2),

olika

argument

för

grammatikundervisning (avsnitt 2.3), vad som finns med i gymnasieskolans kursplaner
gällande grammatik (avsnitt 2.4) samt tidigare forskning kring elevers uppfattning om
grammatikens relevans och nytta (avsnitt 2.5).

2

2.1 Vad är grammatik?

Vad är egentligen grammatik? Grammatik kan betyda olika saker, men ofta delar vi upp den
i två delar: hjärnans grammatik och bokens grammatik. Grammatik i hjärnans bemärkelse
innebär att vi har en språkintuition, en så kallas ’inre grammatik’, som gör att vi per
automatik tillägnar oss olika språkljud, men också hur ord bildas och sätts samman till
fraser, satser och meningar. Grammatik i bokens bemärkelse innebär istället att vi skriftligt
och på ett sakligt vis beskriver strukturen i ett språk (Boström & Josefsson 2006, s. 9-12).
En annan vanlig fördelning är också att skilja mellan den normativa grammatiken och den
deskriptiva grammatiken. Den normativa grammatiken fungerar som en förklarande
grammatik som ger rekommendationer om lämpligt och olämpligt språkbruk, medan den
deskriptiva grammatiken istället fungerar som en beskrivande grammatik som redogör för
det faktiska språkbruket hos en grupp talare (Boström & Josefsson 2006, s. 9).
Bolander (2005) skriver att ”grammatik har dock tyvärr ofta en negativ klang och förknippas
av många med tragglande skolundervisning eller någon typ av dogmatiska regelsystem
fastslaget av en överhet, som anger vad som rätt eller fel, dvs. en normativ grammatik” (s.
25). I skolans värld används alltså allt som oftast den normativa grammatiken, eftersom
lärare främst fokuserar på skillnader mellan rätt eller fel.

2.2 Skolgrammatikens historia
Historiskt sett har grammatik varit ett självklart moment inom svenskundervisningen och
även dess nytta ansågs under lång tid som självklar (Boström & Josefsson 2006, s. 23).
Dagens grammatikundervisning är resultatet av en lång tradition. Redan på 1600-talet
började språkintresserade skriva grammatikor på svenska, men det var inte förrän på 1800talet som det började undervisas i svensk grammatik runt om i landet. De svenska
grammatiska läroböckerna hade den latinska skolgrammatiken som förebild, men också den
så kallade allmänna grammatiken som innebär att alla språk i grunden följer vissa
allmänmänskliga tankemönster som är mer eller mindre synliga. Än idag fungerar den
klassiska skolgrammatiken i många avseenden på samma sätt som förr (Teleman 1987, s. 7).
Många kommer säkert ihåg grammatikstudiet som ett ”mekaniskt plugg av ett obegripligt
stoff” (Teleman 1987, s. 11).
Under 1900-talets mitt började skolgrammatiken att kritiseras och dess utrymme i
svenskämnet ifrågasattes. Det var dock främst grammatikens undervisnings- och
3

examinationsformer som sattes under debatt, eftersom grammatiken oftast undervisades
genom hårt mekaniskt inövande av ordklasser och satsdelar. Kritiker menade att elever inte
lär sig någonting på att nöta grammatik mer än att det är alldeles för svårt (Boström &
Josefsson 2006, s. 23).
Det finns dock många lärare och elever som fortfarande menar att grammatik är ett viktigt
moment i skolan. Vissa elever verkar vara motiverade till att läsa grammatik och lyckas
därmed inom ämnesområdet, andra misslyckas trots att de har motivationen och ytterligare
några misslyckas fullständigt på grund av avsaknad av motivation. Somliga svensklärare,
och dessutom läromedel, reducerar även grammatikens plats i svenskämnet till nästan
obefintligt – medan andra väljer att ge avsevärd plats åt det (Boström & Josefsson 2006, s.
23).

2.3 Argument för grammatikundervisning
Varför grammatikundervisning är viktigt är en omdiskuterad fråga. Nils-Erik Nilsson har
granskat relevansen i de huvudargument som förts inom diskussionen från omkring 1800talets början fram till millenniumskiftet. Nilsson nämner tre grundläggande argument som
stöder relevansen av grammatikundervisning (Nilsson 2000, s. 13-23). I figur 1 nedan
redovisas Nilsson grammatikargument från början av 1800-talet.
Det

första

argumentet

som

Nilsson

nämner

är

formalbildningsargumentet.

Formalbildningsteorin har sitt ursprung så tidigt som antiken och innebär att grammatik är
tillämpad logik; de grammatiska formerna ska inpräglas innan eleverna börjar med läsning
och skrivning, på så sätt kan de formella färdigheterna spridas till dessa områden. Genom
grammatikstudier kan eleverna komma åt formens innersta grund och i och med det också
tänkandets grund. Mot slutet av 1700-talet tänkte sig förespråkare av formalbildningsteorin
också att grammatikstudierna kunde utveckla inte bara förståndet, men också moraliskt goda
människor. Vid 1800-talets mitt börjar dock formalbildningstanken att kritiseras och
grammatiker vände sig istället till den normativa uppfattningen om grammatik. Grammatik
skulle inte längre beskriva normativa lagar utan istället beskriva språket (s. 13-15).
Det andra argumentet som Nilsson anför är främmandespråksargumentet, vilket bygger på
att modersmålsgrammatik i främmandespråksundervisningen underlättar tillägnelsen av ett
nytt främmande språk. Främmandespråksteorin har sina rötter i Frankrike och var
inledningsvis en föreställning om att det finns en allmän grammatik och djupstruktur
gemensam för alla språk, följaktligen borde grammatiken först läras in i modersmålet. En
fråga som diskuterades under 1800-talet var i vilket ämne grammatikundervisningen skulle
4

ske

–

skulle

det

bedrivas

i

modersmålsundervisningen

eller

i

främmandespråksundervisningen i syfte att förenkla inlärandet av främmande språk som
exempelvis latin. Frågan gällde alltså om det kunde ske en omväg i inlärningsprocessen via
modersmålets grammatik istället för att studera latinska grammatiken i sitt sammanhang (s.
15-17).
Det tredje argumentet som Nilsson lyfter fram är Språkriktighetsargumentet och innebär att
grammatikundervisningen ska vidarebefordra ett korrekt skriftspråk. Ett av skälen till varför
grammatikor skrevs var behovet av ett standardiserat språk. Somliga språkvetare ansåg att
det viktigaste är att normera språket och införa stränga regler där endast rätt och fel
existerar. Andra språkvetare ansåg att språket är statt i utveckling och att språkliga varianter
måste tolereras. När Svenska Akademiens språklära utgavs 1836 kritiserades den av
normivrarna för att den inte noggrant angav vad som är rätt och fel. Språkforskarna ansåg
tvärtom och kritiserade den för att fungera för normerande och ville istället att den skulle
befordra vetenskaplig utveckling. En normerande grammatik var dock nödvändigt för
skolfolket för att kunna bedriva en grammatikundervisning med målet att eleverna lär sig
behärska de korrekta formerna (17-19).

Formalbildningsargumentet

Argument som förts inom
grammatikundervisningsdiskussionen från omkring
1800-talets början.

Främmandespråksargumentet

Språkriktighetsargumentet

Figur 1. Grammatikargument från 1800-talet.

Ulf Teleman (1991, s. 120-122) har kritiskt granskat argument som förs i modern tid varför
elever borde lära sig grammatik. Teleman granskar kritiskt fem grundläggande argument
som stöder relevansen av grammatikundervisning.
Det första argumentet som Teleman kommenterar, som i den här studien kallas
språkriktighetsargumentet, innebär att ungdomar inte kan skriva på grund av att de inte kan
någon grammatik, vilket kan kopplas till språkriktighetsargumentet. Teleman menar dock att
det inte är på grund av grammatikundervisningen som vissa ungdomar inte kan skriva, men
5

att grammatisk kunskap ändå kan vara en tillgång vid skrivning. En grammatikundervisning
som bedrivs på rätt sätt kan öppna elevernas ögon för språkliga formuleringar och därmed
göra det möjligt för eleverna att bearbeta och byta ut språkliga brister (s. 120).
Det andra argumentet som Teleman utreder, som i den här studien benämns som
kulturarvsargumentet, bygger på att grammatisk kunskap är en del av kulturarvet. Teleman
besvarar dock argumentet med att konstatera att kulturarvsargumentet bara är ett uttryck för
de personer i samhället som prisar sig själva för att ha lärt sig korrekt grammatik. Han menar
på att alla kulturarv nödvändigtvis inte måste vara väsentliga för samtiden (s. 121).

Språkriktighetsargumentet

Kulturarvsargumentet

Argument som förs inom
grammatikundervisningsdiskussionen idag.

Förflackningsargmentet

Främmandespråksargumentet

Allmänbildningsargumentet

Figur 2. Moderna grammatikargument.

Det tredje argumentet som Teleman nämner, som i den här studien kallas
förflackningsargumentet, bygger på att grammatikundervisningen i skolan hämmar språkets
förflackning. Teleman menar dock att förflackningsargumentet härstammar från de högsta
sociala skikten som anser att deras språkliga variant är normen. Om deras språkliga variant
inte finns kodifierad i en grammatik hotas den således av ungdomsspråket (s. 121).
Det

fjärde

argumentet

som

Teleman

anför

är

det

tidigare

nämnda

främmandespråksargumentet. Teleman menar att grammatik är nödvändigt om man under
onaturliga situationer vill lära sig ett främmande språk någorlunda korrekt. Även Teleman
tar

upp

resonemanget

angående

om

grammatikundervisningen

ska

ske

i

främmandespråksundervisningen eller modersmålsundervisningen. Han tar dock ingen
personlig ställning i frågan (s. 122).
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Det femte och sista argumentet som Teleman lyfter fram, som i den här studien kallas
allmänbildningsargumentet, innebär att det är viktigt att eleverna får insikt om något så
centralt i deras liv som språket. Detta menar han är det viktigaste argumentet i diskussionen
om grammatikundervisningens vikt i skolan. Teleman menar dock också att grammatik
endast är en del av en stor helhet och att vad som ska undervisas i skolan måste prioriteras
(s. 122). I figur 2 ovan redovisas Telemans moderna grammatikargument.

2.4 Skolverket

För många år sedan var grammatikundervisningen mer omfattande än vad den förmodligen i
de flesta klassrum är idag; men i och med Skolverkets införande av en ny läroplan i
gymnasieskolan år 2011 fick skolgrammatiken återigen utrymme i ämnet Svenska.
Grammatik ingår strängt taget i alla svenskkurser, men det är endast i kursen Svenska 2 som
eleverna uttryckligt förväntas lära sig om ”svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser
och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Skolverket 2011, s. 12).

Tabell 1. Skolverkets anvisningar gällande grammatik i kursen Svenska 2.

Centralt innehåll
Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser år uppbyggda samt hur de
samspelar i grammatiken.
Kunskapskrav
Eleven kan översiktligt

Eleven kan med viss

Eleven kan med god

utifrån språkexempel

precision utifrån

precision utifrån

redogöra för hur olika typer

språkexempel redogöra för

språkexempel redogöra för

av satser, fraser och ord i

hur olika typer av satser,

hur olika typer av satser,

svenska språket är

fraser och ord i svenska

fraser och ord i svenska

uppbyggda och samspelar

språket är uppbyggda och

språket är uppbyggda och

med varandra i

samspelar med varandra i

samspelar med varandra i

grammatiken.

grammatiken.

grammatiken.

Betyget E

Betyget C

7

Betyget A

I tabell 1 ovan redovisas en del av det centrala innehållet för kursen Svenska 2, samt
motsvarande kunskapskrav för betyget E, C och A. Denna specifika del av det centrala
innehållet behandlar alltså momentet grammatik.

2.5 Tidigare forskning om elevers attityd till grammatik
Hittills

har

inte

så

mycket

forskning

förekommit

om

elevers

attityd

till

grammatikundervisning. Vid millenniumskiftet utfördes en undersökning av Siv Leander
Larson och Ing-Britt Spetz (1991) som intervjuade elever efter avslutad grundskola om
undervisning i svenska. Undersökningen konstaterar att grammatiken har präglat
svenskämnet mest och att alla som intervjuats har kommenterat just grammatiken. Det som
är anmärkningsvärt i studien är att många elever inte förstår varför den bedöms som viktig
och vad det är bra för (s. 104).
Vidare

presenterar

Göran

Strömqvist

(1993),

i

en

undersökning

bland

554

mellanstadieelever, att de flesta av eleverna anser att grammatik är viktigt – men endast en
tredjedel anser dock att grammatik är intressant. Elevernas motiveringar till varför
grammatik är intressant är bland annat att (1) man lär sig nya saker, (2) det är bra om man
åker utomlands och (3) man behöver grammatik när man lär sig ett nytt språk. Vidare visar
dock också studien att drygt en tredjedel av respondenterna anser att grammatik inte är
viktigt och beskriver det med orden tråkigt, svårt, meningslöst, tjatigt, långrandigt eller
fattar ingenting (s. 9).

3. Undersökningar

Det här kapitlet är uppdelat i två delundersökningar. Den första undersökningen är en
läromedelstudie (avsnitt 3.1) som granskar vilka argument som olika läromedel använder för
att motivera grammatikstudier. Den första undersökningens resultat ligger således till grund
för den andra undersökningen, en enkätundersökning, som ska undersöka hur elever
uppfattar dessa arguments giltighet och relevans (avsnitt 3.2).
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3.1 Läromedelsstudien

I följande avsnitt redovisas del 1 av studien som innefattar en komparativ läromedelsanalys
av tre läromedel som används i ämnet Svenska i gymnasieskolan. Analysen undersöker och
sammanställer hur läromedlen motiverar elever till att läsa grammatik, samt vilka olika
grammatikargument de presenterar.

3.1.1 Metod

För att urvalet av läromedel på ett någorlunda sätt ska spegla dagens användning av
läromedel, skickades en fråga via mail ut till 30 slumpmässigt valda svensklärare
verksamma i olika gymnasieskolor runt om i landet. Frågan berörde alltså vilket specifikt
läromedel som de använder i sin undervisning för grammatik i gymnasieskolan. 20 lärare
svarade på mailet.
Sju svensklärare svarade att de använder läromedlet Svenska Impulser 2 (Markstedt &
Eriksson, 2012), fem svensklärare svarade att de använder läromedlet Insikter i svenska 2-3
(Harstad & Tanggaard Skoglund 2013) och tre svensklärare svarade att de använder
läromedlet Fixa grammatiken (Lindholm, Sahlin & Stensson, 2014). Dessa tre läromedel
står således till grund för de läromedel som analyseras i denna studie.
Resterande svensklärare svarade att de använde annat läromedel som de antingen har gjort
själv eller som inte längre går att få tag på. En lärare svarade att läroboken Svenska 2 helt
enkelt (Winqvist & Nilsson) används i grammatikundervisningen.
Vidare till textanalysen. Där användes metoden närläsning, vilket är grundläggande för all
textanalys. Här fastställdes och kartlades det väsentliga innehållet i läromedlen genom
understrykningar och anteckningar av viktiga ord och meningar (Johansson & Svedner
2006, s. 64-65). Eftersom undersökningen baseras på tre olika läromedel användes även
metoden komparativ undersökning, som innebär att flera olika läromedel jämförs. Uppgiften
är alltså inte bara att beskriva vad läromedlen anger för argument till att läsa grammatik,
utan också att försöka förklara vad som skiljer dem åt (Johansson & Svedner 2006, s. 65).
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3.1.2 Material

3.1.2.1 Svenska impulser 2

Läroboken Svenska impulser 2 är avsedd för kursen Svenska 2 i ämnet Svenska på
gymnasieskolan och täcker innehållet i kursen enligt ämnesplanerna för Läroplan,
examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 [Gy11]. Den är
författad av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2012), och där beskrivs själva boken
som ”ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom
ramen för en tydlig struktur” (Markstedt & Eriksson, bokens baksidestext). Vidare skrivs
det att läromedlet ”förstärker och fördjupar dina [elevernas] kunskaper. Men boken fyller
också på, utmanar och leder vidare” (Markstedt & Eriksson 2012, bokens baksidestext).

3.1.2.2 Insikter i svenska 2-3

Insikter i svenska 2-3 är en lärobok utgiven av Fredrik Haarstad och Iben Tanggaard
Skoglund (2013). Läroboken täcker svenskkurserna 2-3 för gymnasieskolan enligt
ämnesplanerna för Gy11. Läromedlet är ”en allt-i-ett-bok med både språk, litteratur och
texter” (Haarstad & Tanggaard 2013, bokens baksidestext). Till varje kapitel finns en större
uppgift som summerar kapitlets tema, samt att alla kapitel avslutas med matriser som ger
vägledning om bedömning (Haarstad & Tanggaard 2013, bokens baksidestext).

3.1.2.3 Fixa grammatiken

Fixa grammatiken är en uppföljande lärobok till serien Fixa svenskan. Den är utarbetad av
Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm och Pär Sahlin (2014) och fokuserar endast på
området grammatik till skillnad från Svenska impulser och Insikter i svenska 2-3. Fixa
grammatiken ”visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i
grammatiken” (Stensson, Lindholm & Sahlin 2014, bokens baksidestext). Fixa grammatiken
innehåller fyra kapitel som behandlar olika perspektiv på svenska språkets struktur. Till
varje kapitel tillkommer övningar och har dessutom bedömningsanvisningar som kan
användas till respons eller prov.
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3.1.3 Forskningsetik

I enlighet med Vetenskapsrådet (2011) följer analysen deras anvisningar om god
forskningssed. Läromedlen som ligger till grund för läromedelsanalysen är utarbetade av
både professionella läromedelstillverkare, författare och lärare. Analysens avsikt är därmed
inte att utdöma, rata eller skada deras produkt. Läromedelsanalysens fundamentala och
väsentliga åtagande är att endast att jämföra dessa produkter för att på så sätt kartlägga vilka
konkreta grammatikargument de levererar, samt skillnader och likheter i produkternas
framställning av dessa argument. Eftersom läromedlen är tillgängliga för allmänheten finns
ingen anledning till att varken anonymisera eller kontakta berörda författare inför analysens
begynnelse.

3.1.4 Avgränsningar och tillförlitlighet

Om

de

tre

läromedlen

som

ligger

till

grund

för

analysen

speglar

dagens

grammatikundervisningsläromedel är svårt att avgöra. Det ska tilläggas att ett försök gjordes
till att kontakta Sveriges största läromedelsåterförsäljare för att få en mer exakt statistik om
vilka läromedel som används. Dock svarade samtliga distributörer att dessa siffror är
konfidentiella för allmänheten.

3.1.5 Resultat

I detta avsnitt kommer läromedlens argument till att läsa grammatik redovisas. Argumenten
förtydligas genom att understrykas. Varje argument kommer även att markeras med en siffra
för att tydliggöra om något argument förekommer flertal gånger. Vidare kommer det även
redovisas om läromedlen har med övningsuppgifter som på något sätt motiverar eller får
eleverna att reflektera över varför det är viktigt att läsa grammatik.

Svenska impulser 2

Läroboken Svenska impulser 2 (Markstedt & Eriksson, 2012) innehåller ett kapitel som
heter Språkets byggstenar (s. 455-471) och innefattar 16 sidor grammatik och utgör det sista
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kapitlet i läroboken. Grammatikkapitlet inleds med rubriken ”Varför läsa grammatik?” där
författarna anger fyra konkreta anledningar till varför eleverna ska läsa grammatik i en
numrerad lista (s. 455). Nedan är de fyra anledningarna som författarna har numrerat upp:

1. Du lär dig hur ditt eget språk är uppbyggt. [1]
2. Du förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig vad
som är rätt eller fel i ditt eget språk. [2]
3. Din kommunikation fungerar mer störningsfritt eftersom dina
grammatiska kunskaper hjälper dig att välja rätt när du talar och
skriver. [3]
4. Sist men inte minst får du en genväg till att lära dig nya språk. [4]

Detta korta stycke är det enda författarna tar upp i kapitlet som motiverar varför grammatik
är viktigt att läsa. Det ges inte heller några övningsuppgifter eller diskussionsfrågor där
eleverna kan diskutera vikten av grammatikundervisning.

Insikter i svenska 2-3

Läroboken Insikter i svenska 2-3 (Harstad & Tanggaard Skoglund, 2013) innehåller
delkapitlet Språkets uppbyggnad (s. 296-311). Kapitlet om grammatik består av del två av
tre delar i lärobokens sista kapitel som heter Språk och innefattar totalt 15 sidor.
Grammatikkapitlet börjar med en inledning där författarna kortfattat förklarar vad
grammatik är och varför det är relevant att lära sig (s. 296). Nedan följer hela inledningen:

Ett språk är som en byggsats. Bokstäver och språkljud sätts samman till
ord. Med orden kan du bilda fraser. Fraserna blir till meningar och med
meningarna blir det tal, samtal och texter.
Man behöver inte vara medveten om hur ett språk är uppbyggt för att
kunna tala det. Att du kan svenska betyder ju inte nödvändigtvis att du är
duktig på svensk grammatik. Inte ens när du ska lära sig dig ett nytt språk
behöver du veta vad fonetik, subjekt och adverb är. Det finns människor
som kastar sig över ett nytt språk utan att analysera det. De lyssnar, pratar
och provar sig fram tills det blir rätt.
Vill man däremot prata om språk eller sin egen språkinlärning är det bra
om man kan använda vissa begrepp. Det blir lättare att jämföra svenskan
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Författarnas
beskrivning av
grammatik.

med andra språk. [4] Kunskapen om språkets uppbyggnad ger dig helt
enkelt verktyg för att prata om språk med andra. [5]

Inledningen inleds alltså, genom de två första styckena, med en förklaring till vad
grammatik är. Det tredje stycket motiverar därefter varför det är nyttigt att läsa grammatik.
Sammanfattningsvis anför det sista stycket två konkreta anledningar till varför eleverna ska
lära sig grammatik.
Kontentan i dessa två argument är alltså att grammatik är viktigt för att kunna prata om
språk. I anknytning till inledningen har författarna även tillagt en diskussionsfråga till
eleverna där de får reflektera över grammatikens betydelse för oss människor (s. 206).
Nedan följer diskussionsfrågan till eleverna:

Tänk efter: En språkforskare menar att människans förmåga att kunna
prata om sitt eget språk är det som skiljer oss från djuren. Vad menar
han med det, tror du? Håller du med?

Trots att eleverna genom läroboken får möjlighet till att diskutera grammatikens betydelse
för oss människor, så ger diskussionsfrågan inte eleverna någon ytterligare kunskap om
varför de kan ha nytta av grammatikstudier.

Fixa grammatiken

Läroboken Fixa grammatiken (Lindholm, Sahlin & Stensson, 2014) är en del av serien Fixa
svenskan. Fixa grammatiken består av fyra grammatikkapitel på sammanlagt 115 sidor.
Läroboken inleds med rubriken Vad är grammatik? med underrubrikerna Ett oändligt antal
betydelser, Känslan för grammatik och Vad ska man ha grammatiken till?.
Under rubriken Vad är grammatik? (s. 6) skriver författarna en kort sammanfattning om
grammatik och nämner även ett argument till varför grammatik är viktigt:

Människan har fascinerats av och beskrivit sitt språk ända sedan
antiken. Grammatisk kunskap är en del av vårt kulturarv och
vetenskapliga arv. [6] Förr var den grammatiska vetenskapen mer
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normativ. Det innebär att den försökte formulera regler för hur språket
bör se ut. Modern grammatisk vetenskap är deskriptiv. Med det menas
att man beskriver hur språket ser ut i verkligheten, inte hur det bör se ut.

Efter det kommer rubriken Ett oändligt antal betydelser (s. 6) där författarna ger en
förklaring till grammatik och vad det innebär, som exempelvis språkljud, orddelar och
språkregler.
Vidare

följer

rubriken

Känslan

för

grammatik

(s.

7)

som

innehåller

en

grammatikövningsuppgift. Den är till för att eleverna ska få undersöka sin känsla för
grammatik. Uppgiften går ut på att eleverna ska testa några grundläggande svenska
språkregler genom att besvara fem olika frågor som har mellan tre till fem olika
svarsalternativ att välja mellan. Nedan följer ett exempel på en fråga från uppgiften:

1. Vilka ord känns svenska?
a

sprik

b

kfark

c

snution

d

mdebeler

e

kangeskl

Rätt svar är alltså svarsalternativ a och c eftersom de andra påhittade orden har en
konsonantkombination som inte används i det svenska språket. Uppgiften är till synes lätt,
och det är för att eleverna ska reflektera över varför de faktiskt klarar frågorna så lätt och
varför det är svårt att förklara varför de vet svaren på dem – på så sätt förstår de att de
behöver lära sig grammatik för att kunna prata om det.
I inledningens sista stycke (s. 9) under rubriken Vad ska man ha grammatik till? skriver
författarna helt enkelt vad man ska ha grammatik till. De nämner sex olika argument till
varför eleverna ska läsa grammatik:

Grammatik är precis som alla teoretiska ämnen inte enbart till för att
vara nyttig. Grammatiken utvecklar också ditt tänkande. [7] Ytterst är
grammatiken ett försök att kartlägga det mest mänskliga av allt: vårt
språk. Det är spännande att se hur finurligt det är konstruerat. [8] Med
det finns också användbara sidor av grammatiken.
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Vare sig du hade alla rätt på testet eller inte, behöver du troligen
utveckla din förmåga att beskriva språk och språkregler. De nya orden i
och kunskaperna om grammatiken hjälper dig att kartlägga språket [9]
och du får redskap för att tala om språk. [5]
Det går fortare att lära sig andra språk om man kan jämföra med
grammatiken i det språk man känner till bäst. [4] Man förstår också
lättare varför saker blir fel när man skriver [2] och hur man kan bearbeta
en text så att den blir effektivare. [10] Man behöver helt enkelt ett språk
om språket, ett så kallat metaspråk, för att kunna diskutera språk och
text [11].

3.1.6 Sammanställning

Sammantaget visar läromedelsanalysen att läromedlen har fokuserat olika mycket på att
framföra argument om varför grammatik är viktigt. Tabell 3 nedan ger en överblick om
läromedlens argument till att läsa grammatik, samt om de har med övningsuppgifter som
väcker tankar hos eleverna om varför grammatik är viktigt:

Tabell 2. Sammanställning av grammatikargumenten i läromedlen.

Argumentet förekommer i:
(Nummer) Argument
1
2

3

4
5
6
7
8

9

Man lär sig hur ens eget språk är uppbyggt.
Man förstår och kan förklara när ens
språkkänsla säger vad som är rätt eller fel i
ens eget språk.
Ens kommunikation fungerar mer
störningsfritt eftersom grammatik hjälper
att välja rätt när man talar och skriver.
Grammatik ger verktyg för att prata språk
med andra.
Grammatik är viktigt för att det är en del av
vårt kultur- och vetenskapliga arv.
Grammatik utvecklar tänkandet.
Det är spännande att se hur finurligt språket
är konstruerat.
De nya orden i och kunskaperna om
grammatiken hjälper till att kartlägga
språket.
Det går fortare att lära sig andra språk om
man kan jämföra med grammatiken i det
språk man känner.
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Svenska
impulser 2
✔

Insikter i
svenska 2-3

✔

Fixa
grammatiken

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

10

Med grammatik kan man bearbeta en text
så att den blir effektivare.
11
Man behöver ett metaspråk för att kunna
diskutera språk och text.
Antal argument
Övningsuppgift

✔
✔
4
Nej

2
Ja

9
Ja

Som tabell 3 visar, så har läromedlet Svenska impulser 2 sammanlagt presenterat fyra
argument, läromedlet Insikter i svenska 2-3 har sammanlagt uppvisat två argument och
läromedlet Fixa grammatik har lagt fram hela nio argument.
Vidare kan det konstateras att det förekommer ett argument som alla tre läromedel
framlägger, vilket är argument nummer 9. Samtliga läromedel enas alltså om att det går
fortare att lära sig andra språk om man kan jämföra med grammatiken i det språk man
känner.
Utöver detta finns även två argument som nämns av två av läromedlen, vilket är argument 2
och 4. Svenska impulser 2 och Fixa grammatiken anför argument nummer 2 – att elever med
hjälp av grammatik förstår och kan förklara när ens språkkänsla säger vad som är rätt eller
fel i ens eget språk. Vidare redogör läromedlen Insikter i svenska 2-3 och Fixa grammatiken
för argument nummer 4, som menar att grammatik ger verktyg för att prata språk med
andra.
Resterande argument, nummer 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 och 11, nämns en gång av något av
läromedlen.
Det är viktigt att framhålla att argument nummer 1, ”Man lär sig hur ens eget språk är
uppbyggt” och nummer 7, ”Det är spännande att se hur finurligt språket är konstruerat” i
stort sett är samma argument, men att argumenten är olika språkligt formulerade. Samma
sak gäller för argument 4, ”Grammatik ger verktyg för att prata språk med andra” och
nummer 11 ”Man behöver ett metaspråk för att kunna diskutera språk och text”.
Vidare konstaterar tabell 3 att läromedlen lägger olika mycket fokus på att påvisa varför
grammatik är viktigt genom att utforma övningsuppgifter. Läromedlet Svenska impulser 2
har ingen övningsuppgift som väcker tankar om grammatikens nytta, medan de resterande
läromedlen har valt att inkludera det.
Däremot presenterar läromedlet Insikter i svenska 2-3 en övningsuppgift där eleverna får
möjlighet till att diskutera grammatikens betydelse för oss människor. Dock ger kanske inte
diskussionsfrågan eleverna någon ytterligare kunskap om varför de kan ha nytta av
grammatikstudier.
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Fixa grammatiken har också en grammatikuppgift som är till för att eleverna ska få
undersöka sin känsla för grammatik. Uppgiften går ut på att eleverna ska testa några
grundläggande svenska språkregler genom att besvara fem olika frågor som har mellan tre
till fem olika svarsalternativ att välja mellan. Uppgiften är till synes lätt, och det är för att
eleverna ska reflektera över varför de faktiskt klarar frågorna så lätt och varför det är svårt
att förklara varför de automatiskt vet svaren på dem – på så sätt förstår de att de behöver lära
sig grammatik för att kunna prata om det.

3.1.7 Diskussion

Trots att läromedlen sammantaget anför elva olika argument till varför det är viktigt att läsa
grammatik, så stämmer de huvudsakligen överens med Nilssons (2000, s. 13-23) och
Telemans (1991, s. 120-122) sex olika grammatikargument. Man skulle kunna säga att
Nilssons och Telemans argument utgör kategorier av olika argument där de elva olika
argumenten på ett eller annat sätt platsar.
Det bör dock framhållas att det inte är alldeles enkelt att bestämma vad som faktiskt är ett
enskilt argument i läromedlen. Enligt Johansson & Svedner (2006, s. 64) kan det uppstå
problem vid närläsning om textanalyser eftersom ”det finns en stor portion av subjektivitet i
läsningen av saktexter” (s. 64). Hur man uppfattar texters sammanhang och resonemang
beror på vilket perspektiv läsaren har och någon exakt läsning existerar antagligen inte
(Johansson & Svedner 2006, s. 64). Många av argumenten överensstämmer till viss del med
varandra och är liktydiga samtidigt som de på olika sätt är språkligt formulerade. Vidare
framhåller läromedlet Insikter i svenska 2 sina argument genom en numrerad lista, vilket
gjorde enkelt att hitta konkreta argument. Övriga läromedel angav istället olika argument till
att läsa grammatik genom flytande text, vilket medförde att det blev en aning svårare att
identifiera eventuella argument. Trots detta gick det ändå till slut att på ett någorlunda sätt
identifiera hur de olika läromedlen motiverar och argumenterar till att läsa grammatik.
Nilsson anförde alltså, som tidigare nämnt, tre grammatikargument som har framförts inom
grammatikdiskussionen sedan 1800-talets början, vilket är formalbildningsargumentet,
främmandespråksargumentet

och

språkriktighetsargumentet.

Till

främmandespråks-

argumentet platsar argument nummer 9 och till språkriktighetsargumentet platsar argument
nummer 2, 3 och 10.
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Även

Teleman

redovisar,

liksom

Nilsson,

för

främmandespråksargumentet

och

språkriktighetsargumentet, men han framlägger också en redogörelse över argument som
framförs i modern tid, vilket är kulturarvsargumentet, förflackningsargumentet och
allmänbildningsargumentet. Till kulturarvsargumentet platsar argument nummer 6 och till
allmänbildningsargumentet platsar nummer 1, 4, 5, 7, 8 och 11.
Gränsen mellan vilka argument som tillhör kategorin språkriktighetsargumentet eller
allmänbildningsargumentet är dock hårfin och svårdefinierad; indelningen kan dock ge en
uppfattning av om läromedlens argument stämmer överens med forskares argument till
grammatikundervisning.
Dock bör det framhållas att inte något av de elva argumenten tillhör kategorierna
formalbildningsargumentet eller förflackningsargumentet.

Formalbildningsargumentet är

dock ett argument som har anförts under mer än ett århundrade, och kan på så vis sannolikt
uppfattas som ett förlegat argument. Förflackningsargumentet kan nog däremot fortfarande
ses som relevant i dagens samhälle, men inget av läromedlen har ändå valt att ta med det
som ett argument till att i skolan läsa grammatik. Vad det beror på är svårt att säga.
Möjligtvis kan elever kanske uppfatta argumentet som en aning omodernt eller irrelevant
eftersom de troligtvis inte bryr sig om att ungdomsspråket påverkar den språkliga normen.

3.2 Enkätundersökningen

I följande avsnitt redovisas del 2 av studien som innefattar en enkätundersökning där elever
inledningsvis får uppge sin generella inställning till grammatik. Därefter får de ange om de
anser att de elva grammatikargumenten som läromedlen inkluderade är legitima eller inte,
samt reflektera över grammatikargumentens rimlighet. Avslutningsvis får de redogöra om
deras inställning till grammatik har förändrats efter att de tagit del av läromedlens
grammatikargument.

3.2.1 Metod och material

Enkätmetoden fungerar bäst om studiens syfte är att söka svar på specifika faktafrågor där
respondenterna inte behöver skriva fullständiga svar på öppna frågor. Det är även viktigt att
enkätundersökningens frågeställning är väl avgränsad samt att det finns en tydlig koppling
mellan studiens frågeställning och enkätfrågorna. Besvarandet av frågeställningen bör ge en
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grund för den analys som anges i studiens syfte (Johansson & Svedner 2006, s. 30-31). I
denna enkätundersökning används till största del slutna frågor med fasta svarsalternativ,
eftersom öppna frågor där respondenterna måste skriva ett eget svar ofta blir svårtolkade
(Johansson

&

Svedner

2006,

s.

32).

Enkätfrågornas

språk

är

enkelt,

långa

frågeformuleringar undviks och varje fråga behandlar endast en sak i taget, vilket enligt
Johansson & Svedner (2006) är en betydelsefull förutsättning för en optimal
enkätkonstruktion (s. 32). I den här studien har respondenternas ålder, kön och utbildning
inte inkluderats eftersom den sortens information inte har någon betydelse för studiens syfte.
Enkätundersökningen utarbetades i det datorbaserade analysverktyget Survey and Report1
som är webbaserad. På så sätt är enklare att få en större spridning på enkäten, samt att den
kunde besvaras genom dator, mobil eller surfplatta. Enkäten inriktar sig till elever som läser
ämnet Svenska på gymnasieskolan.
Omkring 30 svensklärare i gymnasieskolan kontaktades via mail, dock var det endast fyra av
dem som var villiga att sprida enkäten till sina elever. Flera tillförfrågade svarade att de inte
hade tid på grund av att de nationella proven i Svenska 1 och 3 under våren konsumerar
sådan stor del av deras arbets- och undervisningstid.
Slutligen besvarades enkäten av 59 elever. Dessa elever studerar alltså antingen Svenska 1, 2
eller 3 på något av programmen bygg- och anläggningsprogrammet, el- och
energiprogrammet, fordons- och transportprogrammet, hantverksprogrammet frisör,
sportfiskeprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller barn- och fritidsprogrammet.
Trots att fler enkätsvar än slutsumman hade förväntats är det ändå en tillräcklig mängd
informanter för denna typ av dataanalys som enkätundersökningen syftar till.

3.2.2 Forskningsetik

Denna undersökning följer Vetenskapsrådets (2011) råd och rekommendationer samt de fyra
allmänna huvudkrav för forskning som finns utformade. Dessa krav utgör ett grundläggande
individskydd och består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet (s. 6-14).
Enligt informationskravet ska undersökaren informera berörda om projektet som utförs och
dess syfte. Undersökningsdeltagarna ska även informeras om vad deras uppgift är och vilka

1

www.su.se
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villkor som gäller för deras deltagande i projektet. De ska även upplysas om att det är
frivilligt att delta (s. 7).
Samtyckeskravet innebär att undersökningsdeltagarna själva har rätt att bestämma över sin
medverkan. Därmed är det viktigt att undersökaren inhämtar samtycke från berörda (s. 9).
Offentlighet och sekretess utgör ytterligare ett krav, konfidentialitetskravet, som innebär att
uppgifter från undersökningsdeltagare ska ges konfidentialitet och förvaras så att ingen
utomstående kan få tag på dem (s. 12).
Slutligen följer projektet det så kallade nyttjandekravet, som betyder att uppgifter om
enskilda undersökningsdeltagare endast får användas för ändamål i förbindelse till
forskningen (s. 14).

3.2.3 Avgränsningar och tillförlitlighet

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ”brukar man kräva en noggrann felanalys eller åtminstone en
diskussion av tänkbara felkällor och andra förhållanden som kan påverka resultatets
hållbarhet” (s. 44). För att kunna göra en realistisk bedömning av undersökningens resultat
måste de begränsningar och problematik som uppstod längst vägen belysas.
Johansson & Svedner (2006) skriver att med ”tanke på det stora antal examensarbeten som
genomförs varje år finns det risk för enkättrötthet bland skolpersonal, elever och föräldrar,
med låg procent besvarade enkäter som följd (s. 30). Så var även fallet i denna studie. Som
tidigare nämnt kontaktades omkring 30 svensklärare i gymnasieskolan via mail, dock var det
endast fyra av dem som var villiga att sprida enkäten till sina elever. Flera tillförfrågade
svarade att de inte hade tid på grund av de nationella proven som är oerhört tidskrävande.
Dock är det troligen ändå rimligt att 59 enkätsvar räcker för att kunna analysera just detta
resultat.

3.2.4 Resultat

Enkätundersökningen inleds med frågan ”Vad är din generella inställning till grammatik?”,
som är till för att undersöka vad eleverna har för inställning till grammatik innan de tar del
av de följande elva argumenten som talar för grammatikundervisning. Enkätundersökningen
avslutas med frågan ”Anser du att du förstår varför grammatik är viktigt efter att du har tagit
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del av dessa argument?”, som alltså är till för att undersöka vad eleverna har för inställning
till grammatik efter att de har tagit del av samtliga argument och om de har påverkats av
läromedlens argument.
Figur 3 nedan redovisar alltså elevernas generella inställning till grammatik. De fick välja
mellan fyra olika svar: (1) Att det är viktigt men tråkigt, (2) Att det är viktigt och intressant,
(3) Att det är onödigt och tråkigt och (4) Att det är onödigt men intressant. Eleverna hade
också möjlighet att fylla i ett (5) annat svar ifall de fyra andra svarsalternativen inte passade.
För att förtydliga staplarna ytterligare markeras de resultat som utgör majoriteten med grönt,
och de som utgör minoriteten med rött.

Vad är din generella inställning till grammatik?

47

Att det är
viktigt men
tråkigt

5

5

2

0

Att det är
viktigt och
intressant

Att det är
onödigt och
tråkigt

Annat svar

Att det är
onödigt men
intressant

Figur 3. Elevernas generella inställning till grammatik.

Figur 3 visar att majoriteten av eleverna, 47 respondenter, har svarat svarsalternativ (1).
Därefter har 5 elever svarat har svarat svarsalternativ (2) och lika många, 5 respondenter,
har svarat har svarat svarsalternativ (3). Ingen elev har svarat har svarat svarsalternativ (4).
Däremot har två elever valt att fylla i ett annat svar, alltså svarsalternativ (5), vilket
redovisas i tabell 4 nedan.
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Tabell 3. Annat svar.

Elev

Enkätsvar

1

Känns lite mer ovärt att ha i svenska 2 än svenska 3. Eftersom att svenska 2 är för
de som inte vill läsa vidare och svenska 3 är något för de som vill läsa vidare.
Därför borde det vara enligt mig fördjupad grammatik för de som vill använda
detta i framtiden.

2

Till viss del viktigt, men tråkigt.

Den första eleven resonerar om grammatikens nytta i olika svenskkurser i gymnasieskolan.
Eleven menar att grammatikundervisning endast borde finnas med i kursplanen för kursen
Svenska 3, eftersom den kursen ofta förekommer som en individuell tillvalskurs – i och
med det bör den också behandla momentet grammatik eftersom eleven värderar det som ett
fördjupat moment i ämnet Svenska. Dock ska det här tilläggas att det finns många program
i gymnasieskolan som även har Svenska 2 som individuell tillvalskurs.
Den andra eleven som har valt att skriva ett eget svarsalternativ har använt sig av
svarsalternativ (1), men betonar att grammatik ”till viss del” är viktigt. Vad eleven menar
med det är oklart, men förmodligen betyder det att det finns vissa delar av
grammatikundervisningen som är mer eller mindre viktiga.
Vidare fick eleverna svara på om de tycker att de elva olika argumenten som läromedlen
sammanlagt anför är legitima genom att svara ”Ja” eller ”Nej”, samt hur rimligt de
uppskattar att varje argument är genom att svara ”Mycket rimligt”, ”Ganska rimligt”, ”Lite
rimligt” eller ”Inte alls rimligt”.

Fråga om argument 1

Hur rimligt anser du att
argument 1 är?

Tycker/tror du att du lär dig hur ditt
eget språk är uppbyggt med hjälp av
grammatik?

32
16

48

8
11

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Figur 4. Argument 1.
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Ganska
rimligt

Lite
rimligt

3

Inte alls
rimligt

Som framgår av figur 4 så har 48 elever svarat ”Ja” och 11 elever svarat ”Nej” på
argument (1): ”Tycker/tror du att du lär dig hur ditt eget språk är uppbyggt med hjälp av
grammatik?”. När eleverna resonerade om argumentets rimlighet svarade 32 elever att
argumentet är ganska rimligt, 16 elever svarade att det är mycket rimligt, 8 elever svarade
att det är lite rimligt och 3 elever svarade inte rimligt alls.
Fråga om argument 2

Hur rimligt anser du att
argument 2 är?

Tycker/tror du att du förstår och kan
förklara när din språkkänsla säger dig
vad som är rätt eller fel i ditt eget
språk med hjälp av grammatik?

29

13

Ja

17

10

46

3

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 5. Argument 2.

Som framgår av figur 5 så har 46 elever svarat ”Ja” och 13 elever svarat ”Nej” på
argument (2): ”Tycker/tror du att du förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig
vad som är rätt eller fel i ditt eget språk med hjälp av grammatik?”. När eleverna
resonerade om argumentets rimlighet svarade 29 elever att argumentet är ganska rimligt,
17 elever svarade att det är lite rimligt, 10 elever svarade att det är mycket rimligt och 3
elever svarade inte rimligt alls.
Fråga om argument 3

Hur rimligt anser du att
argument 3 är?

Tycker/tror du att din kommunikation
fungerar mer störningsfritt eftersom
grammatik hjälper dig att välja rätt när
du talar och skriver?
21

23
11

43

4
16

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Figur 6. Argument 3.
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Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Som framgår av figur 6 så har 43 elever svarat ”Ja” och 16 elever svarat ”Nej” på
argument (3): ”Tycker/tror du att din kommunikation fungerar mer störningsfritt eftersom
grammatik hjälper dig att välja rätt när du talar och skriver?”. När eleverna resonerade om
argumentets rimlighet svarade 23 elever att argumentet är ganska rimligt, 21 elever
svarade att det är mycket rimligt, 11 elever svarade att det är lite rimligt och 4 elever
svarade inte rimligt alls.
Fråga om argument 4

Hur rimligt anser du att
argument 4 är?

Tycker/tror du att kunskaper om
språkets uppbyggnad ger dig verktyg
för att prata språk med andra?

26
16

44

14
3

15

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 7. Argument 4.

Som framgår av figur 7 så har 44 elever svarat ”Ja” och 15 elever svarat ”Nej” på
argument (3): ”Tycker/tror du att din kommunikation fungerar mer störningsfritt eftersom
grammatik hjälper dig att välja rätt när du talar och skriver?”. När eleverna resonerade om
argumentets rimlighet svarade 26 elever att argumentet är ganska rimligt, 16 elever
svarade att det är mycket rimligt, 14 elever svarade att det är lite rimligt och 3 elever
svarade inte rimligt alls.
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Fråga om argument 5

Hur rimligt anser du att
argument 5 är?

Tycker/tror du att kunskaper om
grammatik är viktigt för att det är en
del av vårt kulturarv och vetenskapliga
arv?

23
15

15

45

6
14

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 8. Argument 5.

Som framgår av figur 8 så har 45 elever svarat ”Ja” och 14 elever svarat ”Nej” på
argument (5): ”Tycker/tror du att kunskaper om grammatik är viktigt för att det är en del av
vårt kulturarv och vetenskapliga arv?”. När eleverna resonerade om argumentets rimlighet
svarade 23 elever att argumentet är ganska rimligt, 15 elever svarade att det är mycket
rimligt, 15 elever svarade att det är lite rimligt och 6 elever svarade inte rimligt alls.
Fråga om argument 6

Hur rimligt anser du att
argument 6 är?

Tycker/tror du att grammatik utvecklar
ditt tänkande?

18
31

18

15

8

28

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 9. Argument 6.

Som framgår av figur 9 så har 31 elever svarat ”Nej” och 28 elever svarat ”Ja” på
argument (6): ”Tycker/tror du att grammatik utvecklar ditt tänkande?”. När eleverna
resonerade om argumentets rimlighet svarade 18 elever att argumentet är mycket rimligt,
18 elever svarade att det är lite rimligt, 15 elever svarade inte alls rimligt och 3 elever
svarade att det är ganska rimligt.
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Fråga om argument 7

Hur rimligt anser du att
argument 7 är?

Tycker/tror du att det är spännande att
se hur finurligt språket är konstruerat?

18

16

14

11

32
27

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 10. Argument 7.

Som framgår av figur 10 så har 32 elever svarat ”Nej” och 27 elever svarat ”Ja” på
argument (7): ”Tycker/tror du att det är spännande att se hur finurligt språket är
konstruerat?”. När eleverna resonerade om argumentets rimlighet svarade 18 elever inte
alls rimligt, 16 elever svarade att det är lite rimligt, 14 elever svarade att det är mycket
rimligt och 11 elever svarade ganska rimligt.
Fråga om argument 8

Hur rimligt anser du att
argument 8 är?

Tycker/tror du att de nya orden i
grammatiken hjälper dig att kartlägga
språket?

25
40

14

12

Ganska
rimligt

Inte alls
rimligt

8

19

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Lite
rimligt

Figur 11. Argument 8.

Som framgår av figur 11 så har 40 elever svarat ”Ja” och 19 elever svarat ”Nej” på
argument (8): ”Tycker/tror du att de nya orden i grammatiken hjälper dig att kartlägga
språket?”. När eleverna resonerade om argumentets rimlighet svarade 25 elever att
argumentet är mycket rimligt, 14 elever svarade att det är ganska rimligt, 12 elever svarade
inte alls rimligt och 8 elever svarade att det är lite rimligt.
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Fråga om argument 9

Hur rimligt anser du att
argument 9 är?

Tycker/tror du att det går fortare att
lära sig andra språk om man kan
jämföra med grammatiken i det språk
man känner?
25

18
10

46
13

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

6

Inte alls
rimligt

Figur 12. Argument 9.

Som framgår av figur 12 så har 46 elever svarat ”Ja” och 13 elever svarat ”Nej” på
argument (9): ”Tycker/tror du att det går fortare att lära sig andra språk om man kan
jämföra med grammatiken i det språk man känner?”. När eleverna resonerade om
argumentets rimlighet svarade 25 elever att argumentet är mycket rimligt, 18 elever svarade
att det är ganska rimligt, 10 elever svarade att det är lite rimligt och 6 elever svarade inte
rimligt alls.
Fråga om argument 10

Hur rimligt anser du att
argument 10 är?

Tycker/tror du att du kan bearbeta en
text så att den blir effektivare med
grammatik?

27
19
48

8
11

Ja

Mycket
rimligt

Nej

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

5

Inte alls
rimligt

Figur 13. Argument 10.

Som framgår av figur 13 så har 48 elever svarat ”Ja” och 11 elever svarat ”Nej” på
argument (10): ”Tycker/tror du att du kan bearbeta en text så att den blir effektivare med
grammatik?”. När eleverna resonerade om argumentets rimlighet svarade 27 elever att
argumentet är ganska rimligt, 19 elever svarade att det är mycket rimligt, 8 elever svarade
att det är lite rimligt och 5 elever svarade inte rimligt alls.
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Fråga om argument 11

Hur rimligt anser du att
argument 11 är?

Tycker/tror du att man behöver ett
språk om språket, ett så kallat
metaspråk, för att kunna diskutera
språk och text - vilket du får om du
läser grammatik?

20

19

10
33

26

Ja

Nej

Mycket
rimligt

10

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

Inte alls
rimligt

Figur 14. Argument 11.

Som framgår av figur 14 så har 33 elever svarat ”Ja” och 26 elever svarat ”Nej” på
argument (11): ”Tycker/tror du att man behöver ett språk om språket, ett så kallat
metaspråk, för att kunna diskutera språk och text – vilket du får om du läser grammatik?”.
När eleverna resonerade om argumentets rimlighet svarade 20 elever att argumentet är
ganska rimligt, 19 elever svarade att det är lite rimligt, 10 elever svarade inte alls rimligt
och 10 elever svarade att det är mycket rimligt.
Enkätundersökningen avslutas, som nämns i början av avsnittet, med frågan ”Anser du att
du förstår varför grammatik är viktigt efter att du har tagit del av dessa argument?”, som
alltså är till för att undersöka vad eleverna har för inställning till grammatik efter att de har
tagit del av samtliga argument.
Figur 15 nedan redovisar alltså elevernas inställning till grammatik efter att de har resonerat
om samtliga elva argument. De fick välja mellan fyra olika svar: (1) Ja, men jag tyckte att
grammatik var viktigt innan jag tog del av argumenten., (2) Ja, argumenten har fått mig att
inse att grammatik är viktigt., (3) Nej, men det kanske finns andra argument som kan
övertyga mig och (4) Nej, jag tycker fortfarande inte att grammatik är viktigt. Eleverna hade
också möjlighet att fylla i ett (5) annat svar ifall de fyra andra svarsalternativen inte passade.
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Anser du att du förstår varför grammatik är
viktigt nu när du har tagit del av dessa
argument?

25
17
10

Ja, men jag Ja, argumenten Nej, men det
tyckte att
har fått mig att kanske finns
grammatik var
inse att
andra argument
viktigt innan grammatik är
som kan
jag tog del av
viktigt.
övertyga mig.
argumenten.

4

3

Annat svar.

Nej, jag tycker
fortfarande inte
att grammatik
är viktigt.

Figur 15. Elevernas inställning till argumenten efter enkätundersökningen.

Som framgår av figur 15 så har majoriteten av eleverna, 25 respondenter, svarat
svarsalternativ (1). Därefter har 17 elever svarat svarsalternativ (2), 10 elever har svarat
svarsalternativ (3) och 3 elever har slutligen svarat svarsalternativ (4). Två elever har valt
att fylla i har svarat svarsalternativ (5) vilket redovisas i tabell 5 nedan.

Tabell 4. Annat svar.

Elev

Enkätsvar

1

Viktigt för det skriftliga, mindre viktigt för det muntliga.

2

Jag tycker att grammatik är viktigt för att förkorta texter, oftast kan man skriva på
andra sätt för att jobba sig runt en text.

3

Jag tycker att det är ganska tråkigt med grammatik men det är ändå viktigt.

4

Jag vet inte, det är inte som att detta hjälpte mig med något exakt.

Som framgår av tabell 5 så skriver en elev på svar nummer (1) att grammatik å ena sidan är
viktigt när det kommer till skriftspråket, men att det å andra sidan är mindre viktigt för
talspråket.
En annan elev, svar nummer (2), tillägger att grammatik är viktigt för att ”förkorta texter”.
Svaret kan uppfattas som svårbegripligt, men kontentan är nog att elever med hjälp av
kunskaper om grammatik kan bearbeta texter så att de blir effektivare.
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På det tredje svaret (3) skriver en elev att grammatik är ”ganska” tråkigt, men att det ändå
är viktigt att lära sig.
Slutligen skriver en elev på svar nummer (4) att denne fortfarande inte vet om grammatik
är viktigt efter att ha tagit del av argumenten.
Sammanfattningsvis påverkar eller bidrar dock inte dessa svar till undersökningens resultat
eftersom de är så få, samt att det inte finns någon gemensam nämnare i dem.

3.2.5 Sammanställning

Tabell 6 och 7 nedan utgör en sammanställning och översikt över elevernas inställning till
argumenten samt deras inställning till grammatik före och efter att de tagit del av
enkätundersökningen. För att förtydliga tabellen ytterligare markeras även här de resultat
som utgör majoriteten av svar med grönt, och de som utgör minoriteten med rött.

Tabell 5. Sammanställning av elevernas inställning till argumenten.
(Nummer) Argument

1
2

3

4
5

6
7
8

Man lär sig hur ens eget språk
är uppbyggt.
Man förstår och kan förklara
när ens språkkänsla säger vad
som är rätt eller fel i ens eget
språk.
Ens kommunikation fungerar
mer störningsfritt eftersom
grammatik hjälper att välja rätt
när man talar och skriver.
Grammatik ger verktyg för att
prata språk med andra.
Grammatik är viktigt för att
det är en del av vårt kulturoch vetenskapliga arv.
Grammatik utvecklar
tänkandet.
Det är spännande att se hur
finurligt språket är konstruerat.
De nya orden i och
kunskaperna om grammatiken
hjälper till att kartlägga
språket.

Ja

Nej

Mycket
rimligt

Ganska
rimligt

Lite
rimligt

11

16

32

8

Inte
alls
rimligt
3

46

13

10

29

17

3

43

16

21

23

11

4

44

15

26

16

14

3

45

14

15

23

15

6

28

31

18

8

18

15

27

32

14

11

16

18

40

19

25

14

8

12

48

30

9

10

11

Det går fortare att lära sig
andra språk om man kan
jämföra med grammatiken i
det språk man känner.
Med grammatik kan man
bearbeta en text så att den blir
effektivare.
Man behöver ett metaspråk för
att kunna diskutera språk och
text.

46

13

25

18

10

6

48

11

19

27

8

5
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26

19

20

10

10

Tabell 6 ovan visar att majoriteten eleverna sammantaget anser att nio av elva argument är
legitima. Det är alltså två argument som majoriteten av eleverna inte anser är berättigade
argument. Dessa argument är nummer 6, ”Grammatik utvecklar tänkandet” och nummer 7,
”Det är spännande att se hur finurligt språket är konstruerat”.
Tabellen visar också att det är ytterst få av eleverna som har markerat svarsalternativet inte
alls rimligt när de fick reflektera över de olika argumentens rimlighet. Det är endast på
argument 6 och 7 som majoriteten av eleverna har markerat svarsalternativet lite rimligt
respektive inte alls rimligt.
Vidare visar sammanställningen att svarsalternativen mycket rimligt och ganska rimligt har
markerats av majoriteten av eleverna flest gånger – fyra respektive sex gånger.

Tabell 7. Sammanställning av elevernas inställning före och efter enkätundersökningen.
Typ av fråga

Inledande
fråga

Vad är din
generella
inställning till
grammatik?
Svarsfrekvens
Avslutande Anser du att du
fråga
förstår varför
grammatik är
viktigt efter att
du har tagit del
av dessa
argument?
Svarsfrekvens

(Nummer) Svar
1
Att det är
viktigt men
tråkigt

2
Att det är
viktigt och
intressant

3
Att det är
onödigt och
tråkigt

4
Att det är
onödigt men
intressant

47
Ja, men jag
tyckte att
grammatik
var viktigt
innan jag tog
del av
argumenten.

5
Ja,
argumenten
har fått mig
att inse att
grammatik är
viktigt.

2
Nej, men det
kanske finns
andra
argument
som kan
övertyga
mig.

0
Nej, jag
tycker
fortfarande
inte att
grammatik är
viktigt.

25

17

10

3

Sammantaget visar tabell 7 ovan att Majoriteten av eleverna, 47 respondenter, har svarat
svarsalternativ (1). Därefter har 5 elever svarat har svarat svarsalternativ (2) och lika
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många, 5 respondenter, har svarat har svarat svarsalternativ (3). Ingen elev har svarat har
svarat svarsalternativ (4). Däremot har två elever valt att fylla i ett annat svar, detta
redovisas dock inte i tabellen eftersom svaren varken påverkar eller bidrar till
undersökningens resultat eftersom de är så få, samt att det inte finns någon gemensam
nämnare i dem.
Enligt den inledande frågan visar tabell 7 även att 52 (47+5) elever anser att grammatik är
viktigt. 49 (47+2) respondenter anser att grammatik är tråkigt och 5 respondenter anser att
grammatik är intressant.
På den avslutande frågan visar tabell 7 att läromedlens grammatikargument har fått 42
(25+17) respondenter att fortsätta tycka eller inse att grammatik är viktigt. 13 (10+3)
respondenter anser att grammatik fortfarande är oviktigt. 10 av dessa respondenter tror
dock att andra argument kanske kan övertyga dem, men 3 respondenter står fast vid att
grammatik är oviktigt.

3.2.6 Diskussion

Enkätundersökningens resultat stämmer till viss del överens med Leander Larson & Spetzs
(1999) samt Strömqvists (1993) forskning som bland annat anför att elever generellt tycker
att grammatik är tråkigt. Majoriteten av eleverna, 49 personer, svarade även i den här
enkätundersökningen att de anser att grammatik är tråkigt.
Vidare enligt Strömqvists undersökning ansåg en tredjedel att grammatik är intressant.
Den här enkätundersökningen visar också att respondenterna, dock endast 5 personer, inte
finner grammatik intressant.
Den här enkätundersökningen har också sammanfattningsvis påvisat, till skillnad från
Leander Larson & Spetzs (1999) forskning, men i enhet med Strömqvists (1993)
forskning, att elever upplever grammatik som ett viktigt moment i svenskundervisningen.
Enkätundersökningen inleddes med att eleverna fick svara på frågan ”Vad är din generella
inställning till grammatik?”, som var till för att undersöka vad eleverna hade för inställning
till grammatik innan de tog del av de följande elva argumenten som talar för
grammatikundervisning. Majoriteten av eleverna, 52 personer, svarade att det är viktigt
(men tråkigt). 3 personer svarade att det är onödigt (och tråkigt).
Till skillnad från Leander Larson & Spetzs (1999) samt Strömqvists (1993) forskning fick
respondenterna i den här enkätundersökningen även chansen att reflektera över om de
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tycker att grammatik är viktigt efter att de fått ta del av argument som stöder grammatik.
Enkätundersökningen avslutades därmed med frågan ”Anser du att du förstår varför
grammatik är viktigt efter att du har tagit del av dessa argument?”. Drygt en tredjedel
svarade att ”Ja, argumenten har fått mig att inse att grammatik är viktigt.”. Majoriteten av
eleverna, 25 personer, svarade ”Ja, men jag tyckte att grammatik var viktigt innan jag tog
del av argumenten”. Att en tredjedel av eleverna förstod att grammatik är viktigt efter att
de fått argument serverade är ett intressant resultat, eftersom det möjligen visar att elever
faktiskt förstår vikten av grammatik så länge lärare förklarar för dem varför det är det.
I efterhand kan det även resoneras om hur neutral den inledande och avslutande frågan
egentligen var, och om de språkliga formuleringarna möjligtvis triggade eleverna till att
faktiskt svara att grammatik är viktigt – för att de tror att det är vad som förväntas av dem.
En annan intressant faktor av enkätundersökningens resultat är att majoriteten av
respondenterna värderade nio av de elva argumenten som stöder grammatik som legitima.
Det var alltså två argument som eleverna inte uppfattade som legitima. Det ska dock
tilläggas att dessa två argument hade en oerhört jämn votering på både Ja-sidan och Nejsidan, till skillnad från de andra argumenten där Ja-sidan hade betydligt fler medhållare
jämfört med Nej-sidan.
Vidare är det även särskilt intressant att majoriteten av eleverna värderade övervägande del
av argumenten som mycket rimligt respektive ganska rimligt. Minoriteten av
respondenterna svarade alltså att övervägande del av argumenten som inte alls rimligt.
Respondenternas svar på argument nummer 1, ”Man lär sig hur ens eget språk är
uppbyggt” och nummer 7, ”Det är spännande att se hur finurligt språket är konstruerat” är
även särskilt intressant att diskutera. Dessa två argument är i stort sett är samma argument,
men argumenten är dock olika formulerade språkligt – ändå påvisar de helt olika resultat.
Enligt respondenterna är argument nummer 1 legitimt (48 Ja gentemot 11 Nej) och
argument nummer 8 illegitimt (32 Nej gentemot 27 Ja). Vad detta egentligen innebär är
svårtolkat, men en teori kan vara att argumentens språkliga formuleringar har betydelse för
hur eleverna faktiskt uppfattar argumentens legitimitet. Kanske är det ordet ”finurligt” i
argument nummer 7 som skaver i respondenternas ögon och får det att framstå som
opålitligt.
Sammantaget visar enkätundersökningen alltså, å ena sidan, att dessa elever både tycker att
grammatik faktiskt är viktigt och att de förstår varför det är det – till skillnad från tidigare
forskning som visar att elever har svårt att förstå grammatikens relevans och nytta
(Leander Larson & Spetz 1999). Vidare visar enkätundersökningen, å andra sidan, att
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eleverna i enighet med tidigare forskning anser att grammatik är tråkigt (Leander Larson &
Spetz 1999) (Strömqvist 1993).
Till studiens resultat och dess metod kan dock kritik avslutningsvis riktas. Studien
insamlade inte uppgifter om respondenternas kön, och inte heller vilket specifikt program
som de studerade eller hur mycket grammatikundervisning de hade kommit i kontakt med
sedan tidigare. Tanken var initialt att dessa uppgifter inte skulle ha någon relevans för
studiens syfte, men efter genomförandet av studien finns en insikt om att detta förmodligen
hade varit en aspekt som hade genererat intressanta resultat. På så vis hade studien även
kunnat påvisa skillnader eller likheter mellan varje enskild respondent.

4. Sammanfattande diskussion

Sammanfattningsvis

har

de

två

delundersökningarnas

resultat

kunnat

besvara

problemformuleringarna på ett sådant sätt att en slutsats kan dras om att eleverna faktiskt
förstår grammatikens relevans och nytta i samband med skolan, och att majoriteten av
eleverna faktiskt anser att grammatik är viktigt – men också att de tycker att grammatik är
tråkigt. Argumenten från läromedlen stämmer även, i viss enighet, med Nilssons (2000)
och Telemans (1991) argument till grammatikundervisning.
En faktor som går att diskutera är i vilken grad undersökningarna speglar verkligenheten.
För det första finns det en vansklighet i att ta reda på vilket läromedel som faktiskt används
i realiteten eftersom det fordrar ett omfattande och tidskrävande arbete. För det andra hade
kanske den andra delen av undersökningen formulerats och besvarats helt annorlunda om
andra eller fler läromedel användes som utgångspunkt i den första delen av
undersökningen. För att ta reda på det måste troligtvis en större undersökning träda i kraft.
En annan aspekt som bör diskuteras är om respondenterna uppfattar grammatik som en
viktig aspekt i svenskämnet endast för att de har blivit matade med den uppfattningen
genom deras skolgång. Kanske har de till och med fått några av argumenten från
enkätundersökningen förklarade av lärare sedan tidigare – vilket inte är helt omöjligt
eftersom läromedlen brukas än idag. Detta är såklart svårt att leda i bevisning, men det är
väsentligt att ha i åtanke.
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5. Slutsats

Studiens syfte var att undersöka vilka argument som förs, i tre populära läromedel i
gymnasieskolans grammatikundervisning, till att läsa grammatik. Vidare bestod studien
också av en enkätundersökning som hade till syfte att granska elevers inställning till
grammatikläromedlens argument, samt deras uppfattningar om grammatikens relevans och
nytta i skolans undervisning. Genom enkätundersökningen fick eleverna ange vad de tycker
om läromedlens argument till att läsa grammatik - alltså om de uppfattar argumenten som
legitima. Studiens resultat visar på att majoriteten av eleverna faktiskt anser att grammatik
är viktigt – men också att de tycker att grammatik är tråkigt. Vidare visar även studien att
majoriteten av eleverna anser att nio av de elva argumenten faktiskt är legitima. Studien
visar också att majoriteten av eleverna, efter att ha tagit del av argumenten, tyckte att
grammatik var viktigt redan innan de fick ta del av läroböckernas argument och drygt en
tredjedel svarade även att argumenten har fått dem att inse att grammatik är viktigt. Den här
studien kan alltså konstatera att det inte nödvändigtvis behöver ske en förändring i
läromedlens sätt att motivera till grammatikundervisning, eftersom studien visar att
argumenten håller då eleverna faktiskt förstår grammatikens relevans och nytta i samband
med skolan – vilket tidigare forskning bland annat har påvisat att elever inte gör. Att döma
av

resultatet

bör

det

dock

ske

en

förändring

av

grammatikundervisningens

framställningssätt, eftersom de flesta av eleverna anser att det är tråkigt.

5.1 Vidare forskning

Eftersom studiens omfattning inte är särskilt stor så är det dessvärre svårt att dra några
generella slutsatser som är baserade på undersökningens slutliga resultat. Dock kan
undersökningen potentiellt utgöra en grund för framtida forskning om elevers attityd till
läromedels argument till att läsa grammatik. För att kunna styrka det faktum att elever
generellt förstår argumenten och faktiskt anser att grammatik är viktigt skulle därför en
betydligt större och djupgående studie behöva genomföras. En annan viktig uppföljning av
studien är även att ta reda på vad lärare kan göra för att göra grammatikundervisningen mer
intressant eftersom undersökningen, till viss del, visar att eleverna tycker grammatik är
tråkigt.
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Bilagor
Bilaga 1. Enkätundersökningen

I den här enkäten får du som elev svara på frågor angående några argument som stöder
grammatikundervisning. Enkäten tar upp 11 olika argument till varför det är viktigt att läsa
grammatik som du som elev får reflektera om.
Vad är din generella inställning till grammatikundervisning?
q Att det är viktigt och intressant.
q Att det är viktigt men tråkigt.
q Att det är onödigt men intressant.
q Att det är onödigt men tråkigt.
q Annat svar.
Om du kryssade i rutan ”Annat svar”, kan du förklara vad du tänker?

Argument 1: Tycker/tror du att du lär dig hur ditt eget språk är uppbyggt med
hjälp av grammatik?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 1 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 2: Tycker/tror du att du förstår och kan förklara när din språkkänsla
säger dig vad som är rätt eller fel i ditt eget språk, men hjälp av grammatik?
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q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 2 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 3: Tycker/tror du att din kommunikation fungerar mer störningsfritt
eftersom grammatik hjälper dig att välja rätt när du talar och skriver?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 3 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 4: Tycker/tror du att kunskaper om språkets uppbyggnad ger dig verktyg
för att prata om språk med andra?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 4 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 5: Tycker/tror du att grammatik är viktigt för att det är en del av vårt
kulturarv och vetenskapliga arv?
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q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 5 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 6: Tycker/tror du att grammatik utvecklar ditt tänkande?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 6 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 7: Tycker/tror du att det är spännande att se hur finurligt språket är
konstruerat?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 7 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 8: Tycker/tror du att de nya orden i och kunskaperna om grammatik
hjälper dig att kartlägga språket?
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q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 8 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 9: Tycker/tror du att det går fortare att lära sig andra språk om man kan
jämföra med grammatiken i det språk man känner?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 9 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Argument 10: Tycker/tror du att man kan bearbeta en text så att den blir effektivare
med hjälp av kunskaper om grammatik?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 10 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt
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Argument 11: Tycker/tror du att man behöver ett språk om språket, ett så kallat
metaspråk, för att kunna diskutera språk och text – vilket du får om du lär dig
grammatik?
q Ja
q Nej
Hur rimligt anser du att argument 11 är?
q Inte alls rimligt
q Lite rimligt
q Ganska rimligt
q Mycket rimligt

Efter att du har tagit del av dessa argument, anser du att du förstår varför
grammatik är viktigt?
q Ja, men jag tyckte att grammatik var viktigt innan jag tog del av argumenten.
q Ja, argumenten har fått mig att inse att grammatik är viktigt.
q Nej, men det kanske finns andra argument som kan övertyga mig.
q Nej, jag tycker fortfarande inte att grammatik är viktigt.
q Annat svar.
Om du kryssade i rutan ”Annat svar”, kan du förklara vad du tänker?

Tack för din medverkan!
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