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Abstract 

This study deals with the grammar sections in one older and one newer textbook series 

for Swedish in grades 7–9. The questions for the study are: firstly, the scope of the 

teaching materials, the content and the number of exercises, and secondly if the content 

presentation can be classified as deductive or inductive, and if the design of exercises is 

mainly product or process-oriented. Furthermore the relationship between the goals of the 

national curriculum and progression in grades 7–9 is investigated. The method chosen for 

this study is a text analysis. The results show that both textbook series contain similar 

content for word classes, that the material presentation is predominantly deductive and 

that most exercises are product-oriented. Differences that can be seen are that the older 

teaching series contain more pages devoted to word classes and parts of speech and more 

exercises. Furthermore, the older textbooks series show a clearer progression to the 

curriculum goals. The conclusions are that the two teaching materials have difficulties to 

deviate from the focus on grammatical terminology, but also to link grammar to students' 

own writing. 
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1 Inledning  

”Substantiv är namn på saker och ting, såsom apa, boll och ring” (Bolander, 2012:111). 

Denna ramsa känner kanske många igen från sin egen grammatikundervisning. Ramsan 

kom jag i kontakt med inom ämneslärarutbildningens grammatikundervisning på 

universitet, men även i grundskolans grammatikundervisning. Det är en ramsa som kan 

te sig barnslig, men som ändå beskriver hur ordklassen substantiv framställs i läromedel 

i svenskämnet. I grundskolan kommer eleverna i kontakt med många liknande 

beskrivningar av substantiv i olika läromedel som riktar sig mot årskurserna 7–9. 

Kontakten med läromedel i svenskämnet sker främst i samband med 

grammatikundervisning. Forskning visar att när undervisning kring grammatik ska 

genomföras dammas läromedlen av, vilka annars inte har en sådan betydande roll i 

undervisning i svenskämnet, och används i högre utsträckning (Nilsson, 2000b:30).  

 

Strömqvist (1993:26) betonar att grammatikundervisning försvåras av att den i skolan 

ibland verkar syfta till att lära sig en ny terminologi, medan analys av språket tycks hamna 

i skymundan. Strömqvist (1993:26) beskriver vidare grammatiken i skolan som normativ 

och den kan framstå som stel och skilja sig avsevärt från det egna språket. Detta kolliderar 

i sin tur med elevernas egna grammatik, där regler och principer styr hur man kombinerar 

fraser och satser för att få en betydelse. 

 

Hur ser utformningen av grammatikavsnitt ut i läromedel i svenska för grundskolans 

senare del? Är det termer och regler som premieras? Eller är det övningar där rätt ordklass 

ska fyllas i i den tomma rutan eller rätt satsdel ska strykas under? Inom den så kallade 

traditionella grammatikundervisningen förekommer detta perspektiv gällande 

undervisning, vilket även kallas för deduktiv metod. Läraren eller läromedlet presenterar 

en regel som eleverna sedan får tillämpa på givet material. Motsatsen till deduktiva 

metoder i undervisningen är induktiva. Genom induktiva metoder får eleverna själva 

konstruera de regler som kan förekomma i språket.  

 

Läromedel och undervisningsmetoder verkar ha fastnat i en tradition av termer och regler. 

Dessa aspekter gör det särskilt intressant att belysa om och hur läromedlen arbetar mot 

tanken kring ett funktionellt synsätt på grammatik. Ett funktionellt synsätt på grammatik 

innebär att man utgår från elevernas egna språk och texter, men även andra typer av texter. 

Detta med syfte att förbättra deras skrivande, men även deras förståelse för grammatiska 

strukturer i ett större sammanhang (Iversen, Otnes & Skarbø, 2014:22). Det skiljer sig 

från mer traditionell grammatik där begreppen står i fokus. Det funktionella perspektivet 

syftar till att sätta betydelsen i fokus, inte språkets form (Holmberg & Karlsson, 2006:18).  

 

I grundskolan sträcker sig kursplanerna över tre årskurser. För grundskolans senare del 

blir det årskurserna 7–9. De kunskapskrav som finns i respektive kursplan är det som ska 

vara uppfyllt i årskurs 9. Kursplanen i grundskolans senare del är uppbyggd för att arbeta 
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mot kunskapskraven i årskurs 9. Är detta något som finns representerat i läromedlen? Kan 

man se om det finns en tydlig progression i läromedel och kan man utröna om läromedlen 

strävar mot att sätta elevernas egna språk och texter i fokus, detta i linje med den 

funktionella grammatikens tanke? 

 

Forskning kring grammatikundervisning i skolan tycks peka mot att grammatikmomenten 

i skolan är relativt läromedelsstyrda. Därför känns det angeläget att belysa hur läromedel 

i svenska som riktar sig mot årskurserna 7–9 förhåller sig till forskningen kring 

funktionell grammatik. Präglas nya läromedel i likhet med sina föregångare fortfarande 

av fylleriövningar och övningar där rätt satsdel ska strykas under? Eller finns det 

funktionella synsättet på grammatik representerat, där syftet är att elevernas grammatiska 

kunskaper ska förbättras genom det egna språket och arbete med egna texter? Detta arbete 

kommer att tjäna andra blivande och verksamma svensklärare, eftersom syftet är att 

belysa läromedlens omfång, innehåll och utformning gällande övningsuppgifter, men 

också deras progression i relation till styrdokumentens tanke kring mål och kunskapskrav, 

vilket kan främja en mer funktionell grammatikundervisning.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att belysa hur uppgifterna i grammatikavsnitten är utformade i 

en äldre och en nyare läromedelsserie. Vidare är också syftet att kasta ljus över hur stor 

del av läromedlen som ägnas åt de undersökta fenomenen – ordklassen substantiv och 

satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad/predikativ. 

Vad är det som behandlas och hur många övningsuppgifter förekommer, samt hur och 

om läromedlen utformats i förhållande till styrdokumentens kunskapskrav i årskurs 9. 

Detta ska sedan kopplas till tanken om en funktionell grammatikundervisning, vilken 

fokuserar på språkets betydelse och funktion.  

 

De centrala frågeställningarna för detta arbete är: 

• Hur stor del av böckerna ägnas åt de undersökta fenomenen, vad behandlas och 

hur många övningsuppgifter förekommer? 

• Hur presenteras stoffet i de undersökta läromedelsserierna utifrån ett deduktivt 

respektive induktivt perspektiv? 

• Hur är läromedlens övningsuppgifter utformade utifrån produkt- och 

processinriktat perspektiv? 

• Hur ser sambandet mellan kursplanernas kunskapskrav och läromedlens 

progression ut i årskurserna 7–9? 
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1.2 Definitioner av begrepp 

Nedan kommer de begrepp som är centrala för detta arbete att definieras.  

1.2.1 Grammatik 

Enligt NE (Nationalencyklopedin) har grammatik betydelsen: ”regler för hur ett språks 

ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.” (ne.se sökord grammatik). Vidare 

läggs även ytterligare aspekter in i begreppet grammatik: grammatik är dels ett system 

som styr den språkliga aktiviteten hos språkbrukare, dels en beskrivning av språks 

grammatiska system, dels en gren inom språkvetenskapen där regler i det mänskliga talet 

studeras (ne.se sökord grammatik).  

 

Grammatik beskrivs som ett vagt och mångtydigt begrepp, vilket kan avgränsas och 

preciseras på många olika sätt (Strömqvist, 1993:23). Med grammatik menas de regler 

och principer som styr hur ordformer konstrueras, men även hur man kombinerar dem till 

fraser och satser. Det senare kallas traditionellt för syntax.  

 

Bolander (2012:20) menar att grammatik under en längre tid har innefattat morfologi 

tillsammans med syntax. Den morfologiska nivån innefattar ord och deras böjning och 

uppbyggnad och den syntaktiska nivån i språket omfattar hur man kombinerar ord till 

fraser och satser. Bolander lägger även till artikulatorisk fonetik och fonologi, 

ordsemantik samt ordbildning, vilket även räknas in under morfologi. Slutligen lägger 

hon till textnivå i begreppet grammatik för att ge en mer allsidig beskrivning av språket. 

1.2.2 Traditionell respektive funktionell grammatikundervisning 

Den traditionella grammatikundervisningen kan klassas som deduktiv (Nilsson 2000, 

efter Boström & Josefsson, 2006:99). Det innebär att läraren ger och förklarar 

grammatikregler för eleverna. Sedan tas tydliga exempel fram som illustrerar regeln och 

eleverna får sedan öva angiven regel i ett antal övningsuppgifter.  

 

Strömqvist (1993:26) menar att det är viktigt att grammatikundervisning anknyter till det 

språk som eleverna själva talar eller har goda erfarenheter av. Strömqvist beskriver dock 

inte explicit denna form av undervisning som funktionell. Även Nilsson (2000b:44) 

påpekar att en funktionell undervisning i grammatik handlar om att utgå ifrån elevernas 

egna språk och texter.  

1.2.3 Induktiv respektive deduktiv metod 

Induktiv metod i undervisningssammanhang beskrivs av Ejeman och Molloy (1997:175) 

på följande sätt:”[…] metoden innebär att läraren presenterar ett antal exempel utifrån 

vilka eleverna själva får försöka sluta sig till en regel som de själva formulerar” (se 3.2.3). 
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Induktiv metod i grammatikundervisning beskrivs som ”en upptäckandets väg för elever” 

(Boström & Josefsson, 2006:97). Eleverna får med utgångspunkt i texter, meningar och 

konstruktioner själva upptäcka generaliseringar och grammatiska regler.  

 

Motsatsen till induktiv metod är deduktiv metod. Ejeman och Molloy (1997:175) 

definierar metoden som följande: ”Motsatt metod är den deduktiva metoden, där läraren 

ger en regel som eleverna får tillämpa i efterföljande exempel” (se 3.2.3). 

 

Enligt Boström och Josefsson (2006:97–98) innebär en deduktiv metod i 

grammatikundervisning, att undervisning kan inledas med en beskrivning av regler och 

teorier för att sedan gå vidare till analys av konkreta exempel.  

1.2.4 Produkt- respektive processinriktat perspektiv 

Batstone (1994:5) presenterar två perspektiv på grammatik – ett produkt- och ett 

processinriktat perspektiv på grammatik. Han menar att grammatik inte är ett homogent 

fenomen, utan är ett oerhört brett begrepp med många dimensioner. Batstone (1994:5) 

gör inledningsvis en distinktion mellan grammatik som produkt respektive process. Ett 

produktinriktat perspektiv på grammatik menar han är det mest förekommande 

perspektivet för lärare. När lärare tar hjälp av grammatikor förväntar de sig att böckerna 

ska vara utformade på ett särskilt sätt, nämligen med en uppdelning av språket där ett 

kapitel handlar om prepositioner och nästa behandlar verb. Det alla grammatikor har 

gemensamt är att grammatik är statiskt, eftersom tonvikten ligger på språkets 

komponenter. Detta produktinriktade perspektiv, där varje form av grammatiken 

analyseras, har ett stort värde för lärare och de som ska lära sig. Batstone (1994:5) menar 

att detta perspektiv kan hjälpa de som ska lära sig grammatik att få kunskap om det 

grammatiska systemet (se 3.2.4). 

 

Produktperspektivet beskriver Tornberg (2015:140) som att vi koncentrerar oss på 

språkets enskilda former. Språkets former finns där och ser ut som de gör oberoende av 

vad man ska använda dem till.  

 

Batstone (1994:5) presenterar ytterligare ett begrepp – processinriktat perspektiv på 

grammatik. Med det menar Batstone (1994:5) de myriader sätt som det utvecklas i från 

situation till situation genom kommunikation (se 3.2.4). 

 

När vi ser på grammatiken som process, är det hur vi på olika sätt använder grammatik 

som ska stå i förgrunden (Tornberg, 2015:140). ”Hur kan grammatiken hjälpa oss att göra 

någonting med språket utöver att vi kan tala om det?” (Tornberg, 2015:140). Vidare 

påpekar hon att detta perspektiv på grammatik kan ge oss en känsla av hur språkets 

funktion kan användas i en pågående kommunikation.  
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2 Forskningsöversikt 

Den följande forskningsöversikten kommer att inledas med avsnitt 2.1 där en historisk 

översikt av grammatikundervisning presenteras. Detta följs sedan av avsnitt 2.2 där det 

redogörs för forskning kring funktionellt synsätt på grammatik och dess tillvägagångssätt. 

Vidare i avsnitt 2.3 presenteras tidigare forskning kring läromedel i svenska med fokus 

på grammatikavsnitt. Forskningsöversikten kommer att avslutas med avsnitt 2.4 där det 

ges en genomgång av läroplanerna Lpo94 och Lgr11:s syn på grammatik. 

2.1 Grammatikundervisning historiskt 

Den traditionella grammatiken bygger i huvudsak på grekisk och romersk lingvistik, både 

när det gäller terminologi och analysmetoder (Nilsson, 2000a:11). När Nilsson 

(2000a:11) refererar till traditionell grammatik avses den grammatiska analysen som 

innebär att man lär sig en begreppsapparat, vilken innefattar ordklasser, morfologiska 

kategorier och satsdelar. Den klassiska grammatikundervisningen kom sedan att 

motiveras utifrån det behov som fanns av ett metaspråk för möjliggörande av texter som 

till exempel Homeros skrivit, vilka avvek mycket från senare tidens grekiska. 

 

På liknande sätt som med grekiskan kom det talade latinet ett par århundraden efter Kristi 

födelse att skilja sig från det skrivna latinet. Det var i princip omöjligt att lära sig detta 

skriftspråk utan grammatik. Latinets starka ställning kom att bidra till att medeltidens 

ledare inom kyrkan ansåg att latinet blev synonymt med skrivande och grammatik 

(Nilsson, 2000a:11). 

 

Vid mitten av 1800-talet kom latinet att bytas ut mot modersmålsämnet inom skolan. 

Dock kom latinets metoder och uppgifter att prägla modersmålsämnet. De tre 

dominerande huvudargumenten för grammatikundervisning var: formalbildningstanken, 

grammatik som redskap för främmandespråksinlärning och grammatik som medel för att 

eleverna ska bli bättre på att uttrycka sig i modersmålet (Nilsson, 2000a:13).  Argumenten 

som tidigare framförts kring grammatikundervisning i latin överfördes nu till 

modersmålsundervisningen.  

 

Thavenius (1999:22) menar att formalbildningstanken kring grammatik kan förklara 

varför grammatiken har behållit en sådan stark ställning i svenskämnet. ”En tydlig 

tendens inom formalbildningen är att innehållet sätts åt sidan till förmån för formen” 

(Nilsson 2000a:13). De grammatiska formerna tränas in innan eleverna får tillämpa dem 

i läsning och skrivning. Den metod som tillämpades var deduktiv och övertagen från 

latinundervisningen (Nilsson, 2000a:15). Formalbildningstanken kom att kritiseras och 

den normativa tanken kring grammatik kom att ifrågasättas. Man ville mena att 

språkforskningens uppgift inte skulle vara att upprätta normativa lagar i språket utan att 

beskriva det. Detta kom att skapa en irritation bland skolfolket. Nilsson (2000a:15) 

påpekar att detta eventuellt lever kvar än idag. 
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Att grammatik utgör en så stor del av språkstudiet menar Svedner (2011:91) hör samman 

med att det utgjorde en stor del i den tidigare modersmålsundervisningen, som i sin tur 

härstammar från latinskolans traditioner. Tidigare ansåg man att grammatikstudiet skulle 

stimulera den logiska förmågan, men även vara en förutsättning för den praktiska 

språkanvändningen. Några belägg för detta har dock inte kunnat ges, men tydligt är att de 

två tankarna kring grammatikens nytta lever kvar i de nya skolformerna. Svedner 

(2011:92) påpekar att mycket talar emot att lägga ned mycket tid på grammatik. Dock 

menar han att det som kan försvara vikten av att lägga ned tid på grammatik är att det bör 

ingå i elevers allmänbildning och när man lär sig främmandespråk.  

 

Grammatikundervisning har en lång tradition och dess så kallade deduktiva metoder och 

fokusering på termer och begrepp har länge kritiserats. Trots detta visar en undersökning 

där lärares metoder i grammatikundervisning analyserats, att över hälften av lärarna 

undervisar traditionellt. Detta innebär att lärare föreläser, beskriver och sedan muntligt 

går igenom grammatik för att eleverna sedan ska kunna fortsätta sitt arbete med 

grammatik i skriftliga övningar (Boström & Strzelecka, 2014:19). De slutsatser som dras 

av denna studie är att den traditionella grammatikundervisningen fortsätter att dominera 

i klassrummen (Boström & Stzrelecka, 2014:23).  

2.2 Funktionellt synsätt på grammatik och möjliga tillvägagångssätt 

Nilsson (2000b:44) påpekar vikten av att grammatikundervisningen måste vara 

funktionell. Grammatikundervisning bör utgå från olika typer av texter. Om 

undervisningen skulle ske utifrån det perspektivet menar han att skolgrammatik som utgår 

ifrån läromedel blir otillräcklig. Språkundervisning med syfte att utveckla elevers språk 

måste därför ha sin utgångspunkt i texter. Det är i sådana funktionella sammanhang som 

de grammatiska termerna kan förklaras och ges en funktion. Därför bör språk- och 

grammatikundervisning vara funktionell.  

 

Svedner (2011:98) ger förslag på hur ordklasser kan få en naturlig del i undervisningen. 

Ordklasstermer kan användas när man arbetar med jämförelser. Han ger ett exempel där 

man kan studera hur ordklassfördelningen ser ut mellan elevers texter och till exempel 

Strindbergs texter.  Svedner (2011:98) ger ytterligare exempel på hur grammatiken bör 

användas i skolan. Ett sådant exempel är kopplat till elevernas egna texter och 

handledning av elevtexter. Han menar att det i en sådan situation är självklart att man bör 

använda sig av ordklasstermer, till exempel.: ”Använd ett annat substantiv” eller ”Försök 

variera verben” (2011:98). 

 

För att komma ifrån den formaliserade grammatikundervisningen med tillrättalagda 

meningar vid arbete med satsdelar kan eleverna göra meningarna själva, eller använda 

autentiska tidningstexter där eleverna får söka ordklasser och satsdelar (Svedner, 

2011:100). De kan även laborera med att bygga ut satser. Eleverna kan börja med subjekt 
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och predikat och sedan gå vidare till objekt, adverbial och attribut. Detta menar Svedner 

(2011:100) kan i bästa fall leda till lekfulla språklaborationer. 

 

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:22) betonar vikten av en funktionell språksyn. 

Om elever ska kunna se och förstå de grammatiska kategorierna i större sammanhang, 

nämner de tre metodiska tillvägagångssätt som kan användas för detta ändamål. De tre 

författarna syftar på det textnära, det kontrastiva – där man ställer två språk mot varandra 

för att visa likheter och skillnader samt det induktiva tillvägagångssättet. Dessa ska inte 

stå mot varandra utan de ska snarare överlappa varandra och även kombineras. Det 

textnära tillvägagångssättet innebär att man studerar hur olika systemkategorier har olika 

funktion i textsammanhang. Ett exempel på detta kan vara att se vad ordklassen pronomen 

används till, eller vilken funktion orsakssubjunktionen eftersom har i en text. Iversen, 

Otnes och Skarbø Solem (2014:22) menar att man behöver en grammatisk terminologi 

när man ska tala om texter, både vid analys men också vid bearbetning av texter och vid 

vägledningssituationer. De menar att den textbaserade grammatikundervisningen är en 

naturlig del i textlära generellt men även i elevers textskapande.  

 

Det induktiva tillvägagångssättet syftar till att utgå ifrån exempel från verkligheten och 

sedan formulera regler med utgångspunkt i dem. Detta betyder att man i språkliga 

sammanhang tar sin utgångspunkt i ”språket i bruk” för att finna grammatiska strukturer 

(Iversen, Otnes & Skarbø Solem, 2014:24). Vid textstudier kan det induktiva perspektivet 

innebära att eleverna inte får några redskap eller hjälpmedel alls vid analys av texter. Det 

induktiva tillvägagångssättet kan också vara mer styrt och kontrollerat i undervisningen, 

vilket innebär att eleverna får veta vilka mönster och strukturer de ska söka efter i en text. 

Undervisning som är starkt präglad av det induktiva tillvägagångssättet syftar till att låta 

eleverna själva formulera regler och finna mönster och kategorier – utan att få 

kategorierna för ändamålet i förhand.  

 

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:199) ger ytterligare exempel på hur man arbeta 

med grammatik mer funktionellt. Detta exempel kallar de för ”Å kle på tekst” (Iversen, 

Otnes och Skarbø Solem, 2014:199). I denna aktivitet ska eleverna använda sig av olika 

kategorier som adjektiv, utbyggda fraser och variationer av verb. Genren för detta 

ändamål ska vara SMS eller annonser. Man kan använda sig av genretransportering, vilket 

innebär att man kan skriva om ett SMS till ett brev. Målsättningen med denna typ av 

aktivitet är att eleverna ska bli bekanta med hur man kan variera och bygga meningar för 

att förklara, beskriva, specialisera och fördjupa. Uppgiften kan kompletteras med att olika 

grammatiska kategorier ska användas, som till exempel substantivfraser. Genom detta 

kan man diskutera olika meningstillägg, fraser och fördjupande information kring 

ordklasser (Iversen, Otnes & Skarbø Solem, 2014:199).  

 

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:160) lyfter fram en aktivitet som kan användas 

vid meningsbyggnad eller att ”flytte setningsledd” (flytta meningsled, min anm.). 
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Aktiviteten går ut på att läraren klipper upp en eller flera meningar i bitar med en 

meningsdel på varje. Eleverna ska sedan sätta samman delarna till olika möjliga meningar 

med utgångspunkt i lapparna. Sedan diskuterar man om meningarna har samma betydelse 

efter att man flyttat om dem. Aktiviteten kan följas upp med en liknande aktivitet där 

eleverna själva får klippa upp meningar i bitar och sätta samman dem. Ger man eleverna 

flera meningar, vilka med fördel kan hänga samman, kan detta fungera som en övning i 

sammanhang. Vidare kan man också fokusera på hur olika meningsled placeras och vilka 

ordklasser som är används (Iversen, Otnes & Skarbø Solem, 2014:161).   

2.3 Läromedlens plats i svenskundervisningen 

Läromedlen har en stark ställning i grammatikundervisning i svenskämnet (Nilsson, 

2000b:30). Nilsson (2000b:30) nämner att svenskämnet generellt inte är så 

läromedelsstyrt och att svensklärares uppfattning är att läromedel inte spelar någon större 

roll i undervisning. Dock har det visat sig att moment som grammatik är mer 

läromedelstyrda än andra. Nilsson (2000b) har vidare undersökt några olika 

läromedelsserier i svenska. En intressant upptäckt som Nilsson gör är att innehållet i tre 

läromedel för olika årskurser har mycket liknande innehåll. Innehållsupprepning präglar 

läromedlen. Dock finns det en viss tyngdpunktsförskjutning, men läromedlen för årskurs 

8 och 9 har i princip samma kapitelrubriker som läromedlet i årskurs 7. Antalet ordklasser 

i läromedlen uppges vara nio till antalet, vilket brukar vara fallet i traditionella 

grammatiska beskrivningar av svenska språket.  

 

Nilsson (2000b) betonar att indelningen av språket i ordklasser inte är helt invändningsfri 

(Svensson 1987, efter Nilsson 2000b:31). Detta ställer höga krav på lärare att diskutera 

de gränsfall och undantag som kan förekomma vid ordklassindelning. Därför menar 

Nilsson (2000b:32) att det vore välkommet om läromedlen tog upp och diskuterade 

undantag och problem med indelning av ordklasser, för att göra eleverna uppmärksamma 

på att ordklassindelning är en teoretisk konstruktion.  

 

Nilsson (2000b:44) påpekar att framställningen av grammatik i läromedel inte kan ge 

eleverna tillräckliga verktyg för att förbättra det egna skriftspråket. Inom syntaxens 

område använder sig läromedlen inte av den nödvändiga begreppsapparaten för att 

förklara de felaktiga konstruktionerna som kan förekomma. Läromedlen korrigerar enbart 

dem utan att ge någon förklaring till varför.  

 

Skolgrammatiken blir otillräcklig när den ska användas på elevernas egna texter, menar 

Nilsson (2000b:44). Möjligtvis kan den ge en viss vägledning när det gäller ordformer. 

Slutligen lyfter Nilsson (2000b:44) fram att läromedlens roll tycks vara att lära eleverna 

namnet på ordklasser och satsdelar, vilket också innebär att läromedlen vidarebefordrar 

den tidigare formalbildningstraditionen (Nilsson, 2000b:37). Om målet med grammatik i 

skolan ska vara att förbättra språkriktigheten hos eleverna, måste det ske i ett funktionellt 
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sammanhang, menar Nilsson (2000b:44). Där läraren och eleverna tillsammans löser 

formuleringsproblem i konkreta skrivsituationer.  

 

I en studie från 2014 där undersökningar kring vad svensklärare utgick ifrån i sin 

grammatikundervisning, hur svensklärare anser att de undervisar och vilka pedagogiska 

överväganden som ligger bakom svensklärares val av metod, visade det sig att läromedlen 

fortfarande hade en stark roll (Boström & Strzelecka, 2014:23). Studien genomfördes 

med så kallade skattningsskalor och öppna svar från svensklärarna. Enligt svaren i 

skattningsskalorna utgår lärare främst från klassen/gruppen, därnäst, 

styrdokumenten/kursplanen och det egna intressent. Läromedel, kollegors idéer och 

skolans kultur intar en mellanposition i skattningsskalan. Lägst värde fick det egna 

ointresset. Resultaten som framkom i de öppna svaren gällande lärarnas uppfattningar om 

vad de utgår ifrån i sin grammatikundervisning, visar att 31% utgår från styrdokument, 

24 % från läroböcker, 22% från texter, 9% från främmande språk, 8 % från elev/grupp 

och 6 % från övrigt. Vid en närmare analys av de stora kategorierna läromedel och texter 

visar det sig att: ” […] lärarna nämner läromedel i 45 % av alla fall och eget material i 24 

%.” (Boström & Strzelecka, 2014:18). Boström och Strzelecka (2014:23) konstaterar att 

läromedlen fortfarande har en stor plats i grammatikundervisningen.  

2.4 Styrdokumentens syn på grammatik  

I avsnitt 2.4.1 redogörs för läroplanen Lpo94:s syn på grammatik i de mål som ska vara 

uppnådda i slutet av det nionde skolåret. I 2.4.2. kommer Lgr11:s syn på grammatik i 

kunskapskraven att belysas. 

2.4.1 Lpo94 

Under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, återfinns 

följande som kan kopplas till grammatik: ”kunna skriva olika sorters texter så att 

innehåller framgår tydligt samt tillämpa skriftspråkets normer, […]”. (Lpo94:102). Här 

ser man hur detta relaterar till det funktionella synsättet på grammatik, eftersom 

skriftspråkets normer ska användas vid textproduktion och därmed ges betydelse. Detta i 

motsats till mer isolerad grammatikundervisning. 

2.4.2 Lgr11 

I kunskapskraven för årskurs 9 omnämns grammatik ytterst vagt. Dock finns följande 

nedtecknat för betyget E: ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig 

variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, 

språkliga normer och strukturer.” (Lgr11:237). Utifrån det tolkas i detta arbete språkliga 

normer och strukturer som det som relaterar till begreppet grammatik.  
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3 Material och metod 

3.1 Material 

I detta avsnitt kommer materialen att behandlas under 3.1.1 och 3.1.2. Det valda 

materialet för detta arbete är två läromedelsserier, en som ansluter till Lpo94 och en till 

Lgr11. Med läromedelsserier menas studieböcker, tillhörande textböcker och eventuellt 

en elevwebb för årskurserna 7–9. Materialets omfång har begränsats till två 

läromedelsserier, en äldre och en senare, och det är läromedlens grammatikavsnitt och i 

synnerhet ordklassen substantiv och satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt 

objekt samt predikatsfyllnad/predikativ, som är i fokus för studien. 

3.1.1 Ess i svenska 

Ess i svenska från 2007 är ett heltäckande läromedel i svenska för årskurserna 6–9, vilket 

är framtaget efter läroplanen Lpo94. Natur & Kultur är förlaget bakom denna 

läromedelsserie. Ess i svenska är ett läromedel som jag kom i kontakt med under min 

verksamhetsförlagda utbildning. Läromedlet omfattar för varje årskurs en Lärobok, 

Studiebok, Antologi och Lärarbok. Ess i svenskas läro- och studieböckers innehåll skiljer 

sig något åt mellan de olika årskurserna. Lärobok för årskurs 7 är indelade i kapitlen: 

Alfabetet, Ordlistan, Uppslagsboken, Läsa, Om att lära, Att använda bibliotek, Tala, 

Skriva, Skriva uppsats och Skriva till andra. De övriga fyra kapitlen är mer komplexa och 

innehåller underavdelningar, men kallas Litteratur, Språk, Språkträning och Skrivregler. 

I den tillhörande Studieboken för årskurs 7 förekommer kapitel med övningar som 

kopplar till Läroboken. Läroboken för årkurs 8 innehåller kapitlen: Läsa, Tala och skriva. 

Kapitlen med underavdelningar är: Litteratur och Språkträning. I tillhörande Studiebok 

finns övningar som är kopplade till Lärobokens kapitel. Årskurs 9:s Lärobok innehåller 

följande kapitel: Läsa, Om att lära, Tala, Skriva, William Shakespeare, Stora svenska 

författarskap, Utländska berättare, Svenska arbetarförfattare, Shakespeares systrar, 

Musik, Berättelser om unga människor, Film, Danska, Språkhistoria, Ordkunskap, 

Skrivregler, Grammatisk översikt och Grammatik och stil. Studieboken innehåller 

övningar som kopplar till Lärobokens kapitel. Utöver dessa böcker ingår även Grammatik 

i praktiken, Öva lätt, ESSens en lättare version av Läroboken och en bok om 

litteraturhistoria. Grunden för detta arbete är kapitlen som behandlar grammatik i läro- 

och studieböckerna för årskurserna 7–9. 

3.1.2 Portal svenska 7–9 

Portal svenska 7–9 kommer fortsättningsvis i detta arbete att omnämnas som Portal. Det 

är ett läromedel från 2011 som riktar sig mot årskurserna 7–9. Anledningen till varför jag 

valde Portal, var att det var svårt att finna några andra läromedel som motsvarade Ess i 

svenska. Till skillnad från Ess i svenska förekommer en grundbok, en elevwebb och två 

fördjupningsböcker, vilka alla riktar sig mot samtliga årskurser i grundskolans senare del. 

Elevwebben innehåller inläsning av texterna i grundboken, filmer som sammanfattar det 

viktigaste, frågor som är kopplade till innehållet och mängder med övningar som kan 
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hjälpa eleverna att utöka sitt ordförråd, men även att bli bättre på att läsa, skriva, tala och 

söka information.  

 

Förlaget bakom detta läromedel är Gleerups. Portal Grundbok innehåller sju block: Läsa, 

Skriva, Tala, lyssna och samtala, Berättande texter, Sakprosatexter, Språkbruk och 

Informationssökning och källkritik. Portal texter – Fördjupningsbok 1, innehåller 

fördjupande och kompletterande material till grundbokens kapitel Berättande texter och 

Sakprosatexter. Portal Språket – Fördjupningsbok 2, är ett komplement till grundboken 

och en fortsättning på tre av blocken: Tala, lyssna och samtala, Språkbruk och 

Informationssökning samt källkritik. Vidare i arbetet kommer Portal Språket – 

Fördjupningsbok 2, att omnämnas som fördjupningsbok 2. Jag har haft tillgång till 

lärarwebben som utöver elevwebben, innehåller lärarhandledning, planeringsförslag och 

lektionstips. Grundboken, fördjupningsbok 2 och elevwebbens kapitel som behandlar 

grammatik ligger som grund för denna läromedelsanalys.  

3.2 Metod 

I detta avsnitt kommer den valda metoden för studien att redogöras för under 3.2.1, vidare 

kommer analysmetoderna att presenteras i 3.2.2. Avsnitten 3.2.3 och 3.2.4 innehåller 

beskrivningar av analyskategorierna och analysens tillvägagångssätt. I avsnitt 3.2.5 

beskrivs hur materialet har bearbetats och slutligen i 3.2.6 tas metoddiskussionen upp. 

3.2.1 Textanalys 

Syftet med detta arbete är att dels belysa hur stor del av läromedlen som ägnas åt de 

undersökta fenomenen, vad som behandlas och hur många övningsuppgifter som 

förekommer, dels huruvida grammatikavsnitt i läromedel för svenska i årskurserna 7–9 

följer styrdokumentens mål som ska vara uppnådda och kunskapskraven i årskurs 9, samt 

belysa stoffpresentationens utformning utifrån ett induktivt och deduktivt perspektiv, men 

även övningsuppgifternas utformning ur ett produkt- och processinriktat perspektiv.  

 

Den metod som valts för att kunna besvara syfte och frågeställningar är textanalys 

(Stukát, 2011:60–61). Enligt Stukát (2011:60) är textanalys en metod som lämpar sig väl 

till analyser av läromedel, läroplaner, kursplaner och andra texter som rör skolan. 

Textanalys kan göras på olika sätt beroende på vad syftet med analysen är. Är syftet att 

göra mer djupgående teoretiska granskningar får textanalysen en kvalitativ utformning. 

Är det snarare innehållsanalyser får analysen en mer kvantitativ prägel. Jämförelser 

mellan liknande texter i syfte att upptäcka likheter och skillnader dem emellan, kallas för 

komparativa studier.  

 

Eftersom arbetet innehåller en jämförelse mellan två läromedelsserier, en äldre och en 

nyare, har arbetet även kompletterats med en komparativ studie (Stukát, 2011:60). Den 

läromedelsserie som är knuten till Lpo94 studeras utifrån strävan mot de mål som ska 

vara uppnådda i slutet av det nionde skolåret i den kursplanen. Den senare 
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läromedelsserien studeras sedan i sin tur utifrån den nu aktuella läroplanen Lgr11 och de 

kunskapskrav som presenteras i kursplanen för svenska. 

3.2.2 Analysmetod 

Den valda analysmetoden för detta arbete är hämtad ur Hellspongs Metoder för 

brukstextanalyser (2001). När man har som avsikt att analysera två texter av liknande 

slag presenterar Hellspong (2001:78) komparativ analys som väl lämpad för ändamålet. 

Analysens syfte var att jämföra olika texter med varandra för att upptäcka likheter och 

skillnader, men också påverkan dem emellan.  

 

Analysen är indelad i två delar – en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa 

delen ämnar analysera läromedlens omfång, innehåll och antal övningsuppgifter gällande 

ordklassen substantiv och satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt 

predikatsfyllnad/predikativ. 

 

I den kvantitativa delen av studien har omfånget, innehållet och antalet övningar kopplade 

till substantiv räknats och sammanställts. Liknande har även gjorts gällande satsdelarna 

subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad/predikativ.  

 

I den kvalitativa delen har läromedlens stoffpresentation analyserats ur ett deduktivt och 

induktivt perspektiv, men även övningsuppgifternas karaktär ur ett produkt- och 

processinriktat perspektiv. En utförligare beskrivning för tillvägagångssättet ges under 

3.2.3 och 3.2.4.   

 

Det material som framkommit gällande läromedlens progression i förhållande till 

läroplanernas sammanställdes i en löpande text i resultatdelen. Materialet har genom en 

kvalitativ analysmetod analyserats för att finna kopplingar mellan läromedlens 

progression och läroplanernas förhållande till de mål som ska vara uppnådda i slutet av 

det nionde skolåret och kunskapskraven i årskurs 9, men även för att finna likheter och 

eventuella skillnader mellan dem.  

3.2.3 Analys av stoffpresentationer  

För att kunna se om stoffpresentationen i läromedlen var deduktiva eller induktiva 

användes analyskategorierna deduktiva och induktiva metoder i undervisning. Jag har 

använt mig av Ejeman och Molloys (1997:175) och Boström och Josefssons (2006:97–

98) beskrivningar av metoderna vid analys av hur läromedlen presenterade sitt stoff (se 

avsnitt 1.2.3). Ett exempel på en deduktiv stoffpresentation ser ut som följande:  

Substantiv är benämningar på bl.a. människor, djur, växter, föremål och ämnen. 

Du kan pröva om ett ord är substantiv genom att sätta en, ett eller flera framför 

ordet.  
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Konkreta substantiv betecknar sådant som man kan se och ta på, medan 

abstrakta substantiv betecknar t.ex. känslor. De kan stå i obestämd form (en ko, 

flera kor) och bestämd form (den kon, de korna). 

Substantiven kan delas in i två olika genus: n-ord (utrum) och t-ord (neutrum), 

och kan böjas i singular (ental) och plural (flertal). Genitiv (ägande) bildas med 

ändelsen-s (Evas) (Ess i svenska Studiebok 8, s.90). 

Presentationen av stoffet ovan är av deduktiv karaktär, eftersom här ges en beskrivning 

av begreppet och vidare de regler som följer med det. Detta följs sedan av konkreta 

exempel på reglerna, vilka eleverna sedan ska använda på de efterföljande övningarna i 

läromedlet. 

 

När det gällde att utröna om läromedlens stoffpresentation var av induktiv karaktär, 

studerades huruvida läromedlet använde sig av till exempel texter som utgångspunkt för 

att eleverna ska kunna upptäcka generaliseringar och grammatiska regler. Ett exempel på 

en stoffpresentation av mer induktiv karaktär är denna:  

Det kryllar av substantiv i följande text ur romanen Invandrarna av Vilhelm 

Moberg. Karl Oskar Nilsson besöker staden Stillwater och kommer in i en stor 

amerikansk handelsbod (Ess i svenska Lärobok 9, s.181). 

Stoffpresentationen ovan kopplar till en autentisk text, i vilken eleverna ska finna 

konkreta substantiv. Stoffpresentationen innehåller inga beskrivningar och konkreta 

exempel av substantiv utan istället en text som eleverna ska analysera. Detta ger 

presentationen av stoffet en mer induktiv karaktär.  

 

Vissa av stoffpresentationerna har inte varit så entydiga när det gäller deduktiv eller 

induktiv karaktär. I de fallen har jag övervägt om stoffet var av mer deduktiv eller 

induktiv karaktär.  

3.2.4 Analys av övningsuppgifter 

Vid analys kring utformningen av läromedlens övningsuppgifter användes 

analyskategorierna produkt- och processinriktat perspektiv. För analysen användes 

Batstones (1994:5) definitioner av begreppen (se avsnitt 1.2.4). Om en övningsuppgift 

var produktinriktad fokuserade den främst på separata former i språket. Nedan ges ett 

exempel på en produktinriktad övning: 

11. Stryk under och markera predikat och subjekt i följande meningar. 

1. Alla småfåglar kvittrade förskräckt och försvann i buskarna. 

2. Clowner och akrobater gjorde volter på arenan. 

3. Tre män och en gammal kvinna skadades vid olyckan.  

(Ess i svenska Studiebok 8, s.126). 

Gällande analys av huruvida övningsuppgifterna var av processinriktad karaktär, 

studerades om och hur de fokuserade på språkets funktion. Vidare studerades huruvida 
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övningsuppgifterna förekom i någon kommunikativ situation. Ett processinriktat exempel 

är en övning som låter eleverna utgå från olika typer av texter för att söka grammatiska 

strukturer eller där eleverna får skapa egna meningar som underlag för analys, vilka de 

sedan diskuterar med en kamrat kring. En processinriktad övning kunde se ut på följande 

sätt: 

2. Hitta själv på fem meningar och skriv dem. Byt sedan med bänkkamraten och 

ta ut predikat och subjekt i varandras meningar. Jämför resultaten (Ess i svenska 

Lärobok 7, s. 184).  

Även när det gäller att bedöma om en övningsuppgift var av produkt- eller processinriktad 

karaktär, har detta inte alltid varit så entydigt. I de fall där de två perspektiven inte var 

tydliga har överväganden gjorts om övningen var av mer produktinriktad eller 

processinriktad karaktär.  

3.2.5 Bearbetning av material 

Läromedlen har studerats på så sätt att jag analyserat de delar i grammatikavsnitten som 

avsetts att studeras. Detta för att kunna få en bild av hur de två läromedlens fördelning 

mellan omfång, innehåll och antalet övningar såg ut, men också hur stoffet var disponerat 

utifrån ett deduktivt och induktivt perspektiv och samt hur övningsuppgifterna till detta 

var konstruerade i förhållande till ett produkt- och processinriktat perspektiv. 

Stoffpresentation, innehåll, omfång och övningsuppgifter har jag sedan jämfört mellan de 

två läromedlen.  Gällande läromedlens progression analyserade jag kapitlen i de båda 

läromedlen för att få en bild av hur de förhöll sig till grammatik i elevers egna skrivande 

i de utvalda delarna i kapitlen. 

3.2.6 Metoddiskussion 

Eftersom arbetet enbart omfattar en äldre och en senare läromedelsserie, men även 

utvalda delar ur grammatikkapitlen, kan det komma att innebära begräsningar i resultaten. 

Möjliga problem som kan uppstå i och med detta är, att om jag istället valt att undersöka 

två eller fler läromedelsserier utan avgränsningar i grammatikkapitlen, som alla var 

kopplade till Lgr11, hade resultaten blivit av annan karaktär. Dock kan fördelen med en 

komparativ studie, vilket jag har genomfört, vara att man kan få syn på förändring över 

tid och även ge en mer fördjupad bild av läromedlen.  

 

Avsikten med detta arbete är inte att säga något om alla läromedels grammatikavsnitt i 

svenska, utan enbart de två omnämnda. Därmed kan validiteten för denna studie anses 

vara hög. Urval och validitet är andra aspekter som måste beaktas i samband med denna 

studie, eftersom de läromedelsserier jag studerat kan komma att ge andra resultat än om 

jag valt ut två andra. 

 

Studien kring läromedlens progression kan även den utsättas för kritik gällande dess 

reliabilitet och validitet, särskilt eftersom det föreligger en kvalitativ analys av materialet. 

Läromedlens olika utformning kan betraktas som ett problem för jämförelsen mellan 
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läromedlen. Som tidigare nämnts avser denna studie att enbart studera två utvalda 

läromedel. Det gör att både reliabiliteten och validiteten för just detta arbete kan anses 

vara höga. 

  



20 

4 Resultat och analys 

Resultaten gällande de två läromedlens omfång, innehåll, antalet övningsuppgifter, 

innehållsfördelning samt termanvändning kommer att belysas i avsnitt 4.1. I avsnitt 4.2 

kommer stoffpresentation och utformning av övningsuppgifter att redogöras för. Slutligen 

kommer läromedlens progression att behandlas i avsnitt 4.3.  

4.1 Omfång, innehållsfördelning och termanvändning 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit kring läromedlen Ess i svenska och 

Portal, vilka redogörs för nedan.  

4.1.1 Ess i svenska 

Ordklasser behandlas på totalt 127 s. i Ess i svenskas läro- och studieböcker för samtliga 

årskurser. Av dessa ägnades 29 s. åt ordklassen substantiv se tabell 1.  

 

Innehållet i läro- och studieböckerna för Ess i svenskas samtliga årskurser uppvisar stora 

likheter i samtliga böcker. Innehållet koncentrerades i huvudsak kring följande gällande 

substantiv: stam och ändelser, bestämd/obestämd form i singular/plural, singular/plural, 

bestämd/obestämd fristående artikel, genitiv, genus, konkreta/abstrakta och egennamn. 

Det som utmärker sig och som enbart förekommer i läroboken för årskurs 9 är begreppet 

ämnesord (se bilaga 1.).  

 

Till ordklassen substantiv i läro- och studieböcker för alla årskurser, finns totalt 49 

övningar.  

 

Omfång kopplade till de nämnda satsdelarna: subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt 

samt predikatsfyllnad, i läro- och studieböcker för samtliga årskurser är fördelat enligt 

följande: knappt 18 s. av 44 s. behandlar de nämnda satsdelarna. Innehållet i läro- och 

studieböckerna i Ess i svenskas samtliga årskurser är liknande när det kommer till de 

nämnda satsdelarna. I årskurs 8 och 9:s läro- och studieböcker förekommer utöver de 

nämnda även adverbial, agent, attribut, huvud- och bisats, huvudord och bestämning samt 

schema för satslösning.  

 

Till satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad i läro- 

och studieböcker för samtliga årskurser finns totalt 30 övningar. 

 

I tabell 1 förekommer antalet sidor som omfattar hela ordklass- och satsdelskapitlet i 

respektive bok, men även antalet sidor som ägnas åt ordklassen substantiv och de listade 

satsdelarna, vilka även de angivna antalet övningar hör till. 
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Tabell 1. Sammanställning av sidantal och antal övningsuppgifter i Ess i svenska 

Läromedel Antal sidor Antal övningsuppgifter 

Lärobok 7 Ordklasser: 12 

Substantiv: 4 

Satsdelar: 4 

 

8  

4 

Studiebok 7 Ordklasser: 20 

Substantiv: 8 

Satsdelar: 2  

 

11 

4 

Lärobok 8 Ordklasser: 18 

Substantiv: 2 

Satsdelar: 12 

s, p, do, io och pf: 5 

 

3 

 

12 

Studiebok 8 Ordklasser: 30 

Substantiv: 4 

Satsdelar: 16 

s, p, do, io och pf: 6 

 

8 

 

7 

Lärobok 9 Ordklasser: 7 

Substantiv: ½ 

Satsdelar: 4 

s, p, do, io och pf: 1 ½  

 

0 

 

0 

Lärobok 9 – Grammatik och stil Ordklasser: 12 

Substantiv: 4  

 

12 

Studiebok 9 Ordklasser: 13 

Substantiv: 4 

Satsdelar: 6 

s, p, do, io och pf: 3 

 

5 

 

3 

Studiebok 9 – Grammatik och 

stil 

Ordklasser: 15 

Substantiv: 3 

 

2 

 

För samtliga årskurser är 127 s. ägnade åt ordklasser och 49 övningar kopplade till 

ordklassen substantiv. Ess i svenskas läro- och studieböcker ägnade totalt 44 s. åt 

satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad och 

sammanlagt 30 övningar.  

4.1.2 Portal 

I läromedlet Portals grundbok och fördjupningsbok 2 gällande omfång har följande 

resultat framkommit: 4,5 s. av 37 s. ägnas åt substantiv (se tabell 2). Elevwebben 

innehåller även 6 filmer kopplade till substantiv. Portals innehåll kopplat till ordklassen 

substantiv är: konkreta/abstrakta substantiv, kasus: grundform/genitiv, numerus: 

singular/plural, obestämd/bestämd form, genus, egennamn och obestämd artikel (se 

bilaga 2). 

  

Det sammanlagda antalet övningsuppgifter som förekommit i grundbok och 

fördjupningsbok 2, är 17 övningar till ordklassen substantiv. 
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Satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikativ behandlas på 4 s. 

av totalt 17 s. i Portals grundbok och fördjupningsbok 2. Utöver detta innehåller 

elevwebben 5 filmer, vilka kopplas till satsdelarna subjekt, predikat och direkt och 

indirekt objekt. Innehållet i grundboken, fördjupningsboken och elevwebben har i stort 

sett liknande innehåll. Det som utmärker sig är elevwebben där satsdelen predikativ 

varken förekommer i filmerna eller har några övningsuppgifter kopplade till sig. Utöver 

satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikativ förekommer 

adverbial, ordföljd, huvud- och bisats och satsradning i Portals grundbok och 

fördjupningsbok 2.  

 

Till satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikativ finns det totalt 

12 övningar.  

 

Tabell 2 omfattar sidantalet för hela ordklass- och satsdelskapitlet i respektive bok, men 

även sidorna ägnade åt ordklassen substantiv och de nämnda satsdelarna. Antalet 

övningsuppgifter hör till ordklassen substantiv och de listade satsdelarna. 

  

Tabell 2. Sammanställning av sidantal och antalet övningar i Portal 

Läromedel Omfång (sidantal) Antal övningsuppgifter 

Grundbok Ordklasser: 5 s. 

Substantiv: ½ s. 

Satsdelar: 1 s. 

 

1  

0  

Fördjupningsbok 2 Ordklasser: 31 s. 

Substantiv: 4 s. 

Satsdelar: 16 s. 

s, p, do, io och pred: 3 s. 

 

2 

 

1  

Elevwebb Ordklasser 

Satsdelar 

14  

11  

 

Samtliga böcker och tillhörande elevwebb innehåller totalt 36 s. vilka är ägnade åt 

ordklasser och 17 övningar som behandlar ordklassen substantiv. Gällande satsdelar 

förekommer totalt 17 s. och 12 övningar, vilka kopplar till satsdelarna subjekt, predikat, 

direkt och indirekt objekt samt predikativ.  

4.1.3 Jämförelse mellan Ess i svenska och Portal 

Vid en jämförelse av hur Ess i svenska och Portal förhåller sig till ordklassen substantiv, 

framkommer likheter, men också skillnader. Den mest markanta skillnaden är kapitlens 

omfång. Ess i svenska har sammanlagt nästan 30 s. som ägnas åt ordklassen substantiv. 

Detta kan jämföras med Portals 4,5 s. Till skillnad från Ess i svenska innehåller Portals 

elevwebb 6 filmer, vilka kopplar till substantiv. I Ess i svenska förekommer inga filmer 

och inte heller någon elevwebb. Innehållsmässigt överensstämmer de båda läromedlen. 

Det som skiljer sig åt är hur man väljer att benämna substantiv som inte förekommer i 
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plural. I Ess i svenska Lärobok 9 benämns dessa som ämnesnamn. I fördjupningsbok 2 

beskrivs dessa endast som substantiv som inte får någon böjning alls i plural.  

 

Innehållet i Ess i svenskas läro- och studieböcker präglas av innehållsupprepning. De 

grammatikkapitel som studerats i detta arbete uppvisar liknande innehåll när det gäller 

substantiv och satsdelar. När det gäller substantiv förekommer samma former och 

böjningar i samtliga Ess i svenskas läro- och studieböcker. Konkreta/abstrakta substantiv, 

obestämd/bestämd form, genus, numerus, kasus och egennamn förekommer på liknande 

sätt i framförallt Ess i svenskas läroböcker för samtliga årskurser. I studieböckerna är det 

främst årskurs 7 och 8 man kan se att innehållet upprepas mellan årskurserna. I årskurs 

9:s studiebok är det enbart konkreta/abstrakta substantiv och bestämd/obestämd form som 

behandlas.  

 

Innehållsupprepningen blir tydlig när det gäller de första inledande övningarna i kapitlen 

som behandlar substantiv. I studieboken för årskurs 7 kan man finna: 

1. Hur många substantiv kan du hitta på bilden? Skriv dem i din skrivbok. (Ess i 

svenska Studiebok 7, s.100).  

I Studiebok 8 finns en liknande formulering: 

2. Sök substantiven i texten! Det finns 15 stycken. Vilka? Stryk under dem! 

(Ess i svenska Studiebok 8, s.91). 

Slutligen förekommer denna övning i Studiebok 9: 

2. Sök substantiven! Den här bilden visar en musikaffär där man kan handla 

olika musikinstrument och tillbehör till dem. Ringa in minst 15 föremål, dvs. 15 

substantiv, som finns på bilden. (Ess i svenska Studiebok 9, s.95). 

Det förekommer dock en viss tyngdpunktsförskjutning när det gäller satsdelar, eftersom 

några satsdelar har lagts till i böckerna för årskurs 8 och 9.  

 

Antalet övningsuppgifter kopplade till ordklassen substantiv i Portals grund- och 

fördjupningsbok samt elevwebb är totalt 17 st. Motsvarande antal i Ess i svenskas läro- 

och studieböcker för samtliga årskurser är 49 st. De stora skillnaderna i omfång och antal 

övningsuppgifter mellan läromedlen beror i huvudsak på skilda upplägg. Ess i svenska 

innehåller sammanlagt 6 böcker, medan Portal innehåller 2 böcker och 1 elevwebb. 

 

Omfångsmässigt förekommer märkbara skillnader även gällande satsdelar. Ess i svenska 

läro- och studieböcker för samtliga årskurser innehåller knappt 18 s. vilka behandlar de 

nämnda satsdelarna, medan Portals grund- och fördjupningsbok ägnar 4 s. till de nämnda 

satsdelarna. Dock innehåller Portal en elevwebb, vilken innehåller 5 filmer som 

behandlar satsdelar, vilket inte förekommer i Ess i svenska. När det gäller innehållet 

kopplat till satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt 

predikatsfyllnad/predikativ förekommer en del skillnader gällande termer, men även vilka 
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av termerna som tas upp. Ess i svenskas läro- och studieböcker för respektive årskurs 

använder sig av begreppen direkt objekt och ackusativobjekt, men även indirekt objekt 

och dativobjekt. Portals grund- och fördjupningsbok samt elevwebb använder enbart 

begreppen direkt och indirekt objekt. Dock förekommer begreppen ackusativ- och 

dativobjekt som termer vilka är bra att kunna när du lär dig till exempel tyska 

(Fördjupningsbok 2, s.80).  

 

Vidare kan man se fler skillnader gällande termanvändning mellan läromedlen. Ess i 

svenska använder sig av begreppet predikatsfyllnad, medan Portal använder sig av 

begreppet predikativ. En viss utveckling mot begreppet predikativ kan man se i Ess i 

svenska Lärobok 9 där både predikatsfyllnad och predikativ förekommer. Utöver detta 

innehåller Ess i svenska fler satsdelar än Portal. De satsdelar som saknas i Portal är agent 

och attribut, vilka förekommer i Ess i svenskas läro- och studieböcker för årskurserna 8 

och 9. Även Portals elevwebb utelämnar satsdelar. De som förekommer är subjekt, 

predikat, direkt och indirekt objekt. Predikativ, adverbial, agent och attribut utelämnas.  

 

Gällande läromedlens övningsuppgifter kan man se att Ess i svenskas läro- och 

studieböcker för samtliga årskurser innehåller totalt 30 övningar, vilka kopplas till 

satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad. 

Motsvarande antal övningsuppgifter i Portals grund- och fördjupningsbok samt elevwebb 

är sammanlagt 12 st. Som tidigare nämnts har läromedlen skilda upplägg, därav de stora 

skillnaderna i omfång och antal övningsuppgifter se tabellerna 1 och 2. 

4.2  Kvalitativa data  

I detta avsnitt redovisas de kvalitativa resultat som framkommit kring läromedlen Ess i 

svenska och Portal, vilka redogörs för nedan 

4.2.1 Ess i svenska 

Den kvalitativa studien i detta arbete har gjorts gällande läromedlens stoffpresentation i 

förhållande till deduktivt respektive induktivt perspektiv. Övningsuppgifterna tillhörande 

ordklassen substantiv och satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt 

predikatsfyllnad/predikativ har belysts ur ett produkt- och processinriktat perspektiv.  

 

Stoffpresentation – deduktivt eller induktivt sätt att presentera stoff 

Ess i svenskas läro- och studieböcker presenterar sitt stoff i samtliga årskurser på ett i 

huvudsak deduktivt sätt. Detta gäller både för ordklassen substantiv, men även för 

satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad. I Lärobok 

7 presenteras substantiv som:  

Substantiv är benämningar på: 

• människor (pojke, flicka, spanjor) 
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• djur och växter (giraff, solros) 

• föremål, ämnen, m.m. (stol, guld) 

• känslor (glädje, smärta) 

• egenskaper (självsäkerhet, intelligens) 

• företeelser (påsk, betyg) 

Framför substantiv kan man sätta en, ett, flera eller den här, den där, de här. (Ess i 

svenska Lärobok 7, s.173). 

Stoffpresentationen följs sedan av beskrivningar gällande stam och ändelser, konkreta 

och abstrakta substantiv, n-ord och t-ord, singular och plural och genitiv. Efter detta 

presenteras en övning där eleverna ska söka substantiv i en bild. 

 

Liknande presentation ges även i Lärobok 8. Där beskrivs substantiv på följande sätt: 

Substantiv är den största ordklassen och benämner människor, djur, växter, 

föremål, ämnen, känslor, egenskaper och företeelser.  

Substantiv som betecknar sådant som man kan se och ta på kallas konkreta 

substantiv. Substantiv som endast kan uppfattas med tanken eller känslan 

kallas abstrakta substantiv, t.ex. ärlighet, lögn, kärlek och sorg. (Ess i svenska 

Lärobok 8, s.163). 

Även här följs stoffpresentationen upp av ordklassens former och böjningar samt 

övningsuppgifter som kopplas till dessa. Lärobok 9 följer de två övriga böckernas 

stoffpresentation och är nästintill identisk med Lärobok 8:s presentation av substantiv.  

 

Stoffpresentationen av satsdelar i Ess i svenskas läroböcker för samtliga årskurser följer 

ett liknande mönster som vid ordklassen substantiv. När det gäller predikat och subjekt 

presenteras de i Lärobok 7 som: 

Predikatet är alltid ett verb. Predikatet talar om vad som händer i satsen eller vad 

någon gör. Predikatet svarar alltså på frågan: Vad gör någon? eller Vad händer? 

Subjektet talar om vem som utför handlingen i en sats. Subjektet svarar alltså på 

frågan: Vem gör något? eller Vad sker? (Ess i svenska Lärobok 7, s.184). 

I Lärobok 8 presenteras predikat och subjekt på följande sätt: 

Predikatet (p) är alltid ett verb. Predikatet talar om vad som händer i satsen eller vad 

någon gör. Predikatet svarar alltså på frågan: Vad gör någon? eller Vad händer i 

satsen?  

Subjektet (s) talar om vem som utför handlingen i en sats. Subjektet svarar alltså på 

frågan: Vem gör något? eller Vad sker? (Ess i svenska Lärobok 8, s.183). 

Även Lärobok 9 har liknande stoffpresentation: 

Predikatet (p) talar om vad som händer eller vad någon gör i satsen. 
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Subjektet (s) talar om vem eller vad som gör någonting i satsen. (Ess i svenska 

Lärobok 9, s.176). 

Läromedlens disposition är mycket lika. Först en stoffpresentation som ovan redogjorts 

för, sedan exempel för att visa hur detta kan se ut i konstruerade meningar och slutligen 

övningar där eleverna ska ta ut nämnda satsdelar i ett antal konstruerade meningar. Med 

undantag för Lärobok 9 där inga övningar förekommer.  

 

Kapitlen som kallas för Grammatik och stil i Ess i svenskas läro- och studiebok för årskurs 

9 skiljer sig från de övriga kapitlens stoffpresentation. Där förekommer en annan typ av 

disposition gällande stoffpresentationen. Begreppen kvarstår visserligen men regeln för 

de begrepp som behandlas förekommer inte på liknande sätt som i tidigare kapitel (se 

tabell 3.) Det ges ingen presentation av substantiven i likhet med de övriga kapitlen. Här 

ges beskrivningar av substantivens funktion i olika typer av texter. Under rubriken Styr 

substantiven beskrivningen? står följande: 

Hur går en författare tillväga för att göra en levande beskrivning? Väljer hon eller 

han substantiv som ska ge liv och färg? Eller plockar författaren ut adjektiven med 

särskild omtanke? Är det kanske verben som betyder mest? Till dem kopplas ju de 

viktiga adverben. […] Hur mycket substantiven – och adjektiven och verben – 

betyder i en skildring, ska vi undersöka i en kort berättelse om en vådlig forsfärd. 

(Ess i svenska Lärobok 9, s.182). 

Denna typ av stoffpresentation, men även påföljande övning, skiljer sig från de övriga 

kapitlens disposition.  

Produkt- eller processinriktade övningar 

Vidare har Ess i svenskas övningsuppgifter studerats ur ett produkt- och processinriktat 

perspektiv. Det sammanlagda antalet övningar i Ess i svenskas läro- och studieböcker i 

samtliga årskurser är 49 st. när det gäller ordklassen substantiv. Av dessa 49 övningar var 

37 av en produktinriktad karaktär och 12 av en processinriktad karaktär (se tabell 3). I 

Ess i svenskas studieböcker för samtliga årskurser kunde produktinriktade 

övningsuppgifter, gällande substantiv, se ut på följande sätt. Det första exemplet kommer 

från Studiebok 7. Till övningen förekommer ingen förklaring av kategorin 

konkreta/abstrakta substantiv: 

5. Avgör om substantiven i rutan är konkreta eller abstrakta. Skriv orden under rätt 

rubrik (Ess i svenska Studiebok 7, s.103). 

Nästa exempel kommer från Studiebok 8. Här förekommer inte heller någon förklaring 

till vad konkreta/abstrakta substantiv är: 

5. Tio av substantiven är abstrakta. Vilka? Stryk under dem (Ess i svenska Studiebok 

8, s.91). 

Avslutningsvis finner man denna övning i Studiebok 9, övningen förekommer 

tillsammans med en beskrivning av kategorierna konkreta/abstrakta substantiv: 

3. Substantiven i uppgift 1 är konkreta, dvs. du kan ta på dem, se på dem och 

uppfatta dem med sinnena. Men det finns också abstrakta substantiv, som bara kan 
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uppfattas med tankar eller känslor: sorg, idé, häpnad osv. Skriv k under de konkreta 

substantiven och a under de abstrakta i den här texten (Ess i svenska Studiebok 9, 

s.96).  

Övningarna ovan är tydliga exempel på produktinriktade övningar, eftersom man lägger 

stor vikt på språkets form och enskilda komponenter i språket, i detta fall abstrakta och 

konkreta substantiv, som ska tillämpas på givna övningar.  

 

De processinriktade övningarna var få, men denna övning kommer från Studiebok 8: 

6. Leta upp en artikel i en tidning som du brukar läsa och plocka fem substantiv i 

obestämd form och fem substantiv i bestämd form ur den. Skriv substantiven i rätt 

spalt nedan (Ess i svenska Studiebok 8, s.92). 

Övningen är av mer processinriktad karaktär, eftersom den riktar sig till en text i vilken 

eleverna själva ska söka språkliga strukturer. 

 

Övningarna kopplade till satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt 

predikatsfyllnad är 30 st. Av dessa är 19 av en produktinriktad karaktär och 11 av en 

processinriktad karaktär (se tabell 3).  

 

Många av de produktinriktade övningarna, vilka kopplar till satsdelar i Ess i svenskas 

läro- och studieböcker för samtliga årskurser, ser ut på följande sätt: 

Ta ut predikat och subjekt i de här meningarna. Ställ först predikatsfrågan: Vad gör 

någon? Och sedan subjektsfrågan: Vem gör något? Markera predikatet med p och 

subjektet med s som i exemplet ovan (Ess i svenska Studiebok 8, s.124). 

Eller:  

Skriv följande meningar och markera predikat, subjekt, direkt objekt och indirekt 

objekt (Ess i svenska Lärobok 8, s.186). 

Övningarnas uppdelning av språket i separata komponenter gör dem till produktinriktade 

övningar.  

 

De övningar som är av en mer processinriktad karaktär gällande satsdelar är konstruerade 

på följande sätt. Följande exempel är taget ur Ess i svenskas läroböcker för årskurs 7 och 

8. 

Hitta själv på fem meningar och skriv dem. Byt sedan med bänkkamraten och ta ut 

predikat och subjekt i varandras meningar. Jämför resultaten (Ess i svenska Lärobok 

7, s.184). 

Även: 

Vad händer på bilden på s. 184? Hitta på tio meningar med predikat och subjekt. 

Byt sedan med en kamrat och markera predikat och subjekt i varandras meningar. 

Jämför resultaten i klassen (Ess i svenska Lärobok 8, s.185). 
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Dessa övningar har en mer processinriktad karaktär, eftersom de syftar till språkets 

funktion i mer kommunikativa situationer. 

 

Tabell 3. Fördelning mellan deduktiva och induktiva stoffpresentationer och produkt- 

och processinriktade övningsuppgifter i Ess i svenska 

Läromedel Stoffpresentation – 

deduktivt/induktivt perspektiv 

Övningsuppgifter – produkt- 

och processinriktade 

Lärobok 7 Ordklassen substantiv: deduktivt 8 produktinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

2 produktinriktade 

2 processinriktade 

Studiebok 7 Ordklassen substantiv: deduktivt 11 produktinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

4 produktinriktade 

Lärobok 8 Ordklassen substantiv: deduktivt 3 produktinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

3 produktinriktade 

8 processinriktade 

Studiebok 8 Ordklassen substantiv: deduktivt 5 produktinriktade 

3 processinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

7 produktinriktade 

1 processinriktad 

Lärobok 9 Ordklassen substantiv: deduktivt 0 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

0 

 

Grammatik och stil Ordklassen substantiv: 

deduktivt/induktivt 

4 produktinriktade 

8 processinriktade 

Studiebok 9 Ordklassen substantiv: deduktivt 5 produktinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 

3 produktinriktade 

Grammatik och stil Ordklassen substantiv: 

deduktivt/induktivt 

1 produktinriktad 

1 processinriktad 

 

Stoffet i läro- och studieböcker för samtliga årskurser presenteras i huvudsak på ett 

deduktivt sätt, med undantag för kapitlen Grammatik och stil. Av totalt 79 övningar för 

både ordklassen substantiv och satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt 

samt predikatsfyllnad var 56 övningar produktinriktade och 23 processinriktade.  

4.2.2 Portal 

Även Portals grund- och fördjupningsbok samt elevwebbs presentation av stoff har 

belysts ur ett deduktivt och induktivt perspektiv. De resultat som framkommit gällande 

både ordklassen substantiv, men också satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt 

objekt samt predikativ är entydigt. Stoffet presenteras på ett deduktivt sätt (se tabell 4). 

 

Stoffpresentation – deduktivt eller induktivt sätt att presentera stoff 

Portal grundboks stoffpresentation presenterar substantiv som ”Substantiv är ord för 

saker, människor, djur, platser, ämnen, idéer, egenskaper och tillstånd” (Portal 
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Grundbok, s.263). Presentationen följs sedan upp av substantivens former och böjningar. 

I fördjupningsbok 2 finner man följande stoffpresentation: 

Substantiv är svenskans största ordklass. Här finns ord för det mesta: människor, 

saker, djur, tillstånd, ämnen, platser, egenskaper och lite till. Substantiven hjälper 

oss att sätta ord på allt som finns runt omkring oss. Utan dem hade vi inte haft ord 

för vare sig kompisen Peter, hans snygga cykel eller goda bollsinne. För att ta reda 

på vilka ord som är substantiv kan du prova att sätta en, ett eller flera framför. […] 

(Fördjupningsbok 2, s.46).  

Presentationen följs sedan upp av substantivens former och böjningar. Sedan ges några 

exempel till varje form och böjning. Dessa ska sedan tillämpas på en given övning. 

 

Produkt- eller processinriktade övningar 

Övningsuppgifterna i Portals grund- och fördjupningsbok samt elevwebb har också 

belysts ur ett produkt- och processinriktat perspektiv. Det sammanlagda antalet 

övningsuppgifter kopplade till ordklassen substantiv var 17 st. Av dem var 16 övningar 

produktinriktade och 1 övning processinriktad. Några exempel på produktinriktade 

övningar ges nedan vilka är tagna från elevwebben. 

Övning 2. Substantiv kan stå i bestämd eller obestämd form. Står substantivet 

(fet stil) i följande meningar i bestämd eller obestämd form?  

Jag såg ett stort träd på avstånd. 

obestämd form 

bestämd form 

Övning 3. Trädet var enormt och höjde sig säkert 15 meter över marken. 

obestämd form 

bestämd form 

(Portal Elevwebb) 

De 12 övriga övningarna på elevwebben följer samma struktur gällande substantiv. 

Fokuseringen på enskilda komponenter i språket gör dem produktinriktade. 

 

Den övning som är processinriktad är en generell fråga gällande grammatik, men frågan 

har ändå tagits med i arbetet. Frågan är en diskussionsfråga och lyder: ”I vilka situationer 

har ni använt er av grammatik – i praktiken? (Portal Grundbok, s.262). 

Diskussionsövningen har en mer processinriktad karaktär eftersom den fokuserar mer på 

grammatikens funktion än form, men också hur man använder sig av grammatik i mer 

kommunikativa situationer.  
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Vidare när det gäller övningar kopplade till satsdelarna subjekt, predikat, direkt och 

indirekt objekt samt predikativ uppgår antalet till 12 st. Alla är av en produktinriktad 

karaktär (se tabell 4.). Exemplet är taget ur elevwebben för att illustrera samtliga 

övningars konstruktion. 

 

Övning 5. I vilka meningar är det subjektet som är markerat med fet stil? 

Vintern kommer snart. 

Resan till den nya staden var så lång. 

Hon skulle kunna ta tåget men det kändes läskigt. 

Kvällstidningar jagar ofta skandaler. 

Paulina var så ledsen. 

Skulle hon aldrig mer få träffa sin kompis Nathalie? (Portal Elevwebb) 

 

Tabell 4. Fördelning mellan deduktiv/induktiv stoffpresentation och produkt- och 

processinriktade övningsuppgifter i Portal 

Läromedel Stoffpresentation – 

deduktivt/induktivt 

perspektiv 

Övningsuppgifter – produkt- 

och processinriktade 

Grundbok Ordklassen substantiv: 

deduktivt 

1 processinriktad 

 Satsdelarna s, p, do, io och pred: 

deduktivt 

0 

Fördjupningsbok 2 Ordklassen substantiv: 

deduktivt 

2 produktinriktad 

 Satsdelarna s, p, do, io och pred: 

deduktivt 

1 produktinriktad 

Elevwebb Ordklassen substantiv: 

deduktivt 

14 produktinriktade 

 Satsdelarna s, p, do, io och pf: 

deduktivt 
11 produktinriktade 

 

Stoffet i Portal presenteras uteslutande på ett deduktivt sätt. Av totalt 29 övningar 

gällande både ordklassen substantiv och satsdelarna subjekt, predikat, direkt och indirekt 

objekt samt predikativ var 28 övningar produktinriktade och en 1 övning processinriktad. 

4.2.3 Jämförelse mellan Ess i svenska och Portal 

När man jämför de båda läromedlen med varandra är de relativt lika när det gäller 

stoffpresentation. Övervägande del av stoffet i de båda läromedlen presenteras på ett 
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deduktivt sätt. Identifiering av ordklasser och satsdelar är till stor del läromedlens innehåll 

och terminologin blir det som ska läras in. 

 

Endast kapitlet Grammatik och stil som förekommer i Ess i svenskas läro- och studiebok 

för årskurs 9 utmärker sig när det gäller stoffpresentation. Dispositionen i kapitlet följer 

inte de övriga kapitlen. I Grammatik och stil förekommer begreppen, i detta fall 

substantiv, i ett funktionellt sammanhang. Substantiven kopplas samman med olika typer 

av texter och ordklassens funktion i texterna betonas.  

 

Övningsuppgifterna i de båda läromedlen skiljer sig mer åt än stoffpresentationen, både 

när det gäller antalet övningar, men också gällande uppgifternas utformning i förhållande 

till produkt- och processinriktade övningar. Sammantaget förekom 37 produktinriktade 

och 12 processinriktade övningar gällande ordklassen substantiv i Ess i svenskas läro- 

och studieböcker för samtliga årskurser. Detta kan jämföras med 16 produktinriktade 

övningar och 1 processinriktad övning i Portals grund- och fördjupningsbok samt 

elevwebb. Vidare när det gäller övningar kopplade till satsdelar förekom 19 

produktinriktade och 11 processinriktade övningar i Ess i svenskas läro- och studieböcker 

för samtliga årskurser. I Portals grund- och fördjupningsbok samt elevwebb fanns 12 

produktinriktade och 0 processinriktade övningar kopplade till satsdelarna subjekt, 

predikat, direkt och indirekt objekt samt predikativ (se tabell 3 och 4).  

4.3 Läromedlens progression 

I följande avsnitt redovisas de resultat som framkommit gällande läromedlens 

progression. 

4.3.1 Ess i svenska 

Läromedlets progression i förhållande till kursplanens mål, vilka ska vara uppnådda i 

slutet av det nionde skolåret, görs tydliga i några av grammatikkapitlen i Ess i svenskas 

läromedelsserie. Det som då syftas till är: Mål som eleven ska ha uppnått i slutet av det 

nionde skolåret:”[…] kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt 

samt tillämpa skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator, […]” 

(Lpo94:102).  

 

Läromedelsserien Ess i svenska innehåller en läro- och studiebok för respektive årskurs. 

De begränsningar som gjorts tidigare i detta arbete kring grammatikkapitlen, urval av 

avsnitt, ordklasser substantiv och specifika satsdelar, är även utgångspunkterna när det 

gäller att belysa progressionen. Det utvalda innehållet, gällande ordklassen substantiv, 

förhåller sig på liknande sätt i samtliga läro- och studieböcker. Det innebär att innehållet 

som förekommer i årskurs 7:s läro- och studieböcker ser likadant ut i årskurs 8:s och 9:s 

böcker. Detta med undantag från ett kapitel i årskurs 9:s läro- och studiebok, se nedan.  
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När det gäller de utvalda satsdelarna, subjekt, predikat, direkt och indirekt objekt samt 

predikatsfyllnad, ser innehållet ut på liknande sätt i alla årskursers läro- och studieböcker. 

Det man dock kan se är en viss progression mellan årskurs 7 och 8. Detta gäller främst 

utökningen av innehållet. I årskurs 8 förekommer utöver satsdelarna subjekt, predikat, 

direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad även adverbial, agent och attribut. Mellan 

årskurserna 8 och 9 förekommer i stort sett liknande innehåll kopplat till satsdelarna. Det 

som lagts till gällande satsdelar är ett schema för satslösning i läroboken för årkurs 9.  

 

Utöver grammatikkapitlen som behandlar ordklasser och satsdelar, har läro- och 

studieböckerna för årskurs 9 utökats med ett kapitel – Grammatik och stil. Kapitlet utgör 

det tydligaste beviset på progression i Ess i svenskas läromedelsserie. I detta kapitel 

frångås den tidigare deduktiva stoffpresentationen och fokuseringen kring grammatiska 

termer och begrepp. Här sätts istället de grammatiska termerna i förhållande till deras 

funktion i olika typer av texter, vilket ger kapitlet en mer induktiv karaktär. Kapitlet 

stämmer väl överens med vad som ska uppnås i slutet av det nionde skolåret som återfinns 

i Lpo94 under rubriken Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret: 

”kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 

skriftspråkets normer, […]”. (Lpo94:102). Ess i svenskas kapitel Grammatik och stil 

ligger närmare den funktionella grammatikens tanke om språkets funktion än den 

traditionella grammatiken där språkets form och begrepp är det som premieras.  

4.3.2 Portal 

När det gäller kunskapskraven som elever ska ha uppnått i årskurs 9 kopplas följande till 

textproduktion och grammatik för betyget E: ”Eleven kan skriva olika slags texter med 

viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till 

texttyp, språkliga normer och strukturer.” (Lgr11:237). I likhet med Lpo94:s Mål som 

eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, gör sig tanken om ett arbete mot 

kunskapskraven gällande även här. Dock är progressionen i läromedlet Portal svår att 

upptäcka. 

 

Inledningsvis kan man se en tendens till progression i grammatikkapitlen och arbete mot 

att integrera grammatik i elevernas egna skrivande, enligt Lgr11:s kunskapskrav för 

årskurs 9: ”Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel 

textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och 

strukturer (Lgr11:237). Författarna lyfter fram detta kunskapskrav som argument till 

varför man bör lära sig grammatikspråk med dess ord och begrepp. Det behövs för att 

kunna förstå hur språket fungerar och för att kunna vara tydlig med vad man menar när 

man talar om språk (Fördjupningsbok 2, s.37). Trots att progressionen är svår att 

upptäcka, finns i inledningen av kapitlet Grammatik i fördjupningsbok 2 en novell. 

Novellen heter Flen tur och retur och är skriven av Magnus Johansson. Motiveringen till 

varför den finns med lyder:  
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Nu kanske du undrar vad den här novellen har med grammatik att göra. Massor – 

den är nämligen full av ord, fraser och meningar, och grammatiken är ett sätt att 

försöka förklara hur just ord, fraser och meningar hänger ihop och bildar det språk 

vi talar (Fördjupningsbok 2, s. 37). 

Novellen Flen tur och retur ska sedan användas för att visa hur grammatik fungerar i 

praktiken. Detta ger förhoppningar om att eleverna ska få arbeta med texter i ett mer 

funktionellt sammanhang än enbart med termer och begrepp. Novellen används dock inte 

på ett funktionellt sätt. Eleverna uppmanas att utröna huruvida de markerade substantiven 

i texten står i singular eller plural samt bestämd eller obestämd form. Övningen är 

konstruerad på följande sätt:  

Diskutera 

Titta tillsammans på textutdraget s. 46 och bestäm om de markerade substantiven 

står i singular eller plural – bestämd eller obestämd form. (Fördjupningsbok 2, 

s.49). 

Exempel från textutdraget på s. 46: 

Redan när jag vaknade den morgonen förstod jag att det inte skulle bli någon vanlig 

dag. Det var inte bara så att jag mådde som en disktrasa, så som alla väl gör ibland. 

Då kan de räcka med att till exempel Anna i 8B ler mot en för att man plötsligt ska 

må som en lottovinnare (Fördjupningsbok 2, s.46). 

Fortsättningsvis gällande substantiv använder Portals fördjupningsbok 2, ord ur novellen 

när man vill beskriva vad ett konkret/abstrakt substantiv är eller grundform/genitiv, 

numerus, bestämdhet och genus. 

 

Eftersom Portal är ett samlat läromedel för årskurserna 7–9 med tillhörande grund- och 

fördjupningsbok samt en elevwebb, är det svårt att upptäcka den eventuella progressionen 

som kan förekomma mellan de olika årskurserna. Den främsta anledningen till detta är 

avsaknaden av en tydlig stadieindelning, vilket får följderna att undersökningen kring 

Portals progressionstanke blir svårgenomförlig. Varken stoffpresentationerna eller 

övningsuppgifterna är tydligt specificerade till någon given årskurs. 

4.3.3 Jämförelse mellan Ess i svenska och Portal 

När man jämför de två läromedlens förhållningssätt till kursplanernas mål som eleven ska 

ha uppnått i slutet av det nionde skolåret och kunskapskraven för årkurs 9, blir det tydligt 

hur läromedlen skiljer sig åt. Ess i svenska kopplar en läro- och en studiebok till varje 

årskurs 7, 8 och 9. Därmed blir det enkelt att jämföra dem med varandra och genom det 

upptäcka eventuell progression dem emellan. Portal har ett annat upplägg än Ess i 

svenska och har istället för specifika böcker till varje årskurs, en bok till alla årskurser. 

Att utifrån det skönja någon progression är mycket svårt. Ess i svenska gör det enkelt för 

betraktaren att upptäcka progression. Detta blir tydligt i Ess i svenskas läro- och 

studieböcker vilka riktar sig mot årskurs 9. Där har ett separat kapitel tillförts för arbete 

med grammatik i mer funktionella sammanhang, som också gör att läromedlets 

progression följer det mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:”[…] 
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kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt samt tillämpa 

skriftspråkets normer, både vid skrivande för hand och med dator, […]” (Lpo94:102). 

Kapitlet Grammatik och stil får en mer induktiv karaktär än övriga kapitel i Ess i svenska. 

Eleverna ska enligt det induktiva perspektivet upptäcka grammatiska regler och 

generaliseringar med utgångspunkt i till exempel texter, meningar och konstruktioner. 

Den induktiva metoden förmedlas i högre utsträckning i Ess i svenskas kapitel Grammatik 

och stil.  

 

Liknande upplägg går att finna i fördjupningsbok 2 där man arbetar med en novell för att 

tydliggöra hur grammatik fungerar i praktiken. Författarna till läromedlet menar att när 

man ”är säker på grammatiken kan du göra medvetna språkliga val – du kan till exempel 

skriva samma mening på flera olika sätt” (Fördjupningsbok 2, s.37). Detta försöker Portal 

anamma, tyvärr misslyckas man något med uppgiften eftersom man inte använder 

novellen funktionellt. Med det menas att novellen hade kunnat studeras på annat sätt, 

kanske i likhet med hur man lagt upp kapitlet Grammatik och stil i Ess i svenskas läro- 

och studiebok för årskurs 9. Där gjordes jämförelser mellan olika texttyper för att visa 

hur till exempel konkreta och abstrakta substantiv kan förmedla olika känslor i texter, 

eller hur man instruerar eleverna att själva skriva liknande texter. 
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5 Slutdiskussion 

5.1 Sammanfattande slutsatser 

Detta avsnitt kommer att inledas med en sammanfattning av studiens frågeställningar och 

förslag på förbättringar. Därefter diskuteras de didaktiska implikationerna (5.2) och 

förslag på vidare forskning ges i (5.3). 

5.1.1 Omfång, innehåll och antalet övningsuppgifter 

Omfångsmässigt uppvisar de båda läromedelsserierna stora skillnader både när det gäller 

ordklassen substantiv, men även gällande satsdelarna subjekt, predikat, direkt och 

indirekt objekt samt predikatsfyllnad/predikativ. Ess i svenska ägnar 30 s. åt ordklassen 

substantiv och knappt 18 s. till de nämnda satsdelarna. I Portal ägnas endast 4,5 s. åt 

ordklassen substantiv och 4 s. åt satsdelar.  

 

Grammatikkapitlen i Ess i svenskas läro- och studieböcker är några av de största och 

uppgår till i snitt 27 s. I Portals grundbok är grammatikkapitlet kort i förhållande till 

övriga kapitel i boken. Grammatikkapitlet i fördjupningsbok 2 är det överlägset största 

och omfattar över hälften av bokens innehåll (54 s. av totalt 91 s.). Samtliga 

grammatikkapitel i både Ess i svenska och Portal inleds med en beskrivning av ordklasser 

för att sedan behandla satsdelar. Även i Nilssons (2000b:41) studie av läromedel var 

grammatikkapitlen bland de största i samtliga årskurser och även där inleddes dessa 

kapitel med en beskrivning av ordklasser.  

 

Innehållet i de två läromedelsserierna är relativt lika när det ordklassen substantiv, med 

undantag för olika benämning av substantiv som inte förekommer i plural. Läromedlen 

uppvisar större skillnader när det gäller innehållet kopplat till satsdelar. Portal utelämnar 

satsdelarna predikativ, adverbial, agent och attribut, vilka alla förekommer i Ess i svenska.  

 

Läromedlet Ess i svenska präglas av innehållsupprepning. Innehållet i samtliga läro- och 

studieböcker överensstämmer med varandra. Dock kan man se en viss 

tyngpunktsförflyttning gällande satsdelar i läro- och studieböckerna för årskurs 8 och 9, 

i vilka fler kategorier har lagts till. Nilsson (2000b:31) påpekar också i sin studie kring 

läromedel att innehållsupprepningen i böckerna är något man lägger märke till först, men 

även tyngdpunktsförskjutningen i läromedlen för årskurs 8 och 9. 

 

Ess i svenska hade med fördel kunnat vidareutveckla sitt innehåll gällande ordklasser i 

årskurs 8 och 9:s läro- och studieböcker. Läromedlen hade kunnat föra diskussioner kring 

fall där ordklasser kan vara gränsfall eller undantag vid ordklassindelning. De hade även 

kunnat koppla det till övningar och exempel. På så vis skulle den förekommande 

innehållsupprepningen kunnat nyanseras och utvecklas till mer givande innehåll, än bara 

samma återkommande innehåll mellan samtliga årskurser. Också Nilsson (2000b:32) 
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anser att läromedel borde diskutera och lyfta fram de undantag och gränsfall som kan 

förekomma när det gäller ordklassindelning och vidare göra elever uppmärksamma på att 

denna typ av indelning inte är helt oproblematisk.  

 

Diskussion kring gränsfall och undantag gällande ordklassindelningar hade även Portals 

grund- och fördjupningsbok samt elevwebb kunnat anamma. Detta för att nyansera bilden 

av ordklasser och att indelningen inte är statisk, även om Portals innehållsupprepning 

inte är lika tydlig som i Ess i svenska.  

 

Läromedlen uppvisar även stora skillnader i antalet övningsuppgifter. Ess i svenska har 

49 övningar till ordklassen substantiv och 30 övningar till satsdelarna subjekt, predikat, 

direkt och indirekt objekt samt predikatsfyllnad. Motsvarande i Portal är 17 övningar 

ägnade åt substantiv och 12 övningar åt nämnda satsdelar.  

5.1.2 Presentation av stoff ur ett deduktivt och induktivt perspektiv 

De resultat som framkommit gällande de två läromedelsseriernas stoffpresentation är 

förhållandevis entydiga. De båda läromedlen presenterar sitt stoff på ett i huvudsak 

deduktivt sätt. Det enda undantaget för detta är Ess i svenskas läro- och studiebok för 

årskurs 9:s kapitel Grammatik och stil. Kapitlet följer inte den deduktiva dispositionen i 

likhet med de övriga kapitlen.  

 

Stoffpresentationen är ett bevis på hur formalbildningstraditionen och dess deduktiva 

metod lever kvar i såväl Ess i svenska som i Portal. Även Nilsson (2000b:44) påpekar i 

sin studie att läromedlens främsta roll verkar vara att lära eleverna namnet på ordklasser 

och satsdelar. Nilsson (2000b:37) kritiserar också i sin studie läromedlens framställning 

och den totala avsaknaden av problematisering. Han menar att det bidrar till 

grammatikdrill, vilket innebär att grammatikundervisningens innehåll blir att terminologi 

ska läras in. En av de slutsatser han drar kring läromedel är att deras sätt att presentera 

grammatikavsnitt fortsätter att förmedla formalbildningstraditionen. Denna slutsats kan 

även dras kring detta arbete.  

 

Ett alternativ till läromedlens deduktiva stoffpresentationer ger Iversen, Otnes och Skarbø 

Solem (2014:24). De lyfter fram det induktiva tillvägagångssättet där man istället för att 

utgå från en given regel, vilket man gör i det deduktiva perspektivet, utgår ifrån språket 

och verkliga exempel. Vid presentation och arbete med ordklasser eller satsdelar hade 

läromedlen kunnat använda sig av olika typer av texter, i vilka eleverna ska söka mönster 

och sedan själva formulera regler. Det induktiva tillvägagångssättet hade kunnat prägla 

stoffpresentationen i läromedlen i olika utsträckning. Ett mer styrt induktivt 

tillvägagångssätt hade kunnat innebära att eleverna vet lite mer om vad de ska leta efter i 

en text. De kan få ta del av några regler eller mönster de ska söka efter. Ett starkare präglat 

induktivt tillvägagångssätt hade kunnat syfta till att eleverna inte får några redskap alls 
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för att söka mönster och kategorier i en text. På detta sätt hade läromedlen kunnat bryta 

sina deduktiva presentationer av stoffet.  

5.1.3 Utformning av övningsuppgifter ur ett produkt- och processinriktat perspektiv 

Övervägande del av övningsuppgifterna är av en produktinriktad karaktär. Av Ess i 

svenskas samtliga 49 övningar kopplade till substantiv, var endast 12 av processinriktad 

karaktär. Av 30 övningar, vilka var ägnade åt satsdelar, var 11 av processinriktad karaktär. 

Gällande Portals 17 övningar ägnade åt substantiv, var endast 1 övning av processinriktad 

karaktär. Av de 12 övningar som var kopplade till satsdelar var alla produktinriktade. Ess 

i svenska har en något bättre fördelning mellan produkt- och processinriktade övningar 

än Portal.  

 

Den kritik som Nilsson (2000b:37) riktar mot hur grammatikkapitlen presenteras, gör sig 

gällande även vid övningsuppgifternas utformande. Även här blir det tydligt hur 

läromedlen återigen bidrar till grammatikdrill, dock i en annan form. Han riktar också 

kritik mot läromedlens ibland felaktiga framställningar av ordklasser och satsdelar, men 

även mot de konstruerade meningarna i läromedlen som ska fungera för att 

skolgrammatiken ska kunna exemplifieras (Nilsson, 2000b:44). Exempel på detta har 

också framkommit i denna läromedelsstudie. I Ess i svenskas lärobok för årskurs 7 kan 

man finna följande mening: ”Henne skänkte jag förmögenheten.” (Ess i svenska Lärobok 

7, s.186). Tanken är här att eleverna ska ta ut satsdelarna subjekt, predikat, direkt och 

indirekt objekt. Meningen har en ovanlig ordföljd där objektet kommer först i meningen. 

Antagligen ska meningen fungera som en form av ”kuggfråga” där objektet inte ligger i 

slutet av meningen utan i början. Meningen blir också ett exempel på hur de konstruerade 

meningarna ska fungera för att exemplifiera skolgrammatiken.  

 

Ett ytterligare exempel på felaktiga framställningar av ordklasser återfinns i Ess i svenska 

Studiebok 8 (se 3.2.3): 

Konkreta substantiv betecknar sådant som man kan se och ta på, medan 

abstrakta substantiv betecknar t.ex. känslor. De kan stå i obestämd form (en ko, 

flera kor) och bestämd form (den kon, de korna) (Ess i svenska Studiebok 8, 

s.90). 

Vid beskrivning av substantiv i bestämd form ges exemplen den kon och de korna. Den 

och de är inte artiklar utan i själva verket demonstrativa pronomen. En korrekt 

beskrivning av ko i bestämd form singular är kon och i bestämd form plural korna. De 

demonstrativa pronomen som lagts till är i detta fall felaktiga.  

 

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014) presenterar ett alternativt tillvägagångssätt, 

vilket är av mer processinriktad karaktär och kan fungera som alternativ till läromedlens 

produktinriktade övningsuppgifter. Vid arbete med ordklasser nämner Iversen, Otnes och 

Skarbø Solem (2014:22) att ett textnära tillvägagångssätt är väl lämpat för att kunna 

tydliggöra hur olika systemkategorier har olika funktion i textsammanhang. Till exempel 
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hur pronomen används i texter eller orsakssubjunktionen eftersom. Detta kan med fördel 

även omfatta andra ordklasser.  

 

Svedner (2011:98) ger även han några exempel på hur man skulle kunna arbeta på andra 

sätt med ordklasser: 

➢ I textstudier kan man också arbeta med jämförelser. Hur ser den 

procentuella ordklassfördelningen ut i en text på 100 ord av Strindberg och 

av en annan författare, t.ex. eleven själv? 

➢ I handledning av elevernas texter bör man självklart använda sig av 

ordklasstermer. Ofta använder man det neutrala ordval när man lika gärna 

kunde precisera: ”Använd ett annat substantiv”, ”Försök variera verben” 

osv. (Svedner, 2011:98). 

När det gäller arbete kring satsdelar föreslår Svedner (2011) följande sätt: 

➢ Eleverna kan göra egna meningar som de själva får analysera. Man kan 

också ta autentiska tidningstexter och låta eleverna söka ordklasser och 

satsdelar i dem; i det senare faller räcker det med subjekt, predikat, objekt 

och adverbial (Svedner, 2011:100).  

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:160) presenterar fler alternativa sätt att arbeta 

med grammatik på. Övningen går ut på att eleverna får meningar som är uppklippta i 

lappar med mindre meningsled. Elevernas uppgift är sedan att sätta samman möjliga 

meningar med utgångspunkt i lapparna. Sedan diskuteras om meningarna får olika 

betydelse beroende på hur lapparna sätts samman. Denna övning skulle med fördel kunna 

förverkligas i en lärobok.   

5.1.4 Sambandet mellan kursplanernas mål/kunskapskrav och läromedlens 

progression 

Efter att ha studerat läromedlens progression i förhållande till kursplanernas mål och 

kunskapskrav, kan man se att läromedlen skiljer sig åt gällande detta. Ess i svenska har 

en tydlig stadieindelning i sin läromedelsserie, vilket gör att man kan se progression 

mellan de olika böckerna. Det tydligaste sambandet mellan läromedlets progression och 

Lpo94:s mål är kapitlet Grammatik och stil i årskurs 9:s läro- och studieböcker, eftersom 

läromedlet på ett aktivt sätt försöker att använda grammatiska regler och termer i olika 

typer av texter. Detta ska vidare syfta till att eleverna själva ska kunna applicera detta i 

sin egen textproduktion, vilket också är ett av de mål som ska vara uppnådda i slutet av 

det nionde skolåret. Sambandet mellan Ess i svenskas progression mellan årskurserna och 

kursplanens mål blir genom kapitlet Grammatik och stil tydligt.  

 

Nilsson (2000b:44) menar att skolgrammatiken, som i denna studie har beskrivits som 

förhållandevis deduktiv, inte kan hjälpa eleverna att utveckla språkriktighet. För att detta 

ska kunna ske menar han istället att man ska använda sig av olika typer av texter för att 

diskutera språkfrågor. Detta stämmer överens med hur kapitlet Grammatik och stil väljer 

att arbeta med och framställa ordklassen substantiv.  
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Ess i svenska hade kunnat viderutveckla sitt kapitel Grammatik och stil ytterligare med 

skrivande i olika textgenrer. Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:199) ger exempel 

på hur detta hade kunnat införlivas genom följande aktivitet ”Å kle på tekst”. 

Utgångspunkten för uppgiften är att skriva om ett SMS till ett brev. Man kan även 

använda en annons och skriva om den till en berättelse. Uppgiftens målsättning är att 

eleverna ska bli bekanta med hur man varierar och bygger ut meningar för att förklara, 

beskriva, specificera och fördjupa. Denna typ av övning kräver en del kunskaper kring 

genrekännetecken och kontextualisering. Till exempel att en annons ska vara kort, eller 

att en berättelse ska innehålla vissa element. Övningen är en bra aktivitet när det gäller 

att utröna skillnader mellan olika textgenrer och hade kunnat fungera som en uppgift i ett 

läromedel. 

 

Sambandet mellan Portals progression och Lgr11:s kunskapskrav för årskurs 9, har varit 

svårt att utröna. Dock gör Portals fördjupningsbok 2 en ansats till att arbeta med 

grammatik på ett funktionellt sätt genom arbete med autentiska texter, men försöket 

resulterar inte i något arbete mot att kunna skriva egna texter där grammatiska strukturer 

gör sig gällande. I Lgr11 står följande i kunskapskraven för årskurs 9: ”Strategier för att 

skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga 

drag” (Lgr11:225). Kunskapskravets tanke om grammatik i den egna textproduktionen 

införlivas inte i Portal. Det är därför tveksamt om Portals progression i läromedlet arbetar 

mot Lgr11:s kunskapskrav. 

 

Portal hade kunnat använda novellen Flen tur och retur på ett mer givande sätt. Iversen, 

Otner och Skarbø Solems (2014:22) textnära tillvägagångssättet, i vilket man studerar 

olika systemkategoriers funktion i textsammanhang, hade givit övningen en mer 

funktionell karaktär. Portal hade kunnat låta eleverna titta på substantivens funktion i 

texten, istället för att bara bestämma om ett substantiv stod i bestämd eller obestämd form. 

5.2 Didaktiska implikationer 

Efter att ha genomfört denna läromedelsanalys är det ett par insikter som detta arbete kan 

bidra till för verksamma och blivande svensklärare. Till att börja med handlar det om den 

tidigare beskrivna formalbildningstanken, vilken lägger stor vikt vid grammatiska former 

och innehållet sätts åt sidan (Nilsson, 2000a:13). Att enbart fokusera på termer och 

begrepp vid undervisning kring grammatik har visat sig varken hjälpa elever att bli bättre 

skribenter eller att få ökad förståelse för grammatik. Den isolerade 

grammatikundervisningen måste ersättas med grammatik i funktionella situationer, där 

elevers eller andra typer av texter är det centrala i undervisningen. Iversen, Otnes och 

Skarbø Solem (2014:22) menar dock att man behöver de grammatiska termerna och 

begreppen när man ska tala om texter. Till exempel vid bearbetning av texter kan termer 

och begrepp fylla en viktig funktion. En undervisning där grammatik och skrivande är 

nära sammanlänkande är därför av stor vikt, både i syfte att utveckla elever till att bli 
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bättre skribenter, men också för att uppnå Lgr11:s kunskapskrav. Detta är en av de 

viktigaste implikationerna som arbetet har bidragit till. 

 

Iversen, Otnes och Skarbø Solem (2014:22) betonar att grammatiska termer fyller en 

funktion när man arbetar och talar om texter. Hur man presenterar de grammatiska 

begreppen och termerna blir därför mycket viktigt. Det deduktiva perspektivet har och 

fortsätter att dominera framställningen av stoff i läromedel, men även i undervisning 

(Boström & Stzrelecka, 2014:23). Induktiva perspektiv i undervisning kring 

framställningen av grammatik blir därför av stor betydelse, eftersom utgångspunkten i de 

grammatiska reglerna bör förändras. Istället måste utgångspunkten flyttas till verkliga 

exempel såsom elevers egna texter eller andra typer av texter, för att sedan formulera 

regler och finna grammatiska mönster i dem. Ett textnära tillvägagångssätt kombinerat 

med induktiva metoder ger eleverna bättre förutsättningar att förstå hur de grammatiska 

reglerna används i verkliga sammanhang (Iversen, Otnes & Skarbø Solem, 2014:22,24). 

Denna implikation är något svensklärare med fördel kan överväga i undervisning i 

svenskämnet.  

 

Det avslutande insikterna som detta arbete har givit gäller läromedlens roll i svenskämnet. 

Studien har visat att läromedel inte bidrar till något nytänkande kring 

grammatikundervisning, men även att läromedel tycks spela en stor roll i 

grammatikundervisning (Boström & Stzrelecka, 2014:23). Vilken roll ska läromedel 

egentligen ha i undervisning i svenskämnet? Vill man som svensklärare fortsätta att bidra 

till den tidigare formalbildningstanken med grammatikdrill och fokus på språkets form, 

kan man fortsätta låta läromedel spela en stor roll i undervisning kring grammatik. 

Svensklärare bör därför inte helt okritiskt använda sig av läromedel i 

grammatikundervisning. Istället bör man lämna plats åt andra undervisningsmetoder mer 

kopplade till elevernas egna texter och induktiva tillvägagångssätt. Det behövs, och 

kanske till och med krävs, för att utveckla elevers förmåga att kunna se och förstå 

grammatiska strukturer i ett större sammanhang, men också för att de ska kunna bli goda 

skribenter. Titeln på detta arbete är ”Substantiv är namn på saker och ting…”, kanske är 

det trots allt enbart detta som läromedlen i slutändan lyckas förmedla. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Grammatik är ett omdiskuterat inslag i svenskämnet. De didaktiska frågorna vad och när 

verkar redan vara besvarade i samband med grammatik, men frågan hur vi ska gestalta 

undervisningen kring grammatik verkar innehålla en del frågetecken. Vilka metoder ska 

användas när grammatik lärs ut i skolan och på vilket sätt ska de grammatiska reglerna 

förmedlas, tycks vara svåra att genomföra på ett mer funktionellt sätt. Med dagens 

tekniska utveckling och digitala läromedel vore det intressant att undersöka hur de 

digitala läromedlen förhåller sig till grammatik och om man kan skönja någon utveckling 

mot funktionell grammatik och elevers egna textproduktion.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Innehåll i samtliga läro- och studieböcker i Ess i svenska 

Läromedel Innehåll 

Lärobok 7 Stam och ändelser: bestämd/obestämd form i 

singular/plural 

Singular/plural: bestämd/obestämd fristående artikel 

Genitiv 

Genus 

Konkreta/abstrakta 

Egennamn 

 Predikat och subjekt 

Direkt och indirekt objekt 

Predikatsfyllnad 

Studiebok 7 Stam och ändelser 

Konkreta/abstrakta 

Bestämd/obestämd form 

Singular/plural 

Genitiv 

Genus 

Egennamn 

 Predikat och subjekt 

Direkt och indirekt objekt 

Predikatsfyllnad 

Lärobok 8 Konkreta/abstrakta 

Obestämd/bestämd form– obestämd/bestämd artikel 

Genus 

Numerus, singular och plural 

Kasus, genitiv och grundkasus 

Egennamn 

 Predikat och subjekt 

Direkt och indirekt objekt 

Predikatsfyllnad 

Studiebok 8 Konkreta/abstrakta 

Bestämd/obestämd form 

Genus 

Numerus, plural/singular i bestämd form 

Kasus, genitiv/grundkasus 

 Predikat och subjekt: fler predikat eller subjekt 

Direkt och indirekt objekt 

Predikatsfyllnad 



 

Lärobok 9 Konkreta/abstrakta 

Obestämd/bestämd form 

Obestämd artikel: en (framför n-ord), ett (framför t-ord) 

Bestämd slutartikel: häst-en, hus-et, rosor-na 

Bestämd fristående artikel: den (vita hästen), det (röda 

huset), de (gula rosorna) 

Genus: n-ord eller utrum, t-ord eller neutrum 

Singular/plural 

Ämnesnamn: mjölk, mjöl, kaffe, socker, gulockra, luft, mat 

Genitiv 

 

 Predikat och subjekt 

Direkt objekt (ackusativobjekt) 

Indirekt objekt (dativobjekt) 

Predikatsfyllnad (predikativ) 

 

Lärobok 9 – Grammatik 

& stil 

Konkreta/abstrakta 

Stam/ändelser 

Obestämd/bestämd form 

Singular/plural 

 

Studiebok 9 Konkreta/abstrakta 

Obestämd/bestämd form 

Singular/plural 

 Subjekt och predikat 

Direkt och indirekt objekt 

Predikatsfyllnad 

Studiebok 9 – 

Grammatik & stil 

Håll stilen med lämpliga substantiv 

Synonymer till substantiv 



  

 

Bilaga 2. Innehåll i samtliga böcker och elevwebb i Portal 

Läromedel Innehåll: 

Grundbok Obestämd/bestämd form 

Numerus: Singular/plural 

Kasus: Grundform, genitiv 

Genus: n-ord och t-ord 

Konkreta/abstrakta 

Egennamn 

 Subjekt och predikat 

Direkt och indirekt objekt 

Fördjupningsbok 2 Konkreta/abstrakta 

Grundform/genitiv 

Numerus, bestämdhet och genus 

Egennamn 

Obestämd artikel 

 Predikat och subjekt 

Direkt och indirekt objekt 

Predikativ 

  

Elevwebb Vad är ett substantiv? 

Konkreta/abstrakta 

Singular/plural 

Obestämd/bestämd form 

N-ord/t-ord 

Grundform/genitiv 

 Subjekt och predikat 

Direkt och indirekt objekt 

 

 


