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Denna uppsats syftar till att undersöka vad svensk forskning de senaste 20 åren har för 

rekommendationer för en god grammatikundervisning, samt att undersöka läromedel för 

gymnasiekurserna i svenska. Utifrån de rekommendationer som utläses i forskningen har 

uppsatsförfattarna gjort en läromedelsanalys där de undersökt huruvida läromedelsförfattarna 

följer rekommendationerna i grammatikavsnitten. Uppsatsförfattarna har också undersökt om 

det råder en skillnad mellan läromedel som riktar sig till praktiska och teoretiska program på 

gymnasiet, för att se om den ena programinriktning följer rekommendationerna mer än den 

andra. Resultatet visar att de fem undersökta läromedlen inte följer forskningens 

rekommendationer i större utsträckning. Läromedlen som riktar sig till praktiska program har 

större likheter sinsemellan än vad läromedlen för teoretiska program har. Ett läromedel, för 

teoretiska program, utmärkte sig genom att ha större samstämmighet med forskningen än de 

övriga. 

 

 

Nyckelord: Grammatik Språkriktighet Läromedel Undervisning Språkforskning Gymnasiet 



 

 

Innehållsförteckning 
Sammandrag .................................................................................................................................. 2 

1 Inledning ...................................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................... 7 
1.2 Frågeställningar......................................................................................................................... 7 

1.3 Uppsatsens disposition ............................................................................................................. 7 

2 Forskningsbakgrund ................................................................................................................. 8 

2.1 Svenskämnets historiska bakgrund .......................................................................................... 8 
2.2 Grammatikens argument .......................................................................................................... 9 

2.2.1 Traditionella argument för en grammatikundervisning ............................................. 10 
2.2.2 Aktuella argument för en grammatikundervisning .................................................... 11 

3 Material ..................................................................................................................................... 15 

3.1 Forskning ................................................................................................................................. 15 

3.2 Läromedel ................................................................................................................................ 16 

4 Metod ......................................................................................................................................... 18 

4.1 Reliabilitet och validitet ......................................................................................................... 19 

5 Undersökning............................................................................................................................ 20 

5.1 Forskningens rekommendationer för grammatikundervisningen ........................................ 20 

5.1.1 Elevernas tidigare kunskap som utgångspunkt .......................................................... 20 
5.1.2 Elevernas språk och skrivande som utgångspunkt ..................................................... 21 
5.1.3 Användning av autentiska språkexempel ................................................................... 22 

5.1.4 Resonerande och problematiserande grammatikundervisning .................................. 23 
5.1.5 Funktionell grammatik – att använda den i praktiken ............................................... 24 
5.1.6 Grammatiken som en helhet ........................................................................................ 25 

5.1.7 Forskningens syn på läromedel ................................................................................... 25 
5.1.8 Sammanfattning av forskningens rekommendationer ............................................... 27 

5.2 Resultat och diskussion av läromedelsanalys ....................................................................... 28 

5.2.1 Svenska timmar – Språket............................................................................................ 28 

5.2.1.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar ................................................... 28 
5.2.1.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk ............................ 30 
5.2.1.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken ............................. 31 

5.2.1.4 Fokus på grammatikens funktion ........................................................................ 31 
5.2.1.5 Grammatiken som en helhet – textfokus ............................................................ 32 

5.2.2 Praktisk handbok i svenska ......................................................................................... 32 

5.2.2.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar ................................................... 32 

5.2.2.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk ............................ 34 
5.2.2.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken ............................. 34 
5.2.2.4 Fokus på grammatikens funktion ........................................................................ 35 

5.2.2.5 Grammatiken som en helhet – textfokus ............................................................ 35 

5.2.3 Handbok i svenska språket .......................................................................................... 35 

5.2.3.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar ................................................... 36 



 

 

5.2.3.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevernas språkbruk ........................ 37 
5.2.3.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken ............................. 38 
5.2.3.4 Fokus på grammatikens funktion ........................................................................ 38 

5.2.3.5 Grammatiken som en helhet – textfokus ............................................................ 38 

5.2.4 Möt språket ................................................................................................................... 39 

5.2.4.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar ................................................... 39 
5.2.4.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevernas språkbruk ........................ 40 

5.2.4.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken ............................. 41 
5.2.4.4 Fokus på grammatikens funktion ........................................................................ 41 
5.2.4.5 Grammatiken som en helhet – textfokus ............................................................ 41 

5.2.5 Nya svenska språket ..................................................................................................... 41 

5.2.5.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar ................................................... 42 
5.2.5.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk ............................ 43 
5.2.5.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken ............................. 44 

5.2.5.4 Fokus på grammatikens funktion ........................................................................ 44 
5.2.5.5 Grammatiken som en helhet – textfokus ............................................................ 45 

6 Sammanfattande slutsatser .................................................................................................... 46 

7 Ett framtidsperspektiv – vår vision....................................................................................... 50 
Källförteckning ............................................................................................................................ 52 



 

 

 

 
5 

 

1 Inledning 
Ser man överlag till hur läromedel i sina grammatikavsnitt klassificerar grammatik finns en 

tydlig tendens till att grammatik är lika med ordklasser och satslära. I Bengt Brodows (2000) 

undersökning om svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning 

framkom både en liknande klassificering samt en vidgning av denna traditionella indelning. 

Det innebär att grammatik enligt några av lärarna även inkluderar fonetik, ordbildning, 

textlära, stilistik, semantik och främst språkriktighet. I Brodows undersökning svarar en 

lärare: ”Men det beror på vad man menar med grammatik” (s.81), och den kommentaren fick 

oss att fundera på grammatikens identitet. Vad är grammatik? Vår undersökning ger inget 

entydigt svar utan visar snarare hur subjektivt begreppet grammatik är. Även begreppet 

språkriktighet vållar problem då det består av en mängd språkliga aspekter.  

     Språkriktighetsboken (2005) utarbetad av Svenska språknämnden uppmärksammar detta 

och i inledningen görs ett försök att ringa in begreppet: 

I enlighet med den svenska språkvårdstraditionen använder vi språkriktighet i en ganska vid 

mening. Begreppet innefattar inte bara vad som är rätt och fel i snävare bemärkelse. Språkrikt-

ighet rör också normer för vad som är lämpligt respektive olämpligt och bra respektive dåligt i 

kommunikativt hänseende – kort sagt, vad som är att föredra i vissa sammanhang, men kanske 

 inte i alla. (Språkriktighetsboken 2005:7) 

Språkriktighet innebär med andra ord att kunna göra sig förstådd av andra med hjälp av 

språket.  Men medan lärarna i Brodows undersökning placerar begreppet språkriktighet inom 

grammatik menar Svenska språknämnden att grammatik ingår under språkriktighetsbegreppet. 

Vad är då vår ståndpunkt? Tvetydigheten i begreppet språkriktighet gör att vi för att få ett 

grepp om det måste begränsa det till att innebära några få utvalda aspekter i denna 

undersökning om gymnasieläromedels grammatikavsnitt. Språkriktighetsbokens diskussion 

om ett behov av skriftstandardisering får bli basen för det urval vi har gjort. Man menar i 

boken att det är uppenbart att en standardisering behövs för stavning, böjning och 

interpunktion för att underlätta vår språkliga kommunikation. Dessutom utmålas ett visst 

behov av en standardgrammatik och en standardmeningsbyggnad. Vare sig det rör sig om 

grammatik eller språkriktighet har vi därför valt att titta på följande aspekter i läromedlen: 

Formlära, satslära, interpunktion och meningsbyggnad.
1
 

                                                   
1
 Denna uppdelning kan tyckas missvisande för grammatikvänner då meningsbyggnad ingår under satslära. 

Anledningen till att vi särskiljt begreppen är att de flesta av de undersökta läroböckerna har den indelningen. 
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     Länge har diskussionen förts om huruvida undervisningen på teoretiska respektive 

praktiska program i gymnasieskolan är likvärdig eller inte. Den diskussionen tar vi med oss i 

undersökningen då vårt material består av läromedel från båda inriktningarna. Därmed kan vi 

se om det finns en tyngdpunktsförskjutning i grammatikavsnitten beroende på vilket program 

läromedlet riktar sig till. Vi kan t.ex. se vilken av våra fyra aspekter som läromedlen lägger 

mest vikt vid. Men bortsett från perspektivet om tyngdpunktsförskjutning, kan de aspekter vi 

undersöker visa om läromedlet har den traditionella grammatikdefinitionen eller inte. 

     Anledningen till vårt intresse för grammatikundervisningen är att vi själva snart står inför 

att planera och genomföra vår egen undervisning. Då vi av erfarenhet upplever att både lärare 

och elever kan finna grammatiken abstrakt och svårtillgänglig vill vi se vad svensk forskning 

ger för rekommendationer om grammatikundervisning och hur grammatiken framställs i olika 

läromedel. Ett övergripande syfte med arbetets läromedelsperspektiv är att vi vill undersöka 

vilket stöd läromedlet ger lärarna för en givande grammatikundervisning som har stöd i 

forskningen. Det vi kan tillföra med denna undersökning är att visa hur forskning och 

läromedelsframställningar samverkar. Genom vår jämförelse dem emellan kommer vi att 

kunna dra slutsatser om hur vår egen och andras grammatikundervisning kan genomföras. 

     Man kan fråga sig varför denna studie är viktig. Nilsson (2000:30) menar till exempel att 

läromedel sällan har en större och betydande roll i svenskundervisningen. Men han säger 

också att när det gäller grammatikundervisningen får läromedlen en betydligt mer central och 

styrande roll. Därför är denna studie viktig. Eftersom en lärobok inte kan täcka in hela den 

svenska grammatiken är det angeläget att urvalet framställs på bästa sätt. Hittills har försök att 

förnya och förbättra grammatikavsnitten i läromedlen varit fruktlösa. De läromedelsförfattare 

som försökt sig på förnyelse har blivit tillbakavisade, bland annat av verksamma lärare som 

krävt en mer traditionell grammatik. Denna stagnering av grammatikundervisningen är en 

motsägelse av läroplanens direktiv att skolan ska följa rådande vetenskap.  Tyvärr finns inte 

plats att i denna studie undersöka varför det är på det sättet. En möjlig väg till förändring 

skulle enligt Ullström (2000:64) vara att fler lärare ställer kravet på förlagen att läromedlen 

blir i fas med forskningens rekommendationer.  
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1.1 Syfte  

Avsikten med denna studie är att undersöka om de senaste 20 årens svenska forskning kring 

grammatikundervisningen har en gemensam rekommendation av hur denna undervisning bör 

gå till. Utifrån forskningens rön vill vi analysera läromedel för gymnasiets svenskkurser. 

Huvudsyftet är att jämföra läroböckernas upplägg av grammatikavsnitten med forskningens 

rekommendationer för att se om de överensstämmer. Ytterligare en infallsvinkel som vi då 

avser utforska är om det finns en skillnad i läromedlens upplägg av grammatiken beroende på 

om läromedlet riktar sig till teoretiska eller praktiska program. Utifrån vad vi får fram vill vi 

undersöka om någon programinriktning förhåller sig mer eller mindre till forskningens 

rekommendationer. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Finns det hos svenska forskare en gemensam bild av hur en god grammatikundervisning 

bör se ut? 

2. Vad säger forskningen om grammatikundervisningens innehåll och utförande? 

3. Hur förhåller sig läromedlet till forskningens rekommenderade grammatikundervisning? 

4. Finns det skillnader i läromedlens grammatikframställningar beroende på om de riktar sig 

till teoretiska eller praktiska program? 

5. Kan man se att en av programinriktningarna ligger närmare forskningens rekommenda-

tioner än den andra? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Efter dessa inledande delar följer en forskningsbakgrund i kapitel 2 som redogör för 

svenskämnets historia, avsnitt 2.1, och grammatikundervisningens historiska och aktuella 

argument, avsnitt 2.2.1 och 2.2.2. Därefter följer arbetets materialbeskrivning i kapitel 3 och 

arbetets metodbeskrivning i kapitel 4. Undersökningen presenteras i kapitel 5 där 

forskningens rekommendationer sammanställs i avsnitt 5.1 och läromedelsanalysen 

presenteras och diskuteras i avsnitt 5.2. Sammanfattande slutsatser presenteras i kapitel 6. 

Slutligen ges en framtidsvision av grammatikundervisningen i kapitel 7. 
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2 Forskningsbakgrund 
I denna forskningsbakgrund redogörs för svenskämnets historiska bakgrund (2.1), de 

traditionella argument som förts för en grammatikundervisning i skolan (2.2.1) samt de 

argument som är aktuella för grammatikundervisningen idag (2.2.2).  

 

2.1 Svenskämnets historiska bakgrund 

Teleman (1987:7) förklarar att den svenska språkläran tar sin början redan under 1600-talet, 

då de första grammatikorna skrevs. Under 1800-talet slog grammatikundervisningen i svenska 

språket igenom på allvar i skolorna. Den då rådande modellen för läran om svenska språkets 

grammatik hade sina rötter i den tidigare obligatoriska latinska språkläran. Teleman (s.7) 

menar att grammatiken till en början var dynamisk och att nya spännande upptäckter förde 

med sig en logisk svensk språklära. Lärans följdriktighet avtog så småningom och den 

svenska grammatiken stagnerade, utan någon påverkan av den rådande språkforskningen. 

Teleman menar att mycket av en sådan förlegad undervisning, som i vissa delar är konstaterat 

inkorrekt, visar sig i grammatikundervisningen än idag. Thavenius (1999:17) pekar också på 

det förvånansvärda över gamla traditioners fortsatta överlevnad gällande den formella 

grammatikundervisningen. Han menar att den har setts som det viktigaste momentet i 

språkundervisningen i ett par millennier och oberoende av rådande forsknings 

rekommendationer har den fortfarande samma ställning.  

     Thavenius (1999:21) beskriver undervisningen i svenskämnet under 1800-talets början där 

grammatik lärdes in som en formell färdighet. Grammatikkunskaper blev hos eleven en 

förmåga, en språkteknisk kunnighet. Denna drillning av grammatiken ansågs främja elevens 

tankeförmåga. Denna form av undervisning bidrog enligt Tegnér (refererad i Thavenius 

1999:22) till att skapa ett rationellt mönster och leda tanken rätt. I och med att 

grammatikstudierna ansågs bidra till ett utökande av elevens förstånd, blev betydelsen av den 

formella bildningen viktig i sig.  

     Många av de föreställningar som finns om svenskämnet idag grundar sig enligt Ullström 

(2000:5) på det nybildade modersmålsämne som växte och antog en ny stadigvarande struktur 

under 1800-talet. Här var uppenbarligen svenskämnet uppdelat i olika moment av 

färdighetsträning för en normering av språket. Avsikten var att upprätthålla språkets standard. 

Undervisningen bestod i mycket hög grad av formell färdighetsträning och Ullström (s.6) 
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hävdar att det var här som undervisningen i svenska språket grundlade vikten av rättstavning 

och grammatik. Under 1800-talet var ämnet och dess undervisning starkt påverkad av 

formalism, idealism och nationalism. Thavenius (1999:23) klargör svenskämnets 

huvudsakliga funktion som ett språkämne. I mitten av seklet var kunskaper i svensk 

grammatik och skrivning viktiga antagningskriterier för universitetsstudier. 

      Historiskt sett har viljan funnits till att utveckla svenskämnet och det har funnits 

pedagoger som försökt undervisa funktionellt, menar Thavenius (1999:27), men påpekar att 

svenskundervisningen samtidigt har präglats av osmidighet och resultatlösa studier. 

Resultatlöst i den meningen att färdighetsträning endast ger färdigheten av delar av 

svenskämnet och inte kunskap om hur delarna blir en helhet. Thavenius (s.17) klargör att när 

undervisningsproblem uppstår utreds det, varefter forskningsresultatet delges verksamma 

pedagoger, vilkas ansvar det är att göra något av resultaten i praktiken. Med hjälp av 

forskningsteorier ska alltså lärarna omvandla sin undervisning men möts ofta av varierande 

svårigheter. Forskare har inte samma verklighetsuppfattning som lärare har och inte heller 

samma syfte. Men, menar Thavenius, det har också funnits pedagoger som genom tiderna låtit 

sig påverkas av forskningsresultat och åsikter i ämnet och som utifrån detta har förnyat sin 

undervisning. 

     Thavenius (1999:28) beskriver att det under svenskämnets framväxt har riktats stark kritik 

mot en undervisning i svenskämnet som innebar formell språkundervisning. Det fanns de som 

förespråkade en funktionell svenskundervisning redan på 1800-talet, då man menade att för 

att få kunskap om språket skulle undervisningen bygga på verkliga exempel i stället för 

konstruerade övningar. Det har alltså genom tiderna funnits de som förkastat den gällande 

formella bildningsnormen och i stället förespråkat en undervisning utifrån språkets funktion. 

Ur stridigheterna mellan en framåtskridande, nytänkande form och den traditionella, 

konservativa formen har svenskämnet utvecklats med tiden och Thavenius (s.36) menar att ett 

ifrågasättande av färdighetsträningen har varit lika illa som att svära i kyrkan. 

 

2.2 Grammatikens argument  

Anledningen till att vi redogör för argumenten som förts och som förs för en 

grammatikundervisning i skolan har sin förklaring i att vi någonstans behöver motivera 

grammatikundervisningen i skolan. Detta är också Boströms och Josefssons (2006:40) 

argument för argumenten. De hävdar att för att nå en grammatikundervisning som är lustfylld 
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för elever och lärare måste det finnas argument som motiverar både elever och lärare att 

arbeta med grammatik i skolan.  

 

2.2.1 Traditionella argument för en grammatikundervisning 

Nilsson (2000:13) klargör att det genom historien i huvudsak funnits tre argument för 

grammatikundervisning, vilka för övrigt också var de ledande argumenten för latinunder-

visningen. Dessa har varit formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och 

språkriktighetsargumentet. 

     Formalbildning innebär en inlärning av formen utan någon förankring i ett relevant 

innehåll. Nilsson (2000:13) menar att denna form av undervisning förekom redan i antikens 

Grekland där det i första hand gällde att befästa de grammatiska formerna och att den 

förmågan sedan skulle ligga till grund för och främja elevernas läs- och skrivinlärning. 

Genom att avskilja grammatiken från övrig undervisning och genom mekanisk inövning kom 

man åt tankens essens. Detta skulle tillföra eleverna ett logiskt rätt tänkande som gynnade en 

fortsatt språkinlärning och som samtidigt skulle verka dygdigt fostrande.  Nilsson (s.14) 

hänvisar till Tarschy (1955) i sitt klargörande av att uppfattningen om nyttan av en sådan 

tanketräning har inneburit att språkläran betecknats som den fullkomliga modellen för 

inlärning, inte så mycket på grund av den praktiska läran som den fostrande tankeexercisen. 

     I mitten av 1800-talet höjdes kritiska röster mot formalbildningen. Det ansågs att språket 

skulle beskrivas, inte normeras utifrån bestämda lagar. Nilsson (s.15) antyder att dessa åsikter 

som framkallade starka reaktioner i skolorna på 1800-talet också gör sig gällande i dag vid 

ifrågasättandet av formalbildningen. Föreställningar om formalbildningens nytta finns i stor 

utsträckning även hos dagens skolfolk. Det visar sig i Brodows (2000:76) undersökning att 

lärare fortfarande anser formalbildningen vara nyttig för tankeverksamheten. 

     I främmandespråksargumentet framträder den tidigare föreställningen om en gemensam, 

allmängiltig grammatik i olika språk. Denna ståndpunkt innebär enligt Nilsson (2000:15) att 

kunskaper om det egna språkets grammatik verkar gynnande för inlärning av främmande 

språk. Under 1800-talet fördes diskussioner om vilket ämne som skulle ha hand om 

grammatikundervisningen. I stället för att studera grammatiken i sitt språkliga sammanhang 

lät man modersmålet bedriva undervisningen med argumentet att underlätta inlärningen av 

främmande språk. Detta trots att det enligt Nilssons (s.17) hänvisning till Tarschy, faktiskt 
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beslutades om en tillfällig lösning som innebar att undervisningen i grammatik skulle ske i det 

främmande språket.  

     Språkriktighetsargumentet fördes för att grammatikundervisningen ansågs bevara språkets 

struktur. Skriftspråket var högt skattat och man ville inte veta av några förändringar, varken 

när det gällde den grammatiska formen eller den formella undervisningen (Nilsson, s.18). I 

detta argument var inte avsikten enbart hjälpen till ett oklanderligt skriftspråk. Syftet var 

också att grammatikundervisningen skulle medverka till att hålla talspråket rent från 

dialektala uttal och så nära skriftspråket som möjligt. I slutet av 1800-talet ansågs 

skriftspråket vara normerande för uttalet, vilket enligt Tarschys uppfattning (refererad i 

Nilssons, 2000:19) berodde på den tidens utgåva av Svenska akademiens ordlista (SAOL) och 

den Välläsingslära som kom ut vid samma tidpunkt. 

 

2.2.2 Aktuella argument för en grammatikundervisning 

Teleman (1987:7) menar att skolgrammatiken än i dag bär spår av den klassiska traditionen 

och han ställer sig kritisk till den. Han menar att grammatiken i vissa delar har stått helt stilla 

medan språkforskningens nya rön har fått gå förbi. Detta har bidragit till att dagens 

skolgrammatik är otillräcklig och inte helt sann. Teleman (s.8) anser att argumenten för en 

grammatikundervisning grundar sig på två värden. Det första är den insikt grammatik-

kunskaper ger om människan som språkvarelse. Då människan har ett förnuft och kan tänka, 

och agerar och har känslor utifrån sitt språk, ter det sig naturligt att språket är den mänskliga 

kärnan. Kunskaper i grammatik ger därför människan en insikt om sig själv och hur hon 

fungerar som språkvarelse.  

     Det andra värdet som Teleman (1987:8) anser motiverar grammatik i skolan är de 

grammatiska kunskaperna som redskap. Främst i avseendet när det gäller främmandespråks-

inlärning. Teleman (s.9) är av den åsikten att eleven ska undervisas i grammatik i sitt 

modersmål för att få förståelse för det främmande språkets grammatik. Detta underlättar 

främmandespråksinlärningen samtidigt som det ökar elevernas språkmedvetenhet. 

     Teleman (1987:9) menar att språkriktighetsargumentet inte är betydelsefullt för 

grammatikundervisningen då skolgrammatiken endast kan förklara en bråkdel av de fel som 

uppstår i språket. Han ser inte att elever skulle bli hjälpta i sin språkriktighet med en 

integrering av grammatik i språkriktighetsundervisningen. Det är osäkert om eleverna genom 
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grammatiska regler förstår vilka fel de ska låta bli att göra, samt att skolgrammatikens regler 

har sådana brister som omöjliggör en rättvisande felbeskrivning. 

     Boström och Josefsson (2006:27) talar om de ”gamla” huvudargumenten som genom 

tiderna har försvarat en fortsatt grammatikundervisning. De talar också om Telemans åsikt, 

om att grammatikundervisningen idag måste föras av skäl som motiverar en sådan. Ska lärare 

med liv och lust kunna föra en grammatikundervisning som även verkar lustfylld för eleverna, 

krävs att undervisningen är meningsfull. 

     Boström och Josefsson (2006:27) menar att det finns sex argument som anger det 

betydelsefulla med grammatiska kunskaper. Dessa argument är: kunskap om människan, 

metaspråklig kompetens, personlig utveckling, främmande språk, språkfärdighet samt 

språksociologisk kunskap och praktisk kompetens. 

     Det första argumentet som gäller kunskap om människan, eller det humanistiska 

argumentet, har sin grund i Telemans argument om att grammatikkunskaper genererar en 

insikt om människans innersta väsen som språkbrukare. Boström och Josefsson (2006:27) 

menar att grammatiska kunskaper ger förståelsen till att upptäcka att vad som helst går att 

beskriva med grammatikens hjälp. Istället för att styras av grammatiska regler i vårt språkbruk 

borde grammatikkunskaper vara och upplevas som befriande i det språkliga medvetandet. 

Den inre svenska grammatiken, den som Boström och Josefsson (s.10) förklarar att alla 

infödda svenskar har, är en naturlig del i människans språkmedvetande. Utan den struktur som 

grammatiken ger skulle språket fallera och bli obegripligt som kommunikationsmedel. 

Boström och Josefsson (s.28) menar att språkvarelsen människan inte klarar av att enbart 

tänka och kommunicera med lösryckta ord. Eftersom förståelsen då skulle gå förlorad skulle 

medvetandet skapa en struktur för orden och på så sätt upprätta ett grammatiskt system. 

Människan har alltså redan språkets struktur inom sig och med kunskaper i det systemet 

utvidgar människan sin förståelse för sitt eget språks möjligheter. Till detta första argument 

hör också, enligt Boström och Josefsson, idén om att grammatikkunskaper är allmänbildande. 

Skolans undervisning är inte avgränsad till att enbart förmedla nyttokunskaper. I skolan 

förmedlas också kunskaper som eleverna bör få kännedom om som bidrar till betydelsen av 

att vara en människa bland människor. Därför bör skolan se till att eleverna får kännedom om 

det grundläggande inom grammatiken.  

     Det andra argumentet som Boström och Josefsson (s.30) anför är det metaspråkliga 

argumentet. Kunskaper i gammatik ger elever och lärare en gemensam terminologi för analys 

av språket. Med ett gemensamt språk om språket, det vill säga ett metaspråk, är det lättare att 
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föra samtal kring texter i skolan. Grammatikens terminologi behövs när det gäller språket i 

allmänhet och dess lingvistiska och stilistiska särdrag. Boström och Josefsson framhåller 

också vikten av att metaspråket bör föras om det språk eleverna använder:  

Att utgå från den kunskap som var och en som språkbrukare besitter och använda denna vid 

utvecklandet av redskap för vidare observation och beskrivning av språk är alltså god pedagogik 

och utgör en konstruktiv ansats. (Boström och Josefsson, 2006:30) 

 

Boströms och Josefssons (2006:30) tredje argument är den personliga utveckling grammatik-

kunskaper ger. Med insikt i sitt eget språkbruk bidrar också kunskapen till insikten om den 

egna personligheten. Då människan fungerar genom sitt språk, både när det gäller individuellt 

och i gemenskap med andra, är språkkunskapen ett viktigt instrument för hur den helt enkelt 

påverkar livet. Bolander (refererad i Boström och Josefsson, 2006:31) menar att om 

människan har orden och kunskapen om orden och deras funktion, skapar det en ökad 

förståelse för vilken nytta grammatikkunskaper gör för språkvarelsen människan när det gäller 

att se, förstå och påverka sin omgivning, sin existens. 

     Det fjärde argumentet som Boström och Josefsson (2006:32) menar motiverar 

grammatikundervisning i skolan, är främmandespråkargumentet. De hävdar precis som 

Teleman (se ovan) att grammatikundervisningen ska bedrivas i modersmålsundervisningen. 

Skälet till detta anger författarna vara att grammatikkunskaperna i modersmålet banar väg för 

en ny och okänd grammatik. De verktyg grammatikundervisningen i det egna språket ger, är 

betydande för inlärning av ett främmande språk. Att kunna göra jämförelser mellan det 

bekanta språkets grammatik och det obekanta främmande språkets grammatik, gör att de olika 

språksystemens likheter och skillnader är enklare att urskilja. 

     Boströms och Josefssons (2006:34) femte argument för grammatikundervisning är 

språkfärdigheten. Kunskaper i grammatik utvecklar förmågan att använda språket. 

Grammatiken är formerande för språkets funktion och genererar en användning av ett språk 

som i tal och skrift är begripligt. En ökad språkfärdighet kan innebära att kommunikationen 

flyter felfritt och eventuella missförstånd kan då undvikas. Grammatikundervisningen är 

därför viktig för elevernas skrivprocess då kunskapen hjälper eleverna att förbättra sina texter.  

     Boströms och Josefssons (2006:39) sjätte och sista argument för grammatikundervisning i 

skolan handlar om språksociologisk kunskap och praktisk kompetens. Grammatikförståelse 

och förståelsen för det egna språkets varieteter, verkar överbryggande för olika grupp-

gemenskaper. Olikheter i språket bidrar ofta till ett avståndstagande från samtal med 
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människor som har ett annat språkbruk än en själv, menar Boström och Josefsson. Personer 

med olika nivå av grammatiskt medvetande har svårare att kommunicera med varandra än 

personer på samma nivå. Det är inte ovanligt att de som har en högre nivå av grammatisk 

medvetenhet klassar personer med lägre nivå som socialt avvikande eller socialt lägre stående. 

Samma sak gäller även omvänt. De som har högre nivå av grammatisk medvetenhet kan 

också uteslutas av de grupper som inte har samma språkliga förståelse. Har man däremot fått 

kunskap om språk och dess olika varieteter uppstår också möjligheten att röra sig friare 

mellan olika gruppgemenskaper och på så sätt ökar ens sociala utrymme, menar Boström och 

Josefsson. 



 

 

 

 
15 

 

3 Material 
Det material som är aktuellt för denna litteraturstudie och läromedelsanalys är didaktisk 

språkforskning (3.1) samt läromedel för gymnasiets kurser i svenska (3.2).  

 

3.1 Forskning 

Vi har avgränsat vårt forskningsurval till att omfatta svenska forskare. Gällande tidsaspekten 

och forskningens aktualitet har vi valt att ta avstamp i året 1987. Det beror på att det var då 

den kritiska boken Grammatik på villovägar publicerades. Vi anser den vara en bra 

utgångspunkt då författarnas avsikt med boken var att rätta till eller kanske rättare sagt 

uppdatera den traditionsbundna och statiska skolgrammatiken. Som en introduktion i ämnet 

och för att få ett helhetsperspektiv av den svenska grammatikundervisningen ger vi en 

historisk återblick i kapitel 2. Denna återblick har dock ingen större plats i undersökningen 

som fokuserar på forskningens rekommendationer för grammatikundervisning i skolan. Vid 

urvalet av forskningsbakgrunden har vi förutom ovanstående restriktioner beaktat materialets 

autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Följande forskning är aktuell i denna 

studie: 

 

Bolander, Hultman, Petersson och Teleman i Teleman (1987) Grammatik på villovägar. 

Bolander (2005) Funktionell grammatik. 

Brodow, Nilsson och Ullström (2000) i Retoriken kring grammatiken – Didaktiska perspektiv 

 på skolgrammatik. 

Brodow (1996) Perspektiv på svenska, del 2, momenten. 

Molloy (1996) Reflekterande läsning och skrivning. 

Molloy (2007) Skolämnet svenska – en kritisk ämnesdidaktik. 

Lärarnas tidning (2003) Ompröva grammatiken. Artikel om Nilsson och Ullström. 

Svenska Akademiens Grammatik, SAG, (1999). 

Svedner (1999) Svenskämnet & svenskundervisningen – närbilder och helhetsperspektiv.  
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3.2 Läromedel 

Urvalet av läromedel grundar sig i att alla böcker klassas som läromedel för gymnasiets A- 

och B-kurs i svenska. Böckerna är antingen uttalat avsedda för praktisk eller teoretisk 

inriktning eller frekvent använda inom den ena eller andra inriktningen på någon av de två 

gymnasieskolor vi har varit i kontakt med. Läroboken Nya svenska språket valde vi för att få 

ett neutral jämförelsealternativ, då den inte används på någon av skolorna och inte har en 

uttalad anpassning efter något program. Vi har handplockat titlar efter tillgång men med 

intentionen att finna lika många läromedel för vardera program. Detta för att ha en så 

likvärdig utgångspunkt som möjligt i analysen.  Vi har med avsikt valt läromedel från olika 

förlag och skrivna av olika författare för att få en spridning som kan tänkas representera ett 

större underlag. Två läromedel har dock samma författare och där har vår avsikt varit att se 

hur samma författare anpassar sitt läromedel beroende på vilka program de riktar sig till. 

Totalt fem läromedel är ett ganska snävt urval men vi anser att det utgör en tillräcklig grund 

för arbetets omfång. Vi är medvetna om att dessa fem titlar inte kan sägas representera den 

uppsjö av läromedel som finns i skolan idag, och därför kan vi inte ge en generaliserande bild 

av läromedel i allmänhet. Detta är en fallstudie med syftet att undersöka hur 

grammatikbeskrivningar kan se ut i dagens läromedel. Följande läromedel är aktuella i denna 

studie: 

Jansson, Ulf och Levander, Martin (2001). Praktisk handbok i svenska. Almqvist & Wiksell. 

Jansson, Ulf och Levander, Martin (2003). Handbok i svenska språket. Almqvist & Wiksell 

Johansson, Stig, Karlsson, Ola och Nettervik, Ingrid (2000.) Möt språket. Gleerups.  

Lundahl, Bo och Sjöstedt, Bengt (2001). Nya svenska språket. Studentlitteratur. 

Skoglund, Svante och Waje, Lennart (2001). Svenska timmar – Språket. Gleerups. 

 

Svenska timmar – Språket (2001) från Gleerups av Svante Skoglund och Lennart Waje är den 

tredje uppdaterade upplagan av serien som först kom 1989. Läromedlet beskrivs som 

pedagogiskt tydligt med en humoristisk ton. Fokus i boken ligger på lust till språkanvändning. 

Författarna skriver i förordet att grammatikkapitlet har många exempel och uppgifter för att 

man ska lära sig språkets grunder. Kapitlet Språkriktighet ska vara en hjälp under själva 

skrivandet. Läroboken har ingen uttalad mottagare men används på skola 1 på alla praktiska 

program. Enligt lärarna används den där på grund av att den är så konkret. Många lärare tar 

också exempel ur den och använder i sina teoretiska klasser. 
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     Praktisk handbok i svenska (2001) från Almqvist & Wiksell av Ulf Jansson och Martin 

Levander är den första upplagan av tre handböcker i svenska. Författarnas upplägg av boken 

syftar till att vara undervisningsunderlag likväl som en hjälp till eget arbete. Därför består 

boken av många tumregler, checklistor och protokoll för självbedömning. Både i denna 

upplaga och i den tredje upplagan som presenteras nedan är ordkunskap av stor vikt. 

Grammatiken i läromedlet finns representerad under avsnittet Skriva rätt samt i kapitlet 

Basgrammatik under avsnittet Språkkunskap. På skola 2 används detta läromedel främst på 

yrkesförberedande program. Läromedlet har inte en uttalad anpassning mot praktiska program 

bortsett från titeln Praktisk handbok i svenska. 

     Handbok i svenska språket (2003) från Almqvist & Wiksell av Ulf Jansson och Martin 

Levander är uttalat riktad till studieförberedande program eller yrkesprogram där 

språkbehandling är särskilt väsentligt. Denna handbok är den tredje omarbetade upplagan men 

det är osäkert om Praktisk handbok i svenska är den första upplagan som denna bygger på. 

Dock är det troligt att så är fallet då syftet med böckerna framstår som detsamma, men 

Handbok i svenska språket är mer utbyggd. Författarna menar att bokens många övningar, 

tumregler, översiktsscheman och protokoll för självbedömning gör att den kan användas som 

handbok vid självstudier. Det finns inget kapitel med rubriken grammatik utan det finner man 

i kapitlen Språkriktighet samt Språkkunskap.  

     Möt språket (2000) från Gleerups av Stig Johansson, Ola Karlsson och Ingrid Nettervik 

riktar sig främst still studieförberedande program på gymnasiet. Författarna har haft för avsikt 

att ge varierade och verklighetsanknutna övningar blandat med teoretiska avsnitt. Boken berör 

olika aspekter när det gäller att tala och skriva. Ordet grammatik nämns inte i 

innehållsförteckningen utan grammatikavsnitten är utspridda i kapitel som heter En lyckad 

text samt Språkbygget. 

     Nya svenska språket (2001) från Studentlitteratur av Bo Lundahl och Bengt Sjöstedt har 

ingen uttalad anpassning till vare sig praktiska eller teoretiska program. Grundtanken är att 

skolan på lokal nivå själv anpassar läromedlet efter det program den används på. Författarnas 

pedagogiska idé med boken är att eleven får kunskap om språket genom aktivitet, övning och 

reflektion vilket präglar bokens upplägg med många tankeväckande elevuppgifter. Författarna 

har inte haft för avsikt att skriva en heltäckande lärobok utan menar att innehållet bör ses som 

en utgångspunkt för vidare studier. Grammatiken i boken utgörs av ett renodlat 

grammatikkapitel samt två språkriktighetskapitel, Träna skrivregler och Träna ditt språk. 
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4 Metod 
Vi har i denna studie valt att göra en kvalitativ analys av materialet. Den metoden lämpar sig 

bäst då vi har ett mindre material som vi vill tränga djupare in i. Eftersom metoden är 

kvalitativ kommer resultatpresentationen och resultatanalysen inte att separeras, utan de visas 

och diskuteras utifrån forskningsbakgrunden i samma kapitel.
2
 

     I Denscombe 2000 (199-200) beskrivs analysmetoden innehållsanalys som ett sätt att 

bland annat upptäcka vad en text framställer som relevant och vilka prioriteringar och 

värderingar som skildras i texten. Denna metod använder vi för att undersöka vad forskningen 

säger om grammatikundervisningen, samt hur innehållet i grammatikavsnitten i läromedlen 

ser ut. Metoden går ut på att mäta vad en text innehåller i form av speciella ord eller idéer, 

dess frekvens samt positiva och negativa åsikter om dem. Analysunderlaget kan utgöras av 

ord, meningar, rubriker, stycken eller bilder, och alla aspekter utom bilder är aktuella i vår 

studie. Enligt Denscombe bör forskaren utgå från en klar medvetenhet om vad hon söker i 

texten i form av särskilda nyckelord eller teman. Våra teman kommer att utgöras av de 

rekommendationer vi hoppas att finna i vårt forskningsunderlag. Metoden mäter hur texten 

prioriterar sitt innehåll genom att undersöka hur ofta de olika temana förekommer. Det vår 

forskningsanalys visar ligger alltså till grund för vår läromedelsanalys. Styrkan i denna 

analysmetod, menar Denscombe, är att den möjliggör en kvantifiering av textinnehållet. 

Utifrån kvantifieringen kommer vi dock att göra en kvalitativ tolkning av resultatet.  

     För att tydliggöra likheter och skillnader mellan läromedlen kommer vi förutom att ge en 

övergripande bild av dem även att koncentrera oss på specifika avsnitt i läroböckerna. På så 

sätt kommer vi i analysen att konkret kunna peka på likheter och skillnader på ett mer 

objektivt sätt utifrån innehållsanalysmetoden. I analysen kommer vi då att jämföra läromedlen 

sinsemellan utifrån de undersökta avsnitten, samt diskutera vårt resultat utifrån rådande 

forskning. Som vi nämnt i inledningen kommer dessa avsnitt i läroböckerna utgöras av 

beskrivningar av formlära, satslära, interpunktion och meningsbyggnad. När det gäller valet 

av just dessa avsnitt handlar det om ett urval från vår sida. Urvalet grundar sig i att materialet 

inte ska bli för stort för uppsatsens omfång. Vi har också för avsikt att välja fyra avsnitt som 

behandlas i alla fem läroböcker, för att kunna göra en rättvis analys av materialet. Ytterligare 

                                                   
2
Metoddelen är en utbyggnad av vår tidigare läromedelsanalys i en undersökning om religionsämnets förändring. 

Se Larsson & Svensson (2008) Från enkelriktat till flerfiligt. Detta innebär att formuleringarna i metodbeskriv-

ningen i vissa fall är ordalik i de båda uppsatserna.  
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en avgränsning har vi gjort genom att i avsnittet om formläran främst undersöka substantiv-

beskrivningen och inom området satslära har vi bestämt oss för att titta på beskrivningen av 

objekt. Denna avgränsning har gjorts för att underlätta jämförelsen av läromedlen med den 

forskning som är aktuell i denna studie. Anledningen till att vi benämner meningsbyggnad 

som ett eget område, trots att det ingår under satslära, är att de läromedel vi undersökt gör den 

åtskillnaden. Till exempel hamnar satslära ofta under grammatikkapitlen medan 

meningsbyggnad behandlas för sig själv under kapitel som Skriva rätt. 

     Då vi är två författare till denna uppsats vill vi för läsaren klargöra hur vi har lagt upp 

arbetet. Hela texten är ett samarbete. Trots att vi i vissa delar författat texten enskilt ligger en 

gemensam diskussion om innehållet bakom texten. Vi är båda ansvariga för textinnehållet.  

 

4.1 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings reliabilitet och validitet handlar om metodens trovärdighet och rimlighet. 

När det gäller en kvalitativ undersökning som denna är det svårare att mäta graden av validitet 

och reliabilitet på grund av den kvalitativa metodens karaktär. Forskaren i en kvalitativ studie 

påverkas lättare av sin förförståelse och detta kan i sin tur påverka undersökningens 

trovärdighet och rimlighet.  

     Vi är medvetna om att vi har en förförståelse i ämnet men anser trots allt att reliabiliteten 

och validiteten i vår undersökning är hög. Vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt 

i vår analys av forskningens rekommendationer samt i läromedelsanalysen och vi har endast 

redovisat relevanta fakta. Om samma material och metod används i en ny studie är det därför 

sannolikt att samma resultat kan uppnås.  

     Ett dilemma är om man i en ny studie av detta slag använder andra läromedel. Då vi har ett 

begränsat antal läroböcker, endast fem, i denna studie kan vi inte räkna med att vårt resultat är 

utmärkande för andra läromedel. En ny studie med fem andra läromedel skulle kunna motsäga 

denna studies resultat. Däremot anser vi att man bör ha i åtanke att även om resultatet i vissa 

avseenden är unikt för dessa fem läromedel, så ingår det i ett större sammanhang. Med andra 

ord är det möjligt att resultatet är talande för hur det ser ut i övriga läromedel. Vad gäller våra 

slutsatser om skillnaden mellan praktiska och teoretiska program är dock materialet så 

småskaligt och resultatet så vagt att vi inte vill generalisera slutsatserna.  
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5 Undersökning 
Nedan redovisar vi resultatet av vår undersökning. Kapitel 5.1 redogör för den undersökta 

forskningens rekommendationer för en grammatikundersisning. Kapitel 5.2 redogör i sin tur 

för vår läromedelsanalys och dess koppling till forskningsrekommendationerna. 

 

5.1 Forskningens rekommendationer för 

grammatikundervisningen 

En enstämmig kör av språkvetare menar att grammatikundervisningen bör vara i fas med 

rådande vetenskaps vetande om språket. I sin diskussion om vad som bör påverka 

svenskämnet skriver Svedner (1999:17) att forskningens krav eller önskemål bör ligga till 

grund för ämnesinnehållet och den rådande didaktiken och pedagogiken. De forsknings-

rekommendationer som han utläser för svenskämnet som helhet är integrering, elevnära 

utgångspunkter, obunden användning av läroböcker och nyttjande av elevernas produktion 

(s.33). Dock påpekar också forskarna, som Nilsson och Ullström (2000:135), att vetenskapen 

inte är direkt överförbar på skolgrammatiken. Hultman (1987, refererad i Ullström 2000b:53) 

förklarar att det beror på att skolans läromedel inte kan ge en heltäckande bild av hela den 

svenska grammatiken. Därför är förenklingar och urval ett måste. Det behöver däremot inte 

betyda förvanskningar. Nilsson och Ullström (s.53) poängterar att trots skolans begränsning 

får undervisningen och innehållet aldrig strida mot vetenskapens rekommendationer. Hultman 

(1987:39) ställer kravet på att skolgrammatikens språkbeskrivning bör vara i någorlunda god 

överensstämmelse med språkforskningens vetskap om språk i allmänhet och om det svenska 

språket.  

 

5.1.1 Elevernas tidigare kunskap som utgångspunkt 

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp myntat av Vygotskij. Det betecknar avståndet 

mellan ett barns aktuella och potentiella utvecklingsnivå. För att en elev ska utveckla nya 

kunskaper måste läraren i sin undervisning utgå från det kända men sedan ligga lite över den 

aktuella utvecklingsnivån. Nilsson (2000:23) och Molloy (1996:112) förespråkar en 

undervisning som är kopplad till de kunskaper eleverna redan har om språket. Genom att utgå 

från det eleverna vet kan läraren ge dem ett språk att kunna använda när de ska tala om sina 
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grammatikkunskaper, skriver Molloy. På så sätt konkretiseras också den teoretiska 

grammatiken, menar hon. När Svedner (1999:33) talar om elevnära utgångspunkter är det 

enligt vår mening bland annat detta han då avser. 

 

5.1.2 Elevernas språk och skrivande som utgångspunkt 

Molloy (1996) arbetar mycket med elevernas texter som utgångspunkt i sin grammatik-

undervisning, bland annat för att på så sätt koppla grammatiken till elevernas aktuella 

utvecklingsnivå. Även Nilsson (2000:27) förordar att elevernas språk sätts i fokus, till 

exempel genom att reflektera över det redan erövrade språket. Vidare menar Nilsson, likt 

Molloy, att elevproducerade texter borde vara utgångspunkt i grammatikstudiet. En idé som 

även Svedner (1999:33), Bolander (1987:25) och Pettersson (1987:75) är inne på. Också 

Hultman (1987:39) menar att grammatikundervisningen mer borde utgå från det språk 

eleverna använder. Därmed borde läromedlen anpassas till elevernas faktiska språkbruk och 

förmedla en språkbeskrivning som är knuten till aktuell språkforskning. 

     Molloy (1996:116) ställer sig undrande till det faktum att läromedlets språkbruk är så vitt 

avskiljt från det språk eleverna använder. Det genererar en språkundervisning skiljd från all 

övrig språkutveckling i svenskundervisningen och hon förespråkar därför att läromedels-

språket anpassas till att i högre grad likna elevernas och på så sätt undvika främlingsskap inför 

grammatiken. Ullström (2000a:8) anser att innehållet i dagens läromedel fortfarande, med 

några undantag, domineras av den traditionella grammatikläran (jfr s. 9–10). 

     Ullström (2000b:50) hänvisar till Petterssons (1987) undersökning av läromedel för 

mellanstadiet, och jämför med sin egen undersökning av läromedel för gymnasieskolan. Just 

detta att elevernas verkliga språkbruk innehåller fler abstrakta substantiv än konkreta, bidrar 

till en obegriplig begreppsbildning då läroböckernas exemplifiering av substantiv till stor del 

visar de konkreta substantiven. Det står klart att läroböckernas begreppsförklaring, när det 

gäller substantiv i huvudsak, handlar om de konkreta substantiven som ”rör hem och 

vardagsliv, hus, kläder, lek, fritid och skola” (Ullström, 2000b:49). Detta bidrar till en 

begreppsförståelse hos eleverna som begränsas till att substantiv fungerar som benämningar 

på föremål. Ullström (s.51) ser ingen skillnad på frekvensen av abstrakta substantiv i 

gymnasieläromedel jämfört med mellanstadiets läromedel. Begreppsförklaringen utgörs även 

här av exemplifieringar som anknyter konkreta substantiv.  
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     Ullström (2000b:55) för en diskussion utifrån sin undersökning gällande läromedlens 

framställning av objektbegreppet. Det visar sig att eleverna får en knapphändig 

begreppsförklaring utifrån vilken de ska bestämma objekten i några exempel i läroboken. Han 

menar att det handlar om tillrättalagda exempel utifrån läroboksförfattarnas definition av 

begreppet. Ullström (s.56) redogör för olika begrepp som läromedlen framställer när det 

gäller objekt och den osäkerhet i beskrivningarna som visat sig då läromedelsförfattarna 

lämnar knapphändiga – och i vissa fall inga begreppsförklaringar alls, vilket tyder på att de 

inte kan ge någon sådan, menar han. I en sådan ofullständighet ser Ullström (s.58) 

skolgrammatikens svaga punkt och han hänvisar till Brodow (1996) som menar att det handlar 

om skolgrammatikens traditionella formlära och påstår att grammatikundervisningen i skolan 

går ut på att ”ta ut ordklasser och satsdelar i konstruerade meningar för att de ska stämma in i 

ett redan givet mönster.”(Ullström, 2000b:59). Kontentan av detta blir följaktligen en 

betydande åtskillnad mellan skolgrammatikens ideala språkvärld och hela det autentiska 

språket. Ullström citerar Brodow som konstaterar: ”Uppfattningen att uttryck som inte utan 

vidare låter sig infogas i ett redan givet mönster inte kan betecknas blir med dessa 

utgångspunkter logisk!” (Ullström, 2000b:59) 

 

5.1.3 Användning av autentiska språkexempel 

Forskningen är rörande överens om att man i största möjliga mån ska utgå från autentiska 

textexempel i sitt arbete med grammatik, (se Hultman (1987:39), Nilsson (2000:25) och 

Svedner (1999:79)). Nilsson och Ullström (refererade i en artikel i Lärarnas tidning, 2003) 

ställer sig till exempel kritiska till skolgrammatiken då den på grund av felaktiga och 

föråldrade termer inte är tillämpbar på verkligt språkbruk. Vidare menar Ullström i samma 

artikel att i en undervisning som utgår från autentiska texter och där skrivande verkar 

meningsfullt och lustfyllt uppstår också en funktionell språkundervisning. Molloy (1996:116) 

varnar för att om eleverna inte kan använda grammatiken i sina egna eller andras texter ser de 

ingen mening med grammatikundervisningen. Hon menar att lärobokens tillrättalagda 

exempel endast ger eleverna kunskap om momentet, inte en medvetenhet om hur 

grammatiken hänger ihop med deras eget språk. 

     Överlag ger läroböckerna en dålig bild av det svenska språket menar Pettersson (1987:76). 

I och med att läroböckerna konstruerar tillrättalagda exempel, avskiljt från det autentiska 

språkbruket, uppstår svårigheter att överföra dessa på autentiska texter och föra eleverna 
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närmare en fullgod vuxenprosa. Läroböckerna förmedlar en delfärdighet som gör det svårt för 

eleverna att få grepp om användningen av grammatiken. Med övningar och exempel som har 

utformats för att passa in i en tillrättalagd mall går helheten om språkbruket på så sätt förlorad 

och orden och ordklasserna blir synonyma med de enskilda ord som återfinns i ordlistor. Detta 

innebär att eleverna får svårigheter med att analysera den egna språkanvändningen och bilda 

sig en uppfattning om sig själva som språkvarelser, skriver Ullström (2000b:52).  

     Ullström (2000b:53) menar att skolans språkbeskrivning, till viss del med stöd i de 

läromedel som finns att tillgå, i möjligaste mån bör ske utifrån ett faktiskt och funktionellt 

språkbruk. Som stöd för en sådan undervisning bör tidningstexter och elevtexter utgöra 

grammatikundervisningens väsentliga del, för att eleverna ska kunna beskriva och undersöka 

hur språket fungerar i praktiken.  

 

5.1.4 Resonerande och problematiserande grammatikundervisning 

Ullström (2000a:7) klargör att det inom språkforskningen råder en stark samstämmighet om 

att språkutveckling är mest gynnsam i meningsfulla sammanhang, samt att förmågan att 

kunna reflektera över det egna och andras språkbruk är grundläggande för en ökad 

språkmedvetenhet. En didaktisk-metodisk tendens som var aktuell strax innan 2000-talets 

början var enligt Svedner (1999:31) just den reflekterande inriktningen. Han menar att denna 

metod går ut på att aktivt stimulera eleverna till reflektion. Metoden utgår från de 

forskningsrön som menar att elever i samspel med varandra utvecklar en bättre tankeförmåga, 

då problemen därmed kan belysas ur olika perspektiv. Rönen pekar också på den positiva 

effekt på inlärningen som sker genom samspelet mellan muntlig och skriftlig bearbetning av 

problem.  

     Ullström (2000b:60) ifrågasätter läromedlens uppmärksammande av begreppet indirekt 

objekt, vilket han menar är relativt sällan förekommande i svenska språket. I synnerhet i 

jämförelse med till exempel objektsadverbialet. Han menar att skolgrammatikens 

begreppsförklaring, där det dras likhetstecken mellan indirekt objekt och dativobjekt, ger 

eleverna en uppfattning om ett existerande kasussystem i svenskan som inte är gällande i dag. 

Dessutom ser Ullström i sin undersökning att läroböckerna ger exempel på indirekt objekt 

som i själva verket är objektsadverbial eller prepositionsobjekt. Det är i och för sig inte helt 

fel att visa exempel på grammatiska företeelser som kan verka tveksamma och svåra att 

kategorisera, skriver Ullström (s.61). Problemet är att läromedlen inte resonerar och 
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problematiserar begreppen, vilket mer komplicerar dem och dess funktion snarare än reder ut 

dem, menar han. Hultman (1987, refererad i Ullström 2000b:61) menar att när det gäller 

läromedlens uteblivna diskussion om grammatikbegreppens funktion, är det en betydande 

orsak till skolgrammatikens starka fäste i den skolgrammatiska traditionen.  

     Det resonerande draget i undervisningen behövs för att hjälpa eleven att utveckla sitt 

kritiska tänkande och språkmedvetande, menar Nilsson (2000:37). Han varnar för att 

avsaknad av problematisering i läromedlet och grammatikundervisningen leder till en 

drillning av grammatiken och därmed går ovanstående rekommendationer förlorade. En 

grammatikdrillning degraderar undervisningen till att lära eleverna den grammatiska 

terminologin, utan att kunna använda den i praktiken. Att framställa grammatiken som 

oproblematisk i läromedlet är alltså en miss med ganska långtgående konsekvenser.  

 

5.1.5 Funktionell grammatik – att använda den i praktiken 

Bolander (2005) är en förespråkare av den funktionella grammatiken. Hon menar att 

grammatikstudier ska se till grammatikens funktion och användningsområden, något som hon 

saknade i de läromedel som fanns då Grammatik på villovägar skrevs (1987:25). Med 

funktion avses ”den betydelse som tilldelas ett språkelement då det infogas på ett visst sätt i 

en faktisk sats, t.ex. som subjekt eller objekt.” (Bolander 2005:3)  

     Det viktiga i en funktionellt genomförd grammatikundervisning är att ställa elevernas 

språkbruk i kontrast till de språkliga varianter som finns. Anward (1983, refererad i Nilsson,  

2000:26) menar att språkmedvetenheten ökar när eleverna påvisas skillnader och likheter i 

språkliga fenomen. Ett sätt att genomföra detta arbetssätt på är att ställa talspråket mot 

skriftspråket och diskutera strukturerna med eleverna, menar Nilsson (2000:27). Men han 

påpekar också att undervisning genom jämförelser av olika varieteter ställer relativt höga krav 

på svenskläraren som måste besitta en omfångsrik språkkunskap. Förutom kraven på läraren 

ställer också en sådan undervisning höga krav på att läromedlet kan åskådliggöra språkliga 

variationer och dylika fenomen. 

     Svedner (1999:84-86) anser att grammatikundervisningen med utgångspunkt i autentiska 

texter bör fokusera på användningen av de grammatiska verktyg man tillägnat sig. 

Användningen bör ske genom att precisera grammatiska termer i textanalys, i jämförelser 

mellan texter/författare, i språkutvecklingen och språkhistorian. På så sätt blir det inte bara 

termkunskap utan språkproducerande, menar Svedner. 
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     Hultman (1987:39) menar att skolgrammatiken är begränsande för de grammatiska 

begreppen. Läromedlen avgränsar grammatiken till att vara teoretisk istället för praktisk. 

Hultman menar också att läroböckerna måste ge eleverna det språkliga sambandet mellan 

deras egen språkanvändning och läromedlets exempel. Problemet som han lyfter fram med 

begränsade och förenklade grammatikbeskrivningar i läromedel är att de inte kan förstås och 

tillämpas av eleverna. I stället verkar läromedelsförfattarna lita på att eleverna har 

grammatiska förkunskaper och förmågan att läsa mellan raderna, ett klassiskt problem, anser 

Hultman (s.45). 

 

5.1.6 Grammatiken som en helhet 

Forskningens enade syn på att grammatiken måste integreras i övriga delar av svenskämnet 

tyder på en helhetssyn på svenskämnet. Men även grammatiken som en del av svenskämnet 

behöver ett helhetstänkande enligt forskningsrekommendationerna. Ullström (2000a:6) menar 

att grammatikundervisningen alltför ofta handlar om språkets minsta byggstenar på bekostnad 

av den mer helhetsverkande textgrammatiken. Nilsson och Ullström (2000:138) anser att 

kunskaper om språkets mindre enheter begränsar förståelsen för språkets funktion. Enligt dem 

krävs en tillämpning av textgrammatik för att kunna göra språkbeskrivningar av autentiska 

texter, elevers eller andra skribenters. Textgrammatik handlar om att se texter i sin helhet och 

därifrån se till textens stil och språk, uppbyggnad, sammanhang och kommunikativa uttryck. 

 

5.1.7 Forskningens syn på läromedel 

Nilsson (2000:30) frågar sig vilken betydelse läromedel har för undervisningen i svenska på 

högstadiet och svarar att utifrån svensklärares attityder och erfarenheter verkar läromedel inte 

ha en alltför betydande roll i undervisningen. Det är i vissa moment, däribland grammatiken, 

som läromedlet är styrande. Detta plötsliga nyttjande av läroboken menar Molloy (1996:115) 

vara en anledning till att eleverna upplever grammatiken som ett isolerat moment. 

     Angående läromedel i form av läroböcker anser Svedner (1999:12) att det kan innebära 

både en risk och en fördel att använda materialet obearbetat. Fördelen ligger i att läraren får ta 

del av ett ofta erfarenhetsbaserat material. Däremot bör läraren inte svälja läromedlens 

upplägg med hull och hår utan bör göra ett medvetet val av hur materialet och metoderna ska 

användas, manar Svedner, och varnar för att risken med att överta en idé är att skolan fastnar i 
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en konserverande tradition. Svedner menar att lärare bör vara medvetna om fler läromedel än 

de som används av eleverna och på skolan för att kunna välja det material som är bäst lämpat 

för elevgruppen och läraren. 

     Ullström (2000b:61) kan i sin undersökning, i vissa läromedel, se en ansats till nytänkande 

i grammatikavsnitten. Han ställer sig undrande till det faktum att förändringen inte gått 

snabbare och menar att den kritik som Grammatik på villovägar kom med redan 1987, borde 

ha gett en större effekt inom lärarkollegiet och hos läromedelsförfattare än den uppenbarligen 

gjort. Läromedelsförlagen har en betydande skuld i denna tröghet gällande skolgrammatikens 

form, hävdar Ullström (s.62). Som exempel ger han de nytänkande läromedel som tydligt 

kompletterats med föråldrade begrepp som ackusativobjekt och dativobjekt, trots att 

författarna är högst medvetna om den felaktiga bild begreppen ger av det svenska språkets 

kasussystem. Dessa begrepp inte har något fäste i läromedlets övriga innehåll ändå måste 

detta tillägg göras för att skolorna ska köpa läroböckerna, skriver Ullström. Brodow 

(1996:304) har i sitt arbete med läromedel funnit det svårt att reformera det traditionella 

innehållet. I sina försök att tona ner behandlingen av ordklasser och satsdelar har han fått 

kritik av lärare och förlag. Detta har bidragit till att han, om än motvilligt, har bidragit till den 

konserverande traditionen som Svedner (1999:12) varnar för.  

     Nilsson (2000:31) pekar på det faktum att det moment i svenskundervisningen som 

starkast utgår från läromedel är just grammatikmomentet. Därför är det viktigt att granska 

läromedlens innehåll. Ullström (2000b:64) ställer sig dock undrande till om en förbättring av 

läromedel skulle tillföra grammatikundervisningen i skolorna något nytt. Detta trots att han 

förespråkar en omarbetning av läromedlens grammatikavsnitt som kopplar grammatiken till 

språkets funktion (Ullström, 2000b, kap.4). Han menar att traditionen lika gärna kan sitta i 

klassrumsväggarna och hänvisar till den starka undervisningstradition som visar sig när 

lärarkandidater åläggs att genomföra en grammatikundervisning som med stöttning av 

handledare i allra högsta grad bedrivs formellt och traditionsenligt. Ullström hävdar att om en 

tillräcklig förfrågan fanns om nytänkande avseende grammatikavsnitten i läromedel, skulle 

förlagen tillgodose det behovet. 

     I sin läromedelsundersökning gör Ullström (s.65) upptäckten att grammatikavsnitten i 

läromedel som riktar sig till gymnasieskolans praktiska program i högre utsträckning 

förmedlar en skolgrammatik som ligger nära den traditionella formen.  
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5.1.8 Sammanfattning av forskningens rekommendationer 

Det är tydligt att det finns en gemensam syn på grammatikundervisningen inom svensk 

språkforskning. Vi anser att rekommendationerna är starkt förknippade med varandra och i 

flera fall blir inte den ena rekommendationen genomförbar om inte en annan också följs. Ett 

exempel på hur vi ser kopplingen mellan rekommendationerna kan illustreras så här: För att 

uppnå en funktionell grammatik krävs att eleverna kan använda den i praktiken, inte bara i 

läroboksexemplen. En förutsättning för detta är att all grammatikundervisning utgår från 

autentiskt och elevnära språk, gärna elevernas egna texter. Textfokus blir viktigt, inte bara för 

helhetssynen på grammatik, utan även för möjligheten att överföra grammatiken på det 

verkliga språket. En djupare grammatikförståelse uppnås genom resonerande diskussioner. 

Men dessa diskussioner bör ta avstamp i elevernas tidigare erfarenheter och språkvärld.  

     De rekommendationer som ges om undervisningens innehåll och utförande har ovan 

förklarats mer djupgående och kommer här att sammanfattas i punktform: 

 Utgå från elevernas tidigare grammatikkunskaper. 

 Utgå från elevernas texter och språkbruk. 

 Utgå från autentiskt språk i stället för tillrättalagda exempel. 

 Resonera kring och problematisera grammatiken. 

 Fokusera på grammatikens funktion och användning i stället för dess form. 

 Utgå från grammatiken som en helhet med texten i fokus i stället för enskilda ord och 

satser. 

 Var restriktiv i användandet av läroböcker.  

  Välj läromedel som samverkar med forskningens rekommendationer. 

 

Dessa punkter kommer att ligga till grund för läromedelsanalysen. En lärobok i taget 

analyseras men de jämförs kontinuerligt sinsemellan. Vi avser att undersöka hur läromedlen 

förhåller sig till forskningen och vårt resultat presenteras under följande rubriker, inspirerade 

av forskningens rekommendationer: 

1. Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

2. Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språk 

3. Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

4. Fokus på grammatikens funktion 

5. Grammatiken som en helhet – textfokus  
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5.2 Resultat och diskussion av läromedelsanalys 

I detta avsnitt redovisas och diskuteras de resultat som framkommit av läromedelsanalysen. 

Resultatet kopplas till forskningens rekommendationer för grammatikundervisning som 

presenterades i föregående avsnitt (5.1).  

 

5.2.1 Svenska timmar – Språket 

Svenska timmar av Svante Skoglund och Lennart Waje, representerar ett läromedel för 

praktiska program. Av Svenska Timmars 332 sidor består 18 sidor av ett grammatikkapitel 

och 23 sidor av ett språkriktighetskapitel, varav 4 sidor meningsbyggnad och 5 sidor 

interpunktion. Övriga sidor i språkriktighetskapitlet berör: Stor eller liten bokstav, avstavning, 

sammansatta ord, förkortningar, syfta rätt, rätt uttryck, talspråk och skriftspråk samt stava rätt. 

De argument som läromedelsförfattarna anger för grammatikstudier är metaspråksargumentet 

och främmandespråksargumentet. Bägge argumenten har stöd hos forskare inom svensk 

språkvetenskap.  

 

5.2.1.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

Ordklasskapitlet inleds med en övning där eleven ska se vad som är typiskt för de olika 

ordklasserna med hjälp av exempel. Substantiven består av ett konkret (tåget), tre abstrakta 

(ilska, somrar, olyckorna) och ett egennamn (Eriks). Att Svenska Akademiens Grammatik 

(SAG), som kom två år innan Svenska timmar, skiljer på ordklassen substantiv och egennamn 

verkar inte ha fått genomslag i läromedlet. Att traditionen hänger kvar, i det här fallet 

indelningen av ordklasser, är något som forskningen entydigt visat.  

     Den begreppsbeskrivning som ges av de konkreta substantiven är att det är ord för 

varelser, saker, grupper och ämnen. Här är det bra att läromedlet påpekar att substantiv är ord 

för varelser, saker, grupper och ämnen, och inte att substantiv är dessa konkreta föremål. 

Däremot kunde det vara bra om detta tydliggjordes mer i en diskussion, med tanke på att 

forskningen sett tendenser till att elever bokstavligen tror att ett bord är ett substantiv. Samma 

sak gäller beskrivningen av de abstrakta substantiven i läromedlet. De framställs också som 

ord, men för egenskaper, känslor, tillstånd och handlingar. Totalt ges till beskrivningarna 

exempel på åtta konkreta och fem abstrakta substantiv, vilket inte är någon stor skillnad. Men 

ser man till resterande substantiv i kapitlets olika övningar är endast sju av totalt 113 
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substantiv abstrakta. Att det ges fler exempel på konkreta substantiv stämmer överens med 

Petterssons (1987) och Ullströms (2000) undersökningar av läromedel. Dessutom anser vi att 

dessa exempelord har en övervägande anknytning till hem, skola och vardagsliv, också det i 

överensstämmelse med Pettersons och Ullströms egna undersökningar. 

     Avsnittet som behandlar objektet i Svenska Timmar är kort. Tre punkter med förklaringar 

plus en övning får sammanfatta objektets form och funktion. En begreppsförklaring som ges 

är inte ens en fullständig mening; det står bara: Kompletterar predikatet. Därefter kommer 

förklaringarna att objektet är föremålet för verbets handling och att det svarar på frågan 

”Vad/vem/vilka + predikatet + subjektet.” Sedan ges fem exempel bestående av tillrättalagda 

huvudsatser där man lätt kan svara på frågan som står intill varje mening. Trots att 

läromedelsförfattarna till viss del visar objektets funktion är det inte troligt att eleverna klarar 

av att överföra funktonen i de tillrättalagda exemplen till sitt eget språkbruk. 

     Skillnaden mellan direkt objekt och indirekt objekt förklaras med att ”Vissa verb (t.ex. ge, 

sända, lova, visa, vägra) kan ha två objekt.” Vidare ges förklaringen att det vanliga objektet 

kallas direkt objekt medan det andra objektet kallas indirekt objekt. Enligt begreppsförklar-

ingen svarar det indirekta (andra?) objektet på frågan ”Åt/för/till vem + resten av meningen”. 

Därefter ges tre tillrättalagda exempelmeningar som till skillnad mot föregående exempel inte 

följs av den fråga man kan ställa till satsen. Här är det tyvärr tydligt att eleverna måste kunna 

läsa mellan raderna och ha en förförståelse för att kunna förstå begreppsförklaringen. Att 

läromedlet är så pass begränsat som detta exempel är ett problem som Hultman (1987, 

refererad i Ullström, 2000b:61) lyfter fram. Han menar att läromedlens uteblivna diskussion 

kring begreppens funktioner håller fast läromedlet i en konservativ syn på grammatik. 

     Ytterligare en aspekt av förklaringen till det indirekta objektet ser vi i följande exempel:  

 Hon sände ett brev till Dagens Nyheter. (s.297) 

Ett brev benämns direkt objekt och Dagens Nyheter benämns indirekt objekt. Här ser vi ett 

problem som Ullström (2000b:60) redogör för i sin läromedelsundersökning när det gäller 

begreppet indirekt objekt. I och med prepositionen till före Dagens Nyheter menar Ullström 

att hela frasen till Dagens Nyheter borde benämnas prepositionsobjekt. Han tycker inte att 

läromedel som benämner prepositionsobjekt som indirekt objekt gör fel, men att de borde 

problematisera och resonera kring begreppets funktion. 

     Den enda övningen som hör till objektsavsnittet går ut på att ge exempel på (direkt) objekt 

i sex påbörjade meningar. Det indirekta objektet nämns över huvud taget inte. Vi frågar oss 

varför läromedelsförfattarna väljer att nämna begreppet indirekt objekt när de sedan inte gör 
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något mer av det i övningen. Deras förklaring är så knapphändig att det troligen blir 

problematiskt för eleven att få en klarhet över det indirekta objektets funktion.  

 

5.2.1.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk 

Gällande forskningens rekommendationer om att utgå från elevtexter och autentiskt språkbruk 

i grammatikundervisningen, kan vi i det undersökta läromedlet se både tillrättalagda exempel 

och autentiska texter i övningarna. Ett tillrättalagt exempel handlar om att eleverna ska fylla i 

saknade (konkreta) substantiv i en konstruerad text. Ett autentiskt textexempel är ett utdrag ur 

Tove Janssons berättelse om Mumintrollet. Uppgiften till texten går ut på att hitta 

substantiven varav alla utom ett är konkreta. Det är visserligen en autentisk text men vi 

ifrågasätter läromedelsförfattarnas val av den. Att på gymnasienivå få läsa barnsagor leder 

knappast till den vuxenprosa som svenskämnet syftar till. Vilken elev kommer i sina vidare 

studier eller i sitt kommande yrkesliv behöva skriva texter liknande Tove Janssons? Varför ser 

vi inte i stället exempel på tidningsartiklar eller vuxenprosa? Kanske beror valet på att just 

denna text innehåller så många substantiv. Dock borde, anser vi, eleverna få leta efter 

substantiv i texter som rör dem och deras språkbruk. Det kan bli en tillbakagång i 

undervisningen att leta konkreta substantiv i barnsagor. I övriga ordklassbeskrivningar finner 

vi tre romanutdrag där eleverna ska hitta adjektiv, verb och pronomen. 

     Vad som slår oss i avsnittet om skiljetecken är att det endast ges tillrättalagda exempel. 

Upplägget har formen av en uppslagsbok, och läromedelsförfattarna uppmanar också eleven 

att gå tillbaka till kapitlet om eleven behöver hjälp i sitt skrivande. Frågan är om denna 

uppslagsdel verkligen hjälper eleven i sitt skrivande, då exemplen både är korta, väldigt 

förenklade och i vissa fall motsägelsefulla. I förklaringen av användning av parentes menar 

författarna att det är bäst att vara sparsam med dem och använda komma i stället, samtidigt 

som de i stycket innan parentesförklaringen har använt just parentes i stället för komma. 

     Meningsbyggnadsavsnittet är innehållsmässigt en fortsättning på grammatikkapitlet och 

interpunktionsavsnittet. Här inleds avsnittet med två utdrag ur autentiska elevtexter där 

meningsbyggnaden har vissa problem. I den ena texten finns inga skiljetecken och i den andra 

finns det i stället för många. Utifrån dessa texter skriver författarna att det är en svår konst att 

bygga meningar, men att det finns regler för att underlätta skrivandet. I den första av fyra 

övningar ska eleven träna på att sätta punkt i utdrag ur autentiska elevtexter. Följande tre 

övningar uppmanar till att träna på bisatser, huvudsatser och användandet av bindeord. Det 
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handlar om att fylla i eller fylla ut redan konstruerade texter och halva meningsexempel som 

läromedelsförfattarna konstruerat för uppgiften. I enlighet med forskningens rekommenda-

tioner är det bra att läromedlet använder sig av elevtexter i sina exempel. Men vi ifrågasätter 

att elevtexterna får illustrera felen medan de konstruerade exemplen står för korrekt språk. 

 

5.2.1.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

Den vedertagna regeln att substantiv alltid föregås av en, ett eller flera har i Svenska Timmar 

formulerats att regeln gäller för de flesta substantiv. Dock problematiseras inte regeln mer än 

så. Trots att det inte finns några direkta felaktigheter i substantivbeskrivningarna saknar vi 

mer uttömmande och resonerande beskrivningar i läromedlet. Ett så kort konstaterande som 

”de flesta substantiv…” kan i stället för att verka tydligt bli förvirrande för eleverna. Vi ser 

inga tydliga resonerande drag i kapitlet om substantiv. Därmed anser vi att läromedlet inte 

uppfyller forskningens rekommendationer om att problematisera grammatiken. Det verkar 

vara upp till läraren att följa upp läromedlets begreppsförklaringar.  

     I meningsbyggnadsavsnittet ställs korrekta meningskonstruktioner mot inkorrekta i olika, 

tillrättalagda, exempel. Totalt ges tre rätta och tre felaktiga exempel som rör skiljetecken, 

bisatser och bindeord. I exemplen till bindeord skriver författarna ett tillägg där de kort 

resonerar att det felaktiga exemplet (korta huvudsatser efter varandra) egentligen inte är fel, 

men att det blir tråkigt att läsa en text som ser ut så. Här anser vi läromedelsförfattarna vara på 

rätt väg mot forskningens rekommendationer, genom att de, om än kort, diskuterar 

bindeordens funktion i texten. 

     Förklaringarna som ges till de olika skiljetecknen är kortfattade och har sällan mer än ett 

exempel. De är helt utan resonemang kring varför man till exempel använder liten bokstav 

efter stort skiljetecken i dialog. Framställningen har en ton av ”så här är det” snarare än att 

den svarar på varför det är på det viset, vilket knappast väcker elevens språkmedvetenhet. 

 

5.2.1.4 Fokus på grammatikens funktion 

I Svenska timmar anser vi att de beskrivningar och begreppsförklaringar som ges troligen inte 

underlättar för eleverna att förstå grammatikens verkliga funktion. Även om läromedlet 

använder autentiska texter i vissa övningar, fokuseras övningarna på form i större utsträckning 

än på funktionen. I och med att läromedlet oftast inte problematiserar och diskuterar 
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begreppen, som i beskrivningen av bindeordens funktion, går förståelsen för grammatikens 

funktion lätt förlorad. 

 

5.2.1.5 Grammatiken som en helhet – textfokus  

Trots att man i Svenska Timmar ibland utgår från autentiska texter skulle vi inte säga att 

läromedlet har texten i fokus. Helhetssynen på grammatiken finns inte i kapitlet om 

ordklasserna. Här handlar det om formen i fokus, på bekostnad av funktionen. Bokens 

upplägg, med uppdelade kapitel och övningar för vardera ordklass, ger inte möjlighet till ett 

helhetsperspektiv. Vi anser att det då är det upp till läromedelsförfattarna att utifrån 

forskningens rekommendationer ändra upplägget så att man går från helheten till att se 

detaljerna i den, och inte tvärtom. 

     Svenska Timmar har separerat interpunktion och meningsbyggnad från grammatikkapitlet 

och behandlar dem i stället i kapitlet Språkriktighet. Detta separerande gynnar inte heller den 

helhetssyn på grammatiken som forskningen förespråkar. Troligare är att eleverna upplever 

grammatik som endast ordklasser och satslära.     

 

5.2.2 Praktisk handbok i svenska 

Praktisk handbok i svenska av Ulf Jansson och Martin Levander, representerar läromedel för 

praktiska program. Läroboken innehåller 283 sidor. Grammatikavsnittet på 12 sidor ingår i 

kapitlet Språkkunskap, som även behandlar svenska språkets historia och nordiska språk. 

Interpunktion och meningsbyggnad behandlas under kapitlet Skriva rätt på vardera fem och 

fyra sidor. Skriva rätt behandlar även ämnen som riktig svenska, förkortningar, 

sammansättningar och sifferuttryck samt den svenska stavningen. Inga argument för 

grammatikstudier ges i läromedlet. 

 

5.2.2.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

Läromedelsförfattarna förklarar att det finns fem typer av substantiv: arter, kollektiver, 

egennamn, ämnesnamn och abstrakta begrepp. Inte heller i detta läromedel följs SAG:s 

definition av substantiv, där allstå egennamn inte inräknas i ordklassen. Som exempel på 

abstrakta begrepp ges endast två ord för känslor och ett ord för en egenskap, vilket utesluter 



 

 

 

 
33 

 

ord som beskriver tillstånd och handlingar. Författarna antyder att förklaringarna är enkla och 

vi anser det vara problematiskt då det ges en så kortfattad förklaring. 

     Av avsnittets totalt 35 substantiv är endast fem abstrakta – en missvisande framställning av 

substantiv enligt forskningen, då elever i lika hög grad använder abstrakta substantiv i sitt 

språkbruk. Vi anser också att dessa exempelord har en övervägande anknytning till hem, skola 

och vardagsliv, vilket överensstämmer med Pettersons (1987) och Ullströms (2000b) 

undersökningar. 

     Läromedelsförfattarna inleder begreppsförklaringen av substantiv med att ”Det finns fem 

typer av substantiv” och sedan ges det första exemplet ”en abborre”. Vi anser att detta gör 

abborren likvärdig med ett substantiv, inte att substantivet är ordet för varelsen abborre. Det 

kan leda till att eleven inte kan skilja på substantivet och föremålet. Flera forskare ser just 

detta som ett problem i grammatikundervisningen. 

     En problematisk språkbeskrivning i läromedlet utgörs av exemplen på ämnesnamn. 

Ämnesnamn beskrivs som ord man kan sätta mycket före, som ”(mycket) vatten, silver”. Vi 

ställer oss kritiska till den definitionen då man lika gärna kan säga mycket smart eller mycket 

arbete. Vi frågar oss hur läromedelsförfattarna har tänkt att eleven ska se skillnaden på 

adjektivet smart och ett ämnesnamn, och hur ska eleven egentligen klassa substantivet arbete 

enligt den definitionen? 

     Ett intressant exempel på en förvirrande begreppsförklaring är det stycke där författarna 

redogör för substantivets olika genus. De skriver att svenskan från början hade fyra genus, 

maskulinum, femininum, reale och neutrum, men att man bara använder två av dem idag. 

Nämligen utrum och neutrum. Det är nog fler än en elev som undrar var utrum kom ifrån och 

vad som hände med reale, när författarna inte förklarar termändringen mer än så. 

     Objektet förklaras som ”det som subjektet ’gör’ något med”. Frågorna vad och vem nämns 

som ett sätt att finna objektet i en sats, men begreppet berörs inte djupare än så. Den enda 

skillnaden som uppmärksammas mellan direkt och indirekt objekt är att indirekt objekt svarar 

på andra frågor, som åt, för eller till vem något görs, vilket är en knapphändig och allt annat 

än resonerande förklaring av objektets olika funktioner. 

     Anmärkningsvärt i detta läromedel från 2004 är att man efter direkt objekt skriver 

ackusativobjekt inom parentes och efter indirekt objekt skriver dativobjekt på samma sätt. 

Dessa föråldrade termer hör enligt forskningen inte hemma i dagens svenskundervisning och 

det borde läromedelsförfattarna vara medvetna om. Ullström (2000b:62) säger att man kan se 

det här fenomenet i nytänkande läromedel som ett tillägg författarna gör för att möta kraven 
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från skolan (läromedelsinköparna), trots den missvisande bild det ger av det svenska språkets 

kasussystem. 

     En problematisk termanvändning i meningsbyggnadsavsnittet förekommer när 

läromedelsförfattarna ska förklara hur man binder ihop satser till meningar och huvudsatser 

med bisatser. Man använder här begreppen bindeord och fogeord för konjunktioner respektive 

bisatsinledare. Problemet som vi ser med det är att bindeord och fogeord låter synonyma med 

varandra, trots deras skilda funktioner. Vi frågar oss varför författarna inte kan använda de 

mer allmänna grammatiska termerna här, när deras otydliga termer skapar förvirring på grund 

av sin likhet med varandra. Problemet ligger också i avsaknaden av problematisering av 

termerna och deras funktion. 

 

5.2.2.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk 

Inga övningar i avsnitten om ordklasser, satslära, meningsbyggnad eller skiljetecken utgår 

från autentiska texter utan består av några få tillrättalagda exempel uppdelade i meningar. Här 

finns inte den autentiska texten som helhet i fokus utan läromedlet gör verkligen grammatiken 

till ett avskiljt moment. Elevens språk eller skrivande får inte heller utrymme i läroboken. 

Avsaknaden av autentiska texter och fokus på elevspråk strider mot forskningens 

rekommendationer för grammatikundervisningen. 

 

5.2.2.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

Ordklassavsnittet i Praktisk handbok i svenska inleds med en kort diskussion kring skillnaden 

mellan ordklass och satsdel, där författarna påpekar att det inte går att säga om ordet pojke är 

ett subjekt eller objekt, förrän man ser satsens utformning. Däremot diskuteras inte om man 

alltid kan veta vilken ordklass ett ord hör till, vilket gör att diskussionen inte blir uttömmande. 

     I meningsbyggnadsavsnittet redogörs för skillnaden mellan sats och mening, kännetecken 

för huvudsats och bisats samt hur man binder ihop satser till meningar. Det är kortfattade 

förklaringar men vi ser det åtminstone positivt att avsnittet består av fler övningar än vad vi 

såg i substantiv- och objektavsnitten. Dock förs här inte något problematiserande resonemang, 

så som forskningen föreskriver.  

     De problematiska begreppsförklaringar och språkbeskrivningar som vi har funnit i 

läromedlet skulle i stort kunna stå kvar om det också resonerades kring författarnas 

förklaringar. Ullström (2000:53) menar att förenklingar av grammatiska termer visserligen 
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kan behövas ibland, men att de då inte får lämnas hän utan bör problematiseras. Annars 

riskerar det förenklade begreppet att bli mer förvirrande än klargörande. Det finns för övrigt 

inga andra problematiseringar av innehållet i grammatikavsnittet i läroboken. 

 

5.2.2.4 Fokus på grammatikens funktion 

I Praktisk handbok i svenska är det svårt att se något fokus på grammatikens funktion. Det 

finns till exempel inga hela textexempel, varken autentiska eller konstruerade. I stället handlar 

bokens övningar om att eleven i få tillrättalagda meningar ska bestämma ordklassen eller 

satsdelen, en i taget. Läromedelsförfattarnas förklaring av genitiv får illustrera hur vi menar. 

Efter den korta förklaringen att genitiv markerar ägande och ”Med hjälp av ett s markerar man 

genitiv: fönstrets, stigens.”, får eleven uppgiften: ”c) sätt grisen i genitivform”. Om tanken är 

att eleven utifrån en övningsmening ska förstå funktionen av, i det här fallet genitiv, undrar vi 

hur läromedelsförfattarna har tänkt. För oss visar övningen snarare på form än funktion. 

 

5.2.2.5 Grammatiken som en helhet – textfokus  

Interpunktion och meningsbyggnad behandlas i Praktisk handbok i svenska språket innan 

grammatikavsnittet. Ett särskiljande som inte gynnar helhetstänkandet kring grammatik, men 

som däremot börjar i det lite större (meningen) för att sedan gå in på detaljerna (form- och 

satslära). Vi anser det vara en ansats i rätt rikting från läromedelsförfattarnas håll. 

Forskningen förespråkar just en grammatikundervisning som utgår från texten/helheten. Dock 

utgår man i detta läromedel från i första hand konstruerade meningar och inte texten som 

helhet. I interpunktions- och meningsbyggnadsavsnitten finns endast två korta texter på 

vardera cirka 50 ord. I slutänden är det också upp till läraren i vilken ordning avsnitten i 

läromedlet behandlas, då författarna i förordet säger att boken kan användas i den ordning 

som önskas. 

 

5.2.3 Handbok i svenska språket 

Handbok i svenska språket av Ulf Jansson och Martin Levander, representerar ett läromedel 

för teoretiska program. Läroboken innehåller 332 sidor. Det finns inget kapitel eller avsnitt 

som benämns Grammatik. I stället behandlas ordklasser på 19 sidor och satsdelar på sju sidor 

under varsina avsnitt i kapitlet Språkkunskap. Övriga avsnitt i det kapitlet behandlar: 
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språkhistoria, språken i Norden, dialekter, språkklyftor, språk, djur och människa, 

ordbildning, svenska ord samt 100 svenska fraser. Meningsbyggnad behandlas på fyra sidor 

och skiljetecken på en sida i kapitlet Språkriktighet. Där behandlas även avsnitten riktig 

svenska, vanliga svårigheter i svenskan samt förkortningar, siffror och sammansatta ord. 

Författarna ger inga tydliga argument för grammatikundervisningen men det vi kan utläsa av 

deras inledning till ordklassavsnittet är att man bör känna till grammatiken utan att för den 

skull kunna den och alla dess termer. Det tolkar vi som ett allmänbildningsargument. 

 

5.2.3.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

Begreppsförklaringarna i de avsnitt vi har undersökt är kortfattade. Substantiven förklaras 

med att det finns fem typer av substantiv: artnamn, kollektiver, egennamn, ämnesnamn och 

abstrakta begrepp. Även här står egennamn, i motsats till SAG, under ordklassen substantiv. 

64 ord får utgöra exempel på substantiv, men endast åtta av dem är abstrakta. 

Anmärkningsvärt är att det i övningarna inte finns några abstrakta substantiv över huvud 

taget. De konkreta substantiven rör uteslutande hem, skola och vardagsliv. Det vi här har sett 

angående beskrivningen av substantiv, har också Ullström (2000b) och Petterson (1987) lagt 

märke till i sina läromedelsundersökningar, och de står kritiska till att substantiven inskränks 

till att vara konkreta föremål som endast rör vårt vardagliga liv. 

     Precis som i Praktisk handbok i svenska har även Handbok i svenska språket, av samma 

författare, den problematiska begreppsförklaringen att ämnesnamn är de som kan föregås av 

ordet mycket. Vi menar att det inte är rättvisande (jfr s.34). Här försvåras det ytterligare för 

eleverna då även begreppet abstrakta substantiv sägs kunna föregås av ordet mycket. Hur ska 

eleverna då i tveksamma fall utreda vilket ord som hör till vilken kategori av substantiv, om 

det är ett substantiv över huvud taget (jfr mycket smör, mycket smart)? 

     Det vi lägger märke till i begreppsförklaringen av substantivens fem typer är att författarna 

förklarar artnamn och kollektiver mer ingående än de andra typerna. När de redogör för vad 

artnamn och kollektiver betecknar anser vi att eleven får en tydligare bild av begreppets 

funktion. Men när egennamn, ämnesnamn och abstrakta substantiv ska för förklaras ges ingen 

sammanfattning av vad som betecknar dem. I stället ges endast några få förslagsord som: 

Kerstin, vatten, konservatism. Eleven får själv dra slutsatsen av vad som betecknar typerna 

utifrån dessa ord. Frågan är om alla elever klarar av det utifrån sin proximala utvecklingszon. 
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     Angående forskningens varningar för att använda föråldrade termer som inte länge är 

aktuella i det svenska språket och därmed missvisande, har vi funnit exempel på det i 

läromedlet. I avsnittet som behandlar ordklasser, säger författarna att det i svenskan finns fyra 

genus: maskulinum, femininum, reale och neutrum. Efter detta klargörande fortsätter 

författarna med att ge förklaringen att maskulinum, femininum och reale böjs på samma sätt 

och därför kan de placeras i samma grupp – utrum. Ofta sägs det att det finns fyra genus i 

svenskan, menar författarna. Detta kan jämföras med författarnas ovan undersökta läromedel 

Praktisk handbok i svenska, där de menar att svenskan har två genus. 

     Vi ifrågasätter också att författarna använder de icke relevanta begreppen ackusativobjekt 

och dativobjekt. De sätter här indirekt objekt och direkt objekt inom parentes, som om dessa 

begrepp vore ovanliga eller mindre korrekta. Än mer problematiskt blir det när författarna 

förklarar substantivets kasus. Där säger författarna att termerna ackusativ och dativ idag har 

upphört som kasus. Vi anser det vara förvirrande att först säga att begreppen inte finns för att 

sedan använda just de uttrycken i bokens nästkommande avsnitt. Läromedelsförfattarna borde 

följa forskningens rekommendation om att problematisera förklaringarna mer. 

     I meningsbyggnadsavsnittet ser vi det positivt att författarna använder de grammatiska 

begreppen för bindeorden, samordnande och underordnande konjunktioner. I enlighet med 

grammatikundervisningens syften som forskningen lyfter fram, bidrar författarna här till att ge 

eleverna ett metaspråk. Här förvirras inte eleverna av begreppsanvändningen bindeord – 

fogeord som i Praktisk handbok i svenska (jfr s.34). I stället fokuseras på funktionen av 

samordnande och underordnande konjunktioner, vilket vi anser tydliggör tillämpningen av 

orden i praktiken. 

 

5.2.3.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevernas språkbruk 

I Handbok i svenska språket, finns inget i de undersökta avsnitten som knyter an till, eller 

uppmanar elever att se till det språk de faktiskt brukar. Läromedlet använder inte autentiska 

texter. De övningar som ges utgår från några få färdigkonstruerade exempel och tillrättalagda 

meningar. Denna framställning av grammatiken följer inte forskningens rekommendationer, 

och den funktionella textgrammatik som Ullström (Lärarnas tidning, 2003) rekommenderar 

går då förlorad. 
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5.2.3.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

Inledningsvis i ordklassavsnittet i Handbok i svenska språket förs ett resonemang om 

grammatik. Författarna poängterar att det finns ”gränsfall och tveksamheter” i grammatiken 

och att det inte är möjligt att ringa in alla språkliga variationer. Vidare skriver författarna att 

detta inte behöver innebära att man inte förstår grammatik, men att det kan leda till insikten 

att grammatiken är ofullständig. Författarna påminner eleven om att ha detta i minnet vid 

studerandet av ordklasser och satsdelar. Vi är positiva till denna resonerande inledning då den 

i enlighet med forskningens rekommendationer klargör att grammatik inte är enkelt och 

oproblematiskt. Elever som har svårt för grammatik finner kanske inledningen tröstande. 

Däremot förs inte detta resonemang inne i avsnitten om ordklasser och satsdelar. 

     I den första uppgiften i ordklasskapitlet uppmanas eleverna att diskutera ordklassernas 

gemensamma drag med varandra. Uppgiften får stöd hos flera forskare, bl.a. Svedner 

(1999:31), som menar att diskussion i grupp leder till en djupare förståelse. Övriga övningar i 

avsnitten om ordklasser och satsdelar har inte denna uppmaning till diskussion, vilket gör att 

det åläggs läraren om undervisningen ska få en resonerande och problematiserande ton. I 

avsnitten rörande meningsbyggnad och skiljetecken för författarna inte heller några 

resonemang och eleverna uppmanas inte heller här till diskussion. Språkbeskrivningarna har 

snarare tonen av ”så-här-är-det”. 

 

5.2.3.4 Fokus på grammatikens funktion 

Till skillnad från övriga undersökta avsnitt i läroboken ger författarna i meningsbyggnads-

avsnittet fler exempel på språkliga företeelser. Även om de är tillrättalagda anser vi att 

mängden exempel ger eleven en större chans att greppa innebörden av avsnittets innehåll och 

förhoppningsvis underlättar för eleverna att se och förstå funktionen av de grammatiska 

reglerna för samordning och underordning av satser. Dock knyter läroboken inte an till den 

autentiska språkanvändningen vilket, enligt t.ex. Molloy (1996:116), bidrar till en klyfta 

mellan elevens och bokens språk, där funktionen av grammatiken då går förlorad. 

 

5.2.3.5 Grammatiken som en helhet – textfokus  

Även om Handbok i svenska språket inte har ett uttalat grammatikkapitel behandlar det, 

precis som tidigare nämnda läromedel, meningsbyggnad och interpunktion i ett kapitel skiljt 
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från avsnitten som behandlar ordklasser och satslära. Detta bidrar inte till den helhetssyn som 

forskningen efterfrågar. 

     Det finns inga autentiska texter som utgångspunkt för grammatikövningarna i läromedlet. 

Det finns ett par exempel på konstruerade texter i läromedlet, men de är så pass få och korta, 

att vi inte kan säga att läromedlet har fokus på texten som helhet. 

 

5.2.4 Möt språket 

Möt språket av Stig Johansson, Ola Karlsson och Ingrid Nettervik, representerar ett läromedel 

för teoretiska program. Läroboken innehåller 251 sidor. Här finns, liksom i Handbok i 

svenska språket, inte heller ett uttalat grammatikkapitel. I stället behandlas formlära på 18 

sidor, satslära på åtta sidor och ordbildning på sju sidor i ett kapitel kallat Språkbygget.  

Meningsbyggnad och interpunktion ingår på varsin sida under avsnittet satslära. Det argument 

som läroboksförfattarna ger för grammatikstudier är metaspråksargumentet. De förklarar 

också varför man behöver ett metaspråk, nämligen för att det gör det lättare att bearbeta 

språket i en text. Forskningen stöder metaspråksargumentet, men från språkriktighetssynpunkt 

menar t.ex. Teleman (1987:9) att grammatikstudier inte förbättrar elevers skrivande. Å andra 

sidan stöder en majoritet av forskarna att man i grammatikundervisningen utgår från texten, 

vilket läromedelsförfattarna i sin argumentation för ämnet verkar ha för avsikt att göra. 

 

5.2.4.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

Substantiven delas i Möt språket in i sex typer: 1. varelser, 2. saker, 3. material, ämnen, 4. 

namn på personer och platser (egennamn), 5. grupper (kollektiva substantiv) samt 6. känslor, 

tider, egenskaper, tillstånd, förhållanden. Detta läromedel har inte heller följt SAG:s indelning 

av ordklassen. Till varje substantivtyp ges ett par ordexempel och denna framställning är 

väldigt kortfattad. Däremot behandlas varje grupp substantiv efter denna inledning under 

varsin rubrik. Dessa beskrivningar är mer förklarande och fylliga än bokens inledning och 

läromedlet är det första av de undersökta läromedlen som beskriver substantiven så ingående. 

Totalt finns 54 substantiv i avsnittet, plus 73 i tillhörande övningar efter avsnittet om 

formlära, och av dem är sammanlagt elva abstrakta. En sned bild av substantiven, enligt 

Ullström (2000b:50), då elever i större utsträckning använder abstrakta substantiv i sitt språk. 

I begreppsförklaringarna av substantiven rör orden, likt läromedlen i Pettersons (1987) och 

Ullströms (2000b) undersökningar samt ovan nämnda läromedel, hem, skola och vardagsliv. I 
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övningarna till substantivavsnittet har orden däremot inte samma starka koppling till 

vardagslivet. 

     Läromedelsförfattarna till Möt språket använder inga inaktuella termer i sina begrepps-

förklaringar. Substantivets genus sägs vara antingen utrum eller neutrum och begreppet kasus 

nämn inte alls, i stället förklaras endast funktionen av genitiv. Vad gäller begreppsförklar-

ingen av objekt används endast termerna direkt och indirekt objekt. Att använda dessa termer 

förespråkas av forskningen då de tydligare visar på begreppens funktion än vad ackusativ och 

dativ gör. Däremot ifrågasätter flera forskare att läromedel inte ifrågasätter termen indirekt 

objekt i de fall det föregås av en preposition. Möt språket resonerar inte kring 

objektsbegreppet. 

     Under avsnittet satslära stöter vi för första gången i vår undersökning på begreppet fras. 

Som en naturlig påbyggnad av genomgången av fraser, satser och satsdelar kommer avsnittet 

om meningsbyggnad och senare även skiljetecken. Avsnittet om meningsbyggnad är 

förhållandevis kort, i jämförelse med de andra läromedlen i undersökningen, men det beror 

troligen på att det har funktionen av en sammanfattning av de meningsbyggnadsregler som 

bakats in i avsnittet om satslära. I avsnittet som behandlar satslära, meningsbyggnad och 

interpunktion är förklaringarna korta, och de få exempel som ges är tillrättalagda. 

 

5.2.4.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevernas språkbruk 

Genomgående i kapitlet Språkbygget finns avsnitt som kallas När du skriver… Dessa syftar 

till att få eleven att tänka på sitt eget skrivande, och att koppla grammatikstudiet till funktion 

och användning i sitt språkbruk. Meningsbyggnad och interpunktion behandlas just i sådana 

När du skriver-avsnitt.  

     Möt språkets uppgifter är i jämförelse med de ovan beskrivna läromedlen betydligt fler och 

mer omfattande. De består av en blandning autentiska och tillrättalagda textexempel som 

eleven får jobba med på olika sätt. Bland annat får de ta ut bisatser i en löpande text, ett 

utdrag ur Don Quijote. Det vi finner positivt med textinnehållet i övningarna är att det inte 

enbart ges exempel på skönlitterära texter utan även tidningsartiklar. Det anser vi leder mot ett 

vuxenspråk som Pettersson (1987:76) menar att svenskämnet ska bidra till att utveckla hos 

eleverna. 
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5.2.4.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

I läromedlet finner vi ingen form av problematisering av grammatiska svårigheter eller 

uppmaning till diskussion om grammatikens funktion. Detta är en brist i läromedlens 

grammatikframställning enligt den forskning vi undersökt, då en sådan förenklande 

framställning av grammatiken kan ge eleven en missvisande bild av den.  

 

5.2.4.4 Fokus på grammatikens funktion 

Uppgifterna i läromedlet uppmanar på många sätt eleverna till att använda grammatiken i 

texter. Genom övningar som till exempel går ut på att skriva om en text och variera verben får 

eleven se hur det kan förändra en text. Därmed kan eleven förstå vilken funktion grammatiken 

har i autentiska texter. Det kan i sin tur hjälpa eleven att förstå hur språket kan varieras för att 

ändra innehåll och känsla i en text. 

     Möt språkets avsnitt När du skriver fokuserar också på funktionen, t.ex. ges eleven där 

exempel på hur det relativa pronomenet som kan förändra innebörden i en hel sats beroende 

på hur det används. 

 

5.2.4.5 Grammatiken som en helhet – textfokus  

Hela kapitlet Språkbygget har en helhetsfunktion då avsnitten i kapitlet samverkar med 

varandra. Att inte benämna kapitlet Grammatik anser vi upplöser gränserna runt grammatiken. 

Läromedelsförfattarna har inte avskiljt grammatiken till att bestå av endast ordklasser och 

satsdelar. 

     Det helhetstänkande draget i läromedlet anser vi även syns i När du skriver-avsnitten. På 

så sätt kopplas grammatiken till texten och det faktiska skrivandet vilket ger en helhetsbild av 

grammatiken. Det avgränsar inte grammatiken till att bli ett avsnitt i en lärobok utan lyfter 

den ut i verkligheten. Uppgifternas textexempel (skönlitteratur och artiklar) bidrar också till 

att ge eleverna en helhetssyn, där grammatik är något som finns i deras språk varje dag. Att 

koppla grammatiken till texten förespråkas av bl.a. Nilsson och Ullström (2000:138). 

 

5.2.5 Nya svenska språket 

Nya svenska språket av Bo Lundahl och Bengt Sjöstedt, representerar ingen specifik 

programinriktning. Läroboken innehåller 334 sidor och 30 av dem utgörs av ett 
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grammatikkapitel. En mängd underrubriker kan få läsaren att tro att kapitlet tar upp flera olika 

grammatiska aspekter. Men vid en närmare granskning ser man att det rör sig om ordklasser 

på 22 sidor och satslära på sex sidor. Skiljetecken behandlas på tre sidor och ingår i kapitlet 

Träna skrivregler, medan meningsbyggnad tas upp på tre sidor i kapitlet Träna ditt språk. 

Argumentet som framförs i den korta inledningen till grammatikkapitlet är i 

överensstämmelse med forskningen – metaspråksargumentet. Kontinuerligt i 

grammatikkapitlet görs jämförelser med engelskan, vilket vi tolkar som att författarna finner 

grammatiken viktig även för främmandespråksinlärning.  

 

5.2.5.1 Språkbeskrivningar och begreppsförklaringar 

Substantiv förklaras under tre punkter och sägs vara konkreta, abstrakta och egennamn. 

Liksom i de övriga läromedlen i denna studie följs inte SAG:s indelning av substantiv. I  

stället för att dela upp de konkreta substantiven i artnamn, kollektiver och ämnesnamn säger 

läromedelsförfattarna att substantiv kan vara ord för ”människor, djur, föremål, grupper eller 

ämnen”. I forskningen har vi sett en önskan om att inte försvåra grammatiken. Därför är 

uttryck som ligger närmare eleverna lättare för dem att förstå, och det minskar glappet mellan 

eleven och den abstrakta grammatiken.  

     I begreppsförklaringen av substantiv och i de tillhörande övningstexterna möter eleven 

totalt 158 substantiv, varav 21 är abstrakta. Av mängden substantiv är de abstrakta 

underrepresenterade, men eleven möter i Nya svenska språket ändå fler abstrakta substantiv 

än i de övriga undersökta läromedlen. Forskningen förespråkar att substantiven i läromedlen 

representerar det språk som eleverna använder och möter i sin vardag, vilket inte enbart är de 

konkreta substantiven. Ser vi till vad de konkreta substantiven i läromedlet betecknar är det en 

viss skillnad mot de andra läromedlen i undersökningen. Orden som exemplifierar 

substantiven rör till viss del hem, fritid och skola (flicka, kärlek, mjölk, hunden) men där finns 

också ord ur det språk som eleven möter utanför vardagsbubblan (kommunalråd, socialism, 

intelligens, krig). Här ser vi det som Ullström (2000b) och Pettersson (1987) efterfrågar i 

läromedlen, nämligen en progression från de ord eleverna möter i början av sin 

grammatikundervisning. 

     Det är enligt forskningen positivt att läromedelsförfattarna inte likställer konkreta 

substantiv med föremål utan att de säger att substantiv är ord för föremålen. Det är också bra 

från elevsynpunkt att författarna förklarar vad konkret betyder, det fördjupar förståelsen av 
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begreppet. En sådan förklaring ges dock inte om de abstrakta substantiven, utan det verkar 

eleverna få lista ut själva. Hultman (1987:45) menar att det är ett problem att låta eleverna 

läsa mellan raderna, eftersom det inte är säkert att de har förförståelsen som krävs. 

     I begreppsförklaringen av genus säger läromedelsförfattarna att det förr fanns fyra genus 

och ger exempel på dem. De menar att svenskan idag har två genus och delar in substantiven i 

n-genus och t-genus.  Dessa termer har vi inte sett i de andra läromedlen i studien. Deras 

förklaringsexempel är något förvirrande när de i inledningen talar om n-genus och t-genus 

men i exemplen använder termerna n-ord och t-ord. Återigen får eleverna utifrån sina 

förmodade förkunskaper göra kopplingen själva, nämligen att n-ord blir n-genus. 

     Substantivens kasus har enligt läromedelsförfattarna två former, grundform och genitiv. 

Svenskans tidigare kasusformer nämns inte alls. Ser man däremot till begreppsförklaringen av 

objekt sätts termerna ackusativ- och dativobjekt inom parentes efter de mer vedertagna 

termerna direkt och indirekt objekt. Det förekommer ofta att läromedelsförfattare klämmer in 

de inaktuella termerna på grund av yttre krav, menar forskningen. Även i detta läromedel är 

beskrivningen av objekt mycket kortfattad med få exempel. Inte heller här problematiseras 

funktionen av indirekt objekt eller möjligheten att i stället använda termen prepositionsobjekt.  

     Det finns inget direkt meningsbyggnadsavsnitt liknande dem vi sett i de övriga undersökta 

läromedlen. I avsnittet om satslära ingår skillnaden mellan mening och sats och i kapitlet 

Träna ditt språk behandlas bindeord och varierad meningsbyggnad. Här stöter vi på ytterligare 

en term för underordnande konjunktioner (jfr fogeord), nämligen ”sammanhangsord 

(relationsord)”. Det är intressant att läromedelsförfattarna använder olika termer för samma 

begrepp och vi anser att det tyder på en oenhetlig syn på grammatik inom läromedelsgenren. 

Det vore önskvärt att språkforskningen reder ut vikten av en enhetlig termanvändning, och 

vilken betydelse det skulle ha för läromedlen, eleverna, lärarna och den allmänna synen på 

grammatik.  

 

5.2.5.2 Fokus på autentiskt språk, elevtexter och elevers språkbruk 

Alla övningar i de undersökta delarna av läroboken innehåller en blandning av tillrättalagda 

och autentiska texter. De autentiska texterna utgörs inte av elevtexter utan av utdrag ur 

klassiker som Tristan och Isolde eller Gullivers resor. Det är enligt rekommendationerna från 

forskningen bra att visa på grammatikens roll i det autentiska språket på det sätt som 

läromedlet gör. Men vi är till viss del negativt inställda till att de textexempel som nämnts är 
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skönlitterära texter med ett innehåll som kanske inte känns helt relevant för en gymnasieelev. 

Språket i textutdragen är inte av det språkbruk eleverna använder eller möter i sin vardag. 

 

5.2.5.3 Resonerande kring och problematiserande av grammatiken 

En något problematisk begreppsförklaring av substantiven är att läromedelsförfattarna hävdar 

att substantiv kan föregås av en, ett, flera, all/alla. Om eleverna tolkar innebörden bokstavligt 

är det troligt att de får uppfattningen att detta gäller för alla substantiv, trots att så inte är fallet 

(jfr ett/flera guld). Utan att problematisera förklaringen blir den mer stjälpande än hjälpande 

för eleverna. En väl kortfattad språkförklaring ger författarna också när de säger att ett 

adjektiv kan sättas före ett substantiv och sedan lämnar påståendet utan ytterligare 

uppföljning. Förenklingar av detta slag behöver problematiseras, menar Hultman (1987, 

refererad i Ullström 2000b:61). 

     Överlag kan vi inte se några resonerande drag i begreppsförklaringarna eller någon 

uppmaning till diskussion om grammatiska problem. Det gör att denna lärobok precis som 

flera andra av de undersökta läromedlen inte uppfyller forskningens rekommendation om en 

problematiserande grammatikundervisning. 

 

5.2.5.4 Fokus på grammatikens funktion 

I avsnittet som behandlar skiljetecken ser vi tydligt fokus på formen snarare än funktionen av 

skiljeteckensanvändning. Den uppslagsboksliknande uppställningen har få exempel på 

användning. I stället får eleverna öva färdigheten att sätta ut skiljetecken rätt, utan att de får 

förklarat för sig av vilken anledning man ska använda ett visst tecken i en viss konstruktion. 

     Den avslutande övningen till avsnittet om satslära anser vi har mer fokus på funktionen då 

eleverna i en autentisk text får ta ut alla satsdelar. På så sätt ser de hur satsdelarna samverkar i 

en text vilket enligt oss är mer givande än att i lösryckta meningar ta ut en satsdel i taget. 

Detta funktionsfokus gäller för alla övningar där eleverna ska undersöka grammatiken i 

autentiska texter. 

     Överlag är läromedlet däremot inte fokuserat på grammatikens funktion, då de kortfattade 

begreppsförklaringarna utan problematiserande troligen inte hjälper eleverna att se hur den 

egna språkanvändningen hänger ihop med grammatiken. För att göra grammatiken funk-

tionell, bör man i första hand utgå från tidningstexter och elevtexter, menar Ullström (i 

Lärarnas tidning, 2003). 
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5.2.5.5 Grammatiken som en helhet – textfokus  

Möt språket har i de undersökta delarna ett textfokus i flera övningar som vi anser bidrar till 

en helhetssyn på grammatik. Genom att ta ut delarna ur en text och se hur de samverkar ger 

det en helhetsbild av just den texten. Men frågan är om eleven kan koppla det till sitt eget 

skrivande och se att grammatiken spelar en roll även där.  

    Som i de flesta undersökta läromedel i denna studie är grammatikavsnittet begränsat till att 

innehålla ordklasser och satslära. Detta bidrar till att sätta hinder för en helhetssyn på 

grammatiken. 
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6 Sammanfattande slutsatser 
Denna undersökning syftade till att ta reda på vad svensk språkforskning har för 

rekommendationer gällande grammatikundervisning samt att se hur grammatikavsnitten i fem 

läromedel för gymnasiets A- och B-kurs i svenska följer dessa. Läromedelsanalysen har gjorts 

i läromedel för både praktiska och teoretiska program för att se om det föreligger en skillnad i 

grammatikframställningen dem emellan. Undersökningens frågeställningar löd: 

1. Finns det hos svenska forskare en gemensam bild av hur en god grammatikundervisning 

bör se ut? 

2. Vad säger forskningen om grammatikundervisningens innehåll och utförande? 

3. Hur förhåller sig läromedlet till forskningens rekommenderade grammatikundervisning? 

4. Finns det skillnader i läromedlens grammatikframställningar beroende på om de riktar sig 

till teoretiska eller praktiska program? 

5. Kan man se att någon av programinriktningarna ligger närmare forskningens 

rekommendationer än den andra? 

 

Det finns hos svenska forskare en gemensam bild av hur en god grammatikundervisning bör 

se ut. Angående grammatikundervisningens innehåll och utförande är forskningen överens 

om att den bör 

 utgå från elevernas tidigare grammatikkunskaper 

 utgå från elevernas texter och språkbruk 

 utgå från autentiskt språk i stället för tillrättalagda exempel 

 resonera kring och problematisera grammatiken 

 fokusera på grammatikens funktion och användning i stället för dess form 

 utgå från grammatiken som en helhet där texten står i fokus i stället för enskilda ord 

och satser 

samt att läraren bör 

 vara restriktiv i användandet av läroböcker 

  välja läromedel som samverkar med forskningens rekommendationer 

 

Överlag förhåller sig de undersökta läromedlen inte i större utsträckning väl till forskningens 

rekommendationer. Analysen har visat att flera läromedel saknar fokus på elevernas tidigare 
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erfarenheter, elevernas språk och texter, autentiska texter, diskussion och resonemang kring 

grammatik, funktion och helhetsperspektiv på grammatiken. Dessutom används i alla 

läromedel en indelning av ordklassen substantiv som till viss del inte överensstämmer med 

SAG. De missvisande och inaktuella termerna ackusativ- och dativobjekt förekommer i tre av 

fem läromedel. Det ges en missvisande och problematisk begreppsförklaring av substantivets 

genus i ett läromedel. I samtliga läromedel ges kortfattade begreppsförklaringar. 

     Det går inte att säga att läromedlen fokuserar på autentiskt språk, elevtexter och elevers 

språkbruk. I läromedlen, förutom Praktisk handbok i svenska, förekommer en del autentiska 

texter i form av utdrag ur skönlitterära verk, i ett fall tidningstexter och i ett annat fall även 

utdrag ur elevuppsatser. Det kan dock inte sägas att fokus ligger på dessa texter. Undantaget 

är läromedlet Möt språket. I detta läromedel dras grammatiken till elevernas skrivande, där 

varje avsnitt avslutas med När du skriver… I Möt språket finns också flest autentiska texter.  

     När det gäller forskningens rekommendationer att föra resonemang och problematisera 

kring de grammatiska begreppen, uppfylls inte heller de av de undersökta läromedlen. Det 

finns visserligen korta och ytliga resonemang i några läroböcker som skulle kunna vara 

utgångspunkt för större och djupare diskussioner kring grammatikens karaktär. Men med den 

utformning som böckerna har åligger det läraren att uppmärksamma eleverna på de olika 

fenomen som kan och bör diskuteras. 

     Av de undersökta läromedlen framgår att de inte följer forskningens rekommendation 

gällande fokus på grammatikens funktion. De kortfattade begreppsförklaringarna och det 

uteblivna resonemanget om dem bidrar till att formen blir mer framträdande än funktionen. I 

Möt språket finns däremot en ansats till en funktionell grammatik. I och med att 

läromedelsförfattarna genomgående drar grammatiken till texter och elevernas eget skrivande, 

lyfts grammatiken från läroboken och hamnar i det verkliga språket. Dock fattas 

problematiserandet och resonerandet i läromedlet, vilket än mer skulle bidra till en funktionell 

grammatik. 

     Den helhetssyn med textfokus som forskningen förespråkar, kan sägas saknas i läromedlen.  

Däremot framstår något av en helhetsbild av grammatiken i läromedlet Möt språket, som inte 

begränsar grammatiken till att behandla endast ordklasser och satslära. En tendens till 

helhetssyn visar sig i att avsnitten samverkar med och bygger på varandra, samt att 

grammatiken sammankopplas med elevernas skrivande. Dock har läromedlet inte något uttalat 

textfokus i den bemärkelsen att grammatikens utgångspunkt är autentiska texter. Även i Nya 

svenska språket ses en tendens till en helhetssyn då eleverna i en text ska ta ut alla satsdelar. 
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De kan då se hur satsdelarna samverkar, vilket bidrar till en helhetssyn på grammatiken i just 

den texten. 

     De argument för ett grammatikstudium som läromedelsförfattarna delger eleverna är 

främst metaspråksargumentet, samt i två fall främmandespråksargumentet och i ett fall 

allmänbildningsargumentet. Alla tre argumenten har stöd hos olika forskare i denna 

undersökning. Metaspråksargumentet är i läromedlen precis som i forskningen det argument 

som väger tyngst. En intressant iakttagelse är att ett läromedel inte delger eleverna något 

argument alls för grammatikstudiet, vilket gör att eleverna, än mer, kan ifrågasätta nyttan av 

att lära sig grammatik. 

     Uppsatsens fjärde och femte frågeställning syftar till att ta reda på om det föreligger en 

skillnad mellan läromedlen beroende på om de riktar sig till teoretiska eller praktiska 

program, samt om någon av programriktningarna ligger närmare forskningens 

rekommendationer än den andra. Det finns skillnader mellan alla fem undersökta läromedel 

utan att det för den skull är uppenbart om det beror på programinriktningen eller på 

läromedelsförfattarnas ambitioner. Överlag skiljer sig nämligen alla läromedlen åt. De två 

som mest liknar varandra riktar sig till olika program, men de har samma författare. En möjlig 

slutsats är att läromedlen i det fallet främst färgats av författarna och inte av programinrikt-

ningen. 

     Resultatet av undersökningen visar att de två läromedel som riktar sig till praktiska 

program har mer kompakta beskrivningar och färre övningar än de övriga tre läromedlen, 

vilket överensstämmer med Ullströms (2000) läromedelsundersökning. Vi tolkar det som att 

grammatiken i de praktiska programmen behandlas så snabbt och kortfattat som möjligt. 

Genom läromedlens framställning av grammatiken kan eleverna endast få ytliga 

grammatikkunskaper och vi frågar oss hur stor nytta läroboksgrammatiken då har. När det 

gäller Handbok i svenska språket står den inte långt ifrån läroböckerna för de praktiska 

programmen på grund av att även den har kortfattade beskrivningar. Anledningen till att vi 

ändå inte jämställer den med läromedlen för praktiska program är att Handbok i svenska 

språket har, om än få, resonerande drag i sin grammatikframställning. 

     Av de två läromedlen som representerar de teoretiska programmen är det ett som utmärker 

sig som mer funktionellt än det andra. Möt språket har en grammatikframställning som i 

större utsträckning än Handbok i svenska språket följer forskningens rekommendationer, om 

än inte alla. Nya svenska språket, som inte riktar sig till något särskilt program, har också 

större likhet med forskningsrekommendationerna än Handbok i svenska språket. 
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     Undersökningen visar att det finns skillnader i läromedlens framställningar av grammatik, 

men att dessa skillnader inte i första hand verkar bero på läromedlets programinriktning. De 

två läromedel som står närmast forskningens rekommendationer genom sina något tydligare 

fokus på grammatikens funktion, är ett läromedel inriktat mot teoretiska program samt det 

läromedel som inte har någon programinriktning. Slutsatsen vi drar av detta är att läromedlen 

för praktisk inriktning har mer likhet sinsemellan än vad läromedlen för teoretisk inriktning 

har. Ytterligare en slutsats är att läromedlen för praktisk inriktning står längre ifrån 

forskningens rekommendationer än de övriga undersökta läromedlen. 

     Slutsatserna som presenterats i detta kapitel är främst tänkta att visa hur det ser ut i just 

dessa fem undersökta läromedel i jämförelse med språkforskningen. Då det är ett litet 

materialunderlag kan vi inte påstå att slutsatserna är generella för alla läromedel i gymnasiet. 

Däremot kan vi genom att visa hur grammatikavsnitten i fem olika läromedel kan se ut, säga 

att vi har gett ett tvärsnitt av den läromedelskultur som råder idag. Därmed kan de 

grammatikframställningar som vi redovisat i vissa avseenden vara utmärkande även för andra 

läromedel. Den språkforskning som redovisats i studien tyder också på att det vårt resultat har 

visat är typiskt för ett flertal läromedel i svensk grammatik. 
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7 Ett framtidsperspektiv – vår vision 
Med tanke på att grammatikundervisningens reformering har varit i det närmaste stillastående 

i flera hundra år i svenskämnet, kan vår vision om en förändring tyckas vara ouppnåbar eller 

rent av utopisk. Trots det har vi ambitionen att förändra och förbättra grammatikunder-

visningen i skolan. Det vi har lärt oss av denna undersökning är att skolan måste bättre följa 

forskningens råd och rekommendationer. Det är vår plikt att se till att undervisningen sker i 

överensstämmelse med rådande forskning. Jämför med en läkare som struntar i nya 

vetenskapliga belägg med attityden ”Vi har ju alltid gjort på det här sättet”. Lika lite som 

lobotomi förekommer inom dagens medicin, bör inaktuella och missvisande grammatiska 

termer användas i grammatikundervisningen. Det är inte för vår egen skull vi undervisar i 

grammatik, det är för elevernas. Därför måste vi utgå från dem, på det sätt forskningen 

föreskriver. Som lärare kan vi inte ha inställningen att grammatik ska avklaras snabbast och 

lättast möjligt för det ger ingenting till eleverna. 

     Det vi vill slå ett slag för med vår undersökning är att svensklärarna höjer sina röster och 

börjar kräva en förändring i läromedlen. Forskningen har visat att nytänkande läromedel har 

haft svårt att slå igenom, som en följd av att den grupp svensklärare som hörts hittills har varit 

de som velat konservera grammatiken till vad den alltid har varit, eller lärare som inte vet vad 

de ska efterfråga. De måste överröstas för att nya förhållningssätt i läromedlen ska ha en 

chans att etableras. 

     En insikt som växt hos oss under arbetets gång är att grammatiken inte bör behandlas som 

ett moment skiljt från övrig undervisning. En funktionell grammatikundervisning ser i stället 

möjligheter till grammatikstudier i övriga delar av svenskämnet. Till exempel kan man utifrån 

Molloys arbetssätt (Molloy, 1996) beröra en text ur olika pedagogiska perspektiv. En novell 

som läses för genrens skull eller författarens skull kan också behandlas med grammatiska 

verktyg. Utifrån formen ska eleverna få använda sina grammatiska redskap och diskutera 

funktionen av dem i olika undervisningssammanhang och autentiska språkmöten. Här stöter 

vi på ett problem och märker också av den obalans som finns mellan forskningen och 

skolverkligheten. Hur ska dessa redskap delges eleverna utan att läraren skiljer ut 

grammatikmomentet ur övrig undervisning? Det ger forskningen inga handfasta råd om. 

Kanske är det därför traditionen lever kvar i grammatikundervisningen. Många lärare är säkert  

överens med forskningens rekommendationer, men vet inte hur de ska överföra dem på 
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praktiken. Därför gör de som det alltid har gjorts. Vi skulle önska att forskningen från sin sida 

gav tydligare instruktioner om hur deras rekommendationer på bästa sätt kan uppnås. 

     I ett framtidsperspektiv hoppas vi att vi och våra kollegor kommer att vara lika 

uppmärksamma på läromedlens innehåll som vi har varit i denna studie. Tidigare i vår 

utbildning såg vi ofta på läromedel med vördande blickar då en hel kurs fanns samlad mellan 

två pärmar. Så bekvämt och behändigt att någon med stor erfarenhet redan hade sammanställt 

materialet i enlighet med kursplanen. Men som Svedner (1999:12) understryker får man inte 

bara ta del av författarnas erfarenhet och bra idéer om man obearbetat tar sig an ett läromedel. 

Där kan också finnas konserverande drag som vi måste vara uppmärksamma på. I framtiden 

kommer vi med mindre vördnad och med mer kritiska blickar ta oss an läromedel. Om vi 

finner att läromedlet inte uppfyller våra krav (alltså forskningens rekommendationer) vill vi 

inte förmedla den grammatiksynen till eleverna. 

     Flera forskare påpekar att ett läromedel aldrig kan täcka in hela grammatiken, eller för den 

delen en hel kurs i svenska. Med det menas inte att grammatiken inte går att beskriva, men det 

krävs ett verk som SAG eller Svenska akademiens språklära för att rymma (nästan) hela 

grammatiken. Någonstans måste ändå en avgränsning göras för att övriga delar av 

svenskämnet också ska hinna behandlas. Det viktiga ligger alltså inte i att läromedlet ska vara 

heltäckande på något sätt, utan att det har gjort ett relevant urval som eleverna ska få ta del av. 

Med det i åtanke har vi för avsikt att inte låta vår grammatikundervisning stanna mellan 

lärobokens pärmar. En funktionell grammatik, som den tar sig i uttryck i Molloys arbete 

(Molloy, 1996), ryms inte i läroboken. Funktionell grammatik behöver enligt vår mening inte 

ens en lärobok då den, som forskningen förespråkar, ska utgå från eleven, dess språk och 

autentiska texter från olika delar av verkligheten. Ullström (Lärarnas tidning, 2003) menar att 

det är först när man förstår funktionen av grammatiken som man finner den meningsfull och 

då blir lärandet lustfyllt. Just så vill vi att grammatikundervisningen ska se ut. 
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