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Abstract 

This essay aims to examine whether or not the syllabi and teaching materials correlate in their 

views on grammar in the upper secondary school course Swedish 2, in regards to functional 

and formal grammar teaching. The aim of the subject, knowledge requirements and 

commentary materials, as well as the grammar sections of the teaching materials Svenska rum 

2 and Svenska impulser 2, are examined through a qualitative text analysis. The theoretical 

assumption for the study is based on a definition of the concepts of functional and formal 

grammar, where each concept is defined by six different criteria. The results show that the 

syllabus favor a more functional perspective on grammar, whereas the teaching material 

Svenska rum 2 favors a more formal perspective on grammar. The teaching material Svenska 

impulser 2 expresses both a functional and a formal perspective on grammar. Its basis is a 

formal perspective on grammar, but the material includes several functional approaches to 

grammar and has therefore been interpreted as more functional than formal. This study 

concludes that Svenska impulser 2 can be considered to correlate with the syllabus, even 

though the functional aspects could be developed further. However, the syllabus cannot be 

considered to correlate with the grammar sections in Svenska rum 2 in regards to the concept 

of functional grammar.    

Keywords: Grammar teaching, functional grammar teaching, formal grammar teaching, 

teaching materials analysis, Gy11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammandrag 

I denna studie undersöks om styrdokument och läromedel korrelerar i sättet att se på 

grammatik i kursen Svenska 2 på gymnasiet, med utgångspunkt i begreppen funktionell 

respektive formell grammatikundervisning. Svenskämnets syfte, kunskapskrav och 

kommentarsmaterial tillsammans med grammatikavsnitten i läromedlen Svenska rum 2 och 

Svenska impulser 2 undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys. Den teoretiska 

utgångspunkten är en begreppsdefinition av funktionell och formell grammatik som innefattar 

sex olika kriterier för varje begrepp. I resultatet framkommer att styrdokumenten ger uttryck 

för ett mer funktionellt perspektiv på grammatik, medan läromedlet Svenska rum 2 ger uttryck 

för ett formellt perspektiv på grammatik. Läromedlet Svenska impulser 2 har både ett 

funktionellt och formellt perspektiv på grammatik. Det finns en formell grund men läromedlet 

innehåller flera funktionella ansatser, därför har läromedlets grammatikavsnitt tolkats som 

mer funktionell än formell. Slutsatsen som kan dras är således att Svenska impulser 2 kan 

anses korrelera med styrdokumenten, trots att de funktionella aspekterna skulle kunna 

utvecklas ytterligare. Styrdokumenten kan dock inte anses korrelera med grammatikavsnittet i 

Svenska rum 2 efter begreppet funktionell grammatik.   

Nyckelord: Grammatikundervisning, funktionell grammatikundervisning, formell 

grammatikundervisning, läromedelsanalys, svenskämnet, GY11  
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1 Inledning  

Styrdokumenten i vårt skolväsende vilar på vetenskaplig grund. I och med införandet av den 

nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 tog gymnasieutbildningen ett steg mot en mer 

ämnesfokuserad inriktning. I svenskämnet har språkvetenskapliga delar som till exempel 

grammatik fått ta större plats. Grammatikens vara eller icke vara och metoden för hur den ska 

läras ut är dock en omstridd fråga bland svensklärare. Flera forskare, däribland Nilsson (2000 

s. 31) och Boström & Josefson (2006 s. 51), konstaterar att grammatikmomentet på grund-och 

gymnasieskolor ofta är läroboksstyrd. De beskriver också hur lärare med låg grammatisk 

kompetens blir bundna vid läroböckernas framställning, vilket kan vara ogynnsamt för 

undervisningen (2006 s.41). Tidigare forskning av bland annat Teleman (1987), Nilsson 

(2000) och Ullström (2000), visar att läromedel genom felbeskrivningar, föråldrad 

terminologi och diverse avvikelser vidarebefordrar en formalbildningstradition där en formell 

grammatik står i centrum. Läromedlen innehåller inte verklighetstrogna exempel och flera av 

forskarna förordrar ett steg mot en mer funktionell grammatik.  

     Denna forskning gjordes för 30 respektive 15 år sedan, och eftersom styrdokumenten vilar 

på vetenskaplig grund kan det därför vara angeläget att undersöka dess korrelation med nya 

läromedel efter just begreppen funktionell och formell grammatik. Syftet med studien är 

således att undersöka om styrdokument och läromedel korrelerar när det gäller synen på 

grammatik med utgångspunkt i begreppen funktionell och formell grammatik. Materialet 

kommer att studeras inom ramen för kursen Svenska 2 på gymnasiet. Avgränsningen görs mot 

bakgrund av att kursen är den som innefattar mest grammatik i skrivningarna under centralt 

innehåll jämfört med de andra.  

     Studien är disponerad på följande sätt: inledningen övergår i syfte och frågeställningar, 

följt av en begreppsdefinition, tillika studiens teoretiska utgångspunkt. Vidare, i kapitel två, 

presenteras en kort historisk bakgrund över grammatik i svenskämnet samt den tidigare 

forskningen, som också inbegriper argument för grammatik. I kapitel tre presenteras 

metodvalet, metodkritik och material tillsammans med urval och avgränsningar. Efter det 

återfinns resultatkapitlet – kapitel fyra. Resultatet diskuteras sedan i kapitel fem där också 

förslag till vidare forskning presenteras.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka om styrdokument och läromedel korrelerar när det gäller 

grammatik på gymnasiet i kursen Svenska 2 med utgångspunkt i begreppen funktionell 

respektive formell grammatik. Frågorna studien utgår ifrån är i vilken utsträckning  

 styrdokumenten ger uttryck för ett funktionellt eller formellt sätt att se på 

grammatik? 

 

 läromedlen ger uttryck för ett funktionellt eller ett formellt sätt att se på 

grammatik? 

1.2 Begreppsdefinitioner 

1.2.1 Grammatikbegreppet  

Grammatik kan betyda olika saker. Boström & Josefson (2006 s. 9 f.) menar att det är viktigt 

att skilja mellan den inre grammatiken och beskrivningen av den samma. Den inre 

grammatiken benämner författarna som den språkliga intuition och språkförmåga som 

människan besitter. Svenska Akademiens grammatik (1999 s.16) menar att man kan se denna 

som hjärnans grammatik medan beskrivningen av denna språkliga intuition eller 

språkförmåga kan ses som bokens grammatik. Vidare beskriver Boström & Josefson (2006 s. 

9) att man kan skilja mellan normerande och beskrivande grammatik. Den deskriptiva 

grammatiken handlar om redogörelse för det egentliga språkbruket. Den normativa 

grammatiken handlar snarare om värdering av språkbruk, samt rekommendationer om 

lämpligt och olämpligt språk. Det är framför allt den deskriptiva grammatiken, beskrivningen 

av ett språk, som fokuseras i skolundervisningen och således också i denna uppsats.  

     Boström & Josefson (2006 s. 14 f.) konstaterar att det finns flera sätt att beskriva språket.  

De redskap som används i språkbeskrivningen, grammatiska begrepp och termer, bör knyta an 

till tidigare grammatiska beskrivningars termer och begrepp. Författarna betonar dock att 

termer åldras och byts ut och att det av flera anledningar är viktigt att erövra de nya, som är 

relevanta för beskrivning av modern svenska.  

     Definitionen av grammatik som denna uppsats förhåller sig till, är som ovan nämnt 

deskriptiv grammatik med traditionella men adekvata termer och begrepp. Begreppen och 

termerna tillhör olika språkliga nivåer. Dessa beskriver Bolander (2012 s. 20) på följande sätt: 

fonologi – språkets ljudsystem och prosodi, morfologi – ordens uppbyggnad och böjning, 

syntax – ord i kombination som blir till fraser och satser, semantik – språkets betydelse, 

textnivå – samband och sammanhang i texter, pragmatisk nivå – uttryckens betydelse i den 
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egentliga användningen. Bolander (2012 s. 20) menar att alla dessa nivåer samspelar för att 

uttrycka en slutgiltig betydelse. På liknande sätt uttrycker även Boström & Josefson (2006 s. 

17) det, och menar att beskrivningars syfte är att redogöra för hur de olika nivåerna kan hör 

samman med innehållet, betydelsen. Detta är också uppsatsens utgångspunkt. Den snäva 

definitionen av grammatik som enbart innefattar formlära och syntax som Strömqvist (1993 s. 

19) ger uttryck för finns i skolvärlden, men tas inte i beaktande i denna studie.  

1.2.2 Funktionell och formell grammatik 

Uppsatsen tar utgångspunkt i begreppen funktionell och formell grammatik. Begreppet 

funktionell grammatik kan härledas till lingvisten Hallidays definition av SFG – systematisk 

funktionell grammatik. För föreliggande studie har jag dock valt en egen, mer operationell 

definition av funktionell grammatik, då Hallidays definition är svår att omsätta i praktiken. 

Halliday låter det kommunikativa stå i centrum. Hans definition utgår från olika typer av 

betydelse och presenterar genom betydelserna språkhandlingar, processtyper, logiska 

relationer och informationsflöden, en annan typ av grammatik (Holmberg & Karlsson 2006 

s.12). Detta innebär också en annan begreppsapparat. På så sätt är det funktionella 

genomgående i både begrepp och metod på ett teoretiskt plan. Min definition av funktionell 

grammatik lyfter istället metoden som funktionell tillsammans med de traditionella men 

adekvata grammatiska begreppen. Det är alltså snarare en funktionell grammatikundervisning 

som avses för begreppet funktionell grammatik i denna studie, och kan därför inte likställas 

med Hallidays. Att vidhålla de traditionella men adekvata begreppen ligger i linje med det 

som bland annat Molloy (2008 s. 137) betonar: att ”begrepp ska kallas efter sitt rätta namn” i 

grammatikundervisningen.  Precis som Boström & Josefson (2006 s. 14f) menar att 

grammatikundervisningen blir mer strukturerad om man vidhåller termer som anknyter till 

tidigare språkbeskrivningar.   

      I föreliggande studie definieras funktionell respektive formell grammatik till stor del 

utifrån Mehlums (1995 s. 39) beskrivning av funktionell och formell undervisningsmetod. 

Nedan följer ett urval av författarens beskrivning av vad som kan ingå i de båda metoderna. 

Urvalet motiveras av dess relevans till grammatik.  

Tablå 1. Funktionell respektive formell metod  

Funktionella metoder Formella metoder 

Formella kunskaper mera ett medel än ett mål.  Formella kunskaper mera ett mål än ett medel. 

Betoning på heltexter.  Betoning på isolerade övningar.  
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Undervisningen baserad på elevernas egna texter. Undervisningen baserad på övningshäften. 

Problemanalys. Tonvikt vid rättskrivning och dimensioner som rör rätt/fel. 

Barnet har grammatik och språk i sina texter och får lära sig 

vilka funktioner olika språkdrag fyller i språket och vad de kan 

göra för barnet.  

Betoning på skolgrammatikens systematik och terminologi. 

Undervisningen rör sig mellan språknivåerna men betonar 

också genre- och textnivå. 

Undervisningen rör sig sällan på satsnivå. 

Språkkomponenternas bruksvärde synliggörs och översätts till 

operationella färdigheter.  

Formaliserad kunskap som inte tillämpas och lärs in i naturliga 

situationer och via språkhandlingar. 

 

Funktionell grammatik  

Utifrån Mehlums framställning av funktionell metod, tillsammans med det flera erfarna 

forskare, bland annat Boström & Josefson (2006), Strömqvist (1993), Ullström (2000) och 

Nilsson (2000), säger om grammatik kan således en definition av funktionell grammatik 

göras. Boström & Josefson (2006 s. 34) menar att funktionell grammatik kan handla om att 

tydliggöra hur språkliga val, som kombination av ord ur olika ordklasser, kan ge olika 

betydelser, till exempel bli ett påstående istället för en fråga. Studier av texter med 

grammatiskt fokus kan göra eleverna medvetna om informationsstrukturer i texter, se 

grammatikens betydelse för textbindning samt se kopplingen mellan språkliga konstruktioner 

och stil/genre. Ett exempel är den vetenskapliga texten och passiv sats. Det finns alltså ett 

fokus på heltexter. Enligt författarna kan elevers medvetenhet om dessa aspekter göra dem till 

bättre skribenter, här blir således målet att bli en bättre skribent och medlet grammatiska 

kunskaper. Det författarna tar upp kan kopplas till rad 1,2,5,6,7 i Mehlums framställning men 

också rad 4 eftersom en diskussion om hur språkliga val kan skapa betydelsenyanser kan ses 

som en problematisering av språket.  

     Rad 1 kan också kopplas till Strömqvists (1993 s. 20) beskrivning om hur 

grammatikundervisning kan förbättras. Han menar att grammatiska diskussioner med verktyg 

– den grammatiska terminologin – är att föredra samt att undervisningen måste utgå från 

elevernas eget språk och språkliga kompetens. Här ses återigen de grammatiska termerna som 

medel för att nå ett mål. Även Nilsson (2000 s. 26) förordar utgångspunkt i elevernas egna 

språk för att skapa medvetenhet om språkliga variationer, som grammatiska skillnader mellan 

till exempel talspråk och skriftspråk, något som skulle kunna kopplas till rad 3 eftersom det 

också bör innebära utgångspunkt i elevernas egna texter. Ullström (2000 s. 53) uttrycker det 

ännu tydligare och menar att språkliga analyser ska göras på funktionellt språk, som till 

exempel tidningsprosa och elevernas egna skriftliga produkter. Detta innebär att anknytning 
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till omvärlden och elevernas värld skulle kunna anses vara ett viktigt inslag i den funktionella 

grammatiken.  

     Vidare refererar Boglind (2012), i en föreläsning om funktionell grammatik, till Svedner 

som i sin bok skriver:  

                                             [I]nlärning av termer [ska inte] ha etikettering som mål utan förståelse 

av hur språket är uppbyggt, inlärningen skall inte bara bestå av analys 

utan också vara kreativ, inlärningen ska bygga på autentiska 

språkexempel gärna ur elevernas egna texter och de grammatiska 

termerna skall sedan de lärts in användas i arbetet med svenskämnets 

olika delar.   

Beskrivningen av funktionell grammatik, genom forskarna, stämmer på flera sätt överens med 

Mehlums framställning. Det som tillkommer är dock fokus på elevernas verklighet, 

omvärlden samt kreativitet.  

     Det som således utmärker funktionell grammatik är att det autentiska språket, framför allt 

elevernas egna språk, tas hänsyn till i grammatiska studier. Föremål för grammatikstudier är 

således elevers eget språk i text/tal eller övriga verklighetsanknutna språkliga produkter. När 

texter studeras tas hela texten i beaktande. Inom den funktionella grammatiken ryms inte bara 

formlära och syntax utan alla grammatiska nivåer med koppling till texten i sin helhet. De 

formella kunskaperna, de traditionella men adekvata grammatiska termerna, används som ett 

medel för att nå målet. Målet, att kunna använda de grammatiska termerna, gör att eleverna 

skapar en språklig medvetenhet. Begreppen används genom att till exempel förklara olika 

typer av funktioner som skapas genom grammatiska konstruktioner. Den funktionella 

grammatiken syftar till att eleverna genom problematisering utvecklar färdighet och förmåga 

att använda sina grammatiska kunskaper i olika situationer för att utvecklas som språkliga 

varelser. I problematiseringen och kopplingen till omvärlden ligger också en kreativitet, 

vilken kännetecknar den funktionella grammatiken.   

Formell grammatik  

Utifrån Mehlums framställning av formell metod kan även en definition av formell grammatik 

göras. Denna lutar sig mot vad Nilsson (2000), Ullström (2000) och Teleman (1987) säger om 

traditionell grammatik som stämmer överens med Mehlums framställning. Traditionell 

grammatikundervisning är ofta förknippad med en formaliserad syn på grammatik, därför 

definieras formell grammatik genom några forskares beskrivning av traditionell 

grammatikundervisning. 
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     Nilsson definierar traditionell grammatik på följande sätt: ”den grammatiska 

begreppsanalys som innebär att man lär in en begreppsapparat som innefattar namn på 

ordklasser, morfologiska kategorier och satsdelar” (2000 s. 11). Definitionen kan kopplas 

samman med Mehlums rader 1, 5, 6 och 7. Enligt Nilssons definition är kopplingen till rad 7 

tydlig, det är formaliserad kunskap som inte tillämpas.  Även Ullström (2000 s. 65) menar att 

den traditionella grammatikundervisningen har fokus på ordklasser och satslära och att den 

sällan anknyter till elevernas eget språkbruk. När det gäller behandling av satsnivå skiljer sig 

författarna något åt från Mehlums framställning som menar att undervisningen sällan rör sig 

på satsnivå. Det finns dock olika sätt att beröra satsnivån i grammatiken. Ullström (2000 s. 65) 

beskriver att satsanalys i traditionell undervisning huvudsakligen görs atomistiskt, med fokus 

på en satsdel i taget, något som gör att relationen mellan satsdelarna inte diskuteras. 

Avsaknaden av ett holistiskt perspektiv resulterar också i att den hierarkiska strukturen faller 

bort. Satsnivån berörs alltså, men ur en snäv vinkel främst eftersom satsdelars bestämning 

vanligen görs just genom relationen till övriga satsdelar och helheten.  

    Vidare beskriver Ullström (2000 s. 65) att övningar tas ur övningshäften, stenciler eller 

läroböcker och består av tillrättalagda exempel. Stencilanvändandet anknyter till det Mehlum 

skriver om att kunskaperna inte lärs in via naturliga språkhandlingar. Ullströms beskrivning 

av traditionell grammatikundervisning kan sammankopplas med alla av Mehlums kolumner. 

Ett förtydligande kring kolumn 1 ”[f]ormella kunskaper mera ett mål än ett medel” och 

kolumn 4 ”[t]onvikt vid rättskrivning och dimensioner som rör rätt/fel” behövs dock. Dessa 

delar nämner inte Ullström explicit men han påpekar att den traditionella inte möjliggör en 

problematiserande hållning, något som borde tala för att det snarare handlar om dimensioner 

av rätt eller fel. Den slutsatsen kan också dras av konstaterandet om att stenciler är vanligt 

förekommande, då stenciler ofta har ett facit. Att kunskaperna ses som ett mål mer än ett 

medel kan också ses i den uteblivna problematiseringen samt i resonemanget om den 

förenklade satsanalysen, eftersom den blir svår att applicera på en text. Vidare beskriver 

Teleman (1987 s. 10) äldre grammatikundervisning som en timmes avrivning, något som kan 

kopplas till Mehlums sista rad för formell metod.  

     Den formella grammatiken kan således definieras som en grammatik som fokuserar på 

formlära, grammatikens system och några av de grammatiska nivåer som finns, utan att 

diskutera grammatikens funktion för språket/meningen/texten. Den utgår från isolerade 

övningar med konstruerade meningar från till exempel övningshäften eller läroböcker, utan 

koppling till naturliga språkhandlingar. Vidare är målet att lära sig de grammatiska termerna, 

snarare än att lära sig använda dem. Undervisningen problematiseras sällan och det finns ett 
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facit med rätt eller fel. Mot bakgrund av föregående resonemang om funktionell och formell 

grammatik kan följande tabell presenteras:   

Tablå 2. Funktionell respektive formell grammatikundervisning  

Funktionell grammatik Formell grammatik 

Fokus på autentiskt språk. Fokuserar sällan på autentiskt språkbruk. 

Elevers egna språk i texter eller tal samt andra 

verklighetsanknutna texter studeras. 

Isolerade och tillrättalagda exempel i läroböcker, 

övningshäften eller stenciler studeras.   

Alla grammatiska nivåer berörs och det finns en betoning på 

heltexter. 

Några grammatiska nivåer, främst ordklasser och syntax, 

lyfts fram. 

Målet är förmåga att använda grammatiska begrepp för att 

utveckla språklig medvetenhet. 

Målet är att lära sig de grammatiska termerna. 

Framhåller en problematiserande inställning med kreativitet 

som riktmärke.   

Betoning på rätt eller fel, utan problemanalys. 

Syftar till att förstå språkliga funktioner genom användning 

av grammatiska kunskaper. Kunskaperna används sedan i 

arbetet med svenskämnets andra/olika delar. 

Grammatikkunskaperna är viktiga under 

grammatikmomentet men inte för svenskämnets andra delar. 

Det finns en tydlig koppling till elevernas verklighet och 

omvärlden. 

Grammatikundervisningen är en företeelse isolerad från 

elevernas verklighet och omvärlden.  

Adekvat terminologi används.  Både föråldrad och adekvat terminologi kan användas. 

 

2 Forskningsöversikt 

I följande kapitel ges en kort historisk bakgrund om grammatiken i svenskämnet. Sedan 

presenteras traditionella och moderna argument för grammatik samt den tidigare forskningen i 

ämnet.   

2.1 Svenskämnet och grammatiken – en kort historisk bakgrund 

Svenskämnet har sedan dess etablering i folkskolan under andra hälften av 1800-talet haft 

fokus på undervisning i språk och litteratur. Under de dryga 150 åren fram tills idag har dock 

tonvikten på de olika delarna varierat beroende på tid och skolform (Thavenius 1999 s.13 f.). 

Thavenius (1999 s. 15 ff.) beskriver hur svenskämnet främst ansågs vara ett språkämne under 

1800-talet. Det centrala var språket och dess koppling till logik och tänkande. Redan under 

tidigt 1800-tal var den formella grammatikundervisningen med grammatiska regler 

tillsammans med exempel, standard. Dessa studier, med rötter i latinskolan, ansågs främja 

elevernas logiska tänkande och sågs som en viktig del i bildnings- och fostransuppdraget.  

     Thavenius (1999 s. 22) förklarar vidare att denna formalbildning gav grammatikstudierna 

ett autonomt värde i svenskundervisningen. Han, precis som Ullström (2006 s. 6), menar att 
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formalbildningen kan vara en förklaring till varför grammatiken har en central plats i 

språkundervisningen. Ullström menar även att det fokus, som fortfarande finns i 

grammatikundervisningen, på de lexikala och syntaktiska nivåerna, där textnivån uteslutits, 

kan vara ett arv från formalbildningen. Thavenius beskriver också gamla 

undervisningsmetoders makt över den aktuella undervisningen och menar att det är tydligt 

framför allt när det gäller grammatiken. Han menar att den formella 

grammatikundervisningens utrymme i svenskundervisningen påverkats av en lång tradition av 

formell språkpedagogik och att den fått fortsätta trots uteblivet stöd från aktuell forskning 

(1999 s.17).   

     Enligt Thavenius (1999 s. 26 f.) fanns det redan under 1800-talet en tydlig tendens till att 

skilja elevernas eget språk från skolans språk och kunskaper. Vidare beskriver han de 

konflikter som följt svenskämnet åt genom åren och menar att en av dessa är ”[d]en 

pedagogiska formalism och rationalism som är ett mäktigt inslag i västerländsk pedagogik” 

(1999 s. 6). Ämnets historia tycks alltså ha präglats av en orubblig formalism. Trots detta 

menar Thavenius att det fanns lärare som i någon mån försökte införliva funktionalism i 

undervisningen. Företrädarna för denna menade till exempel att grammatiken borde göras 

meningsfull genom konkreta språkövningar.   

      Efter sekelskiftet förändras svenskämnets karaktär något och bildning genom litteratur blir 

vitalt. Trots att ämnets innehåll växlat genom åren, och trots några arma förespråkare för 

funktionalism verkar den formella grammatikundervisningen ändå leva kvar. Boström och 

Josefson (2006 s. 23) beskriver dock hur grammatikundervisningen kom att kritiseras under 

senare delen av 1900-talet. Kritiken gällde nyttan av grammatik i skolan men också de 

traditionella undervisnings- och examinationsformerna.  

2.2 Traditionella och moderna argument för grammatik  

När lärare undervisar i grammatik är det viktigt att klargöra nyttan med grammatik. Vidare 

har några av de läromedelsgranskare som kommer att nämnas senare i uppsatsen tittat på 

argument för grammatik i sina undersökningar. Av dessa anledningar tas såväl historiska som 

nutida argument upp i denna uppsats.  

2.2.1 Traditionella argument 

Nilsson (2000 s. 13 ff.) nämner tre traditionella argument för grammatik. Dessa är   

formalbildningsargumentet, främmandespråksargumentet och språkriktighetsargumentet. 

Formalbildningsargumentet handlar om språkets form som central för att utveckla förståndet. 
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Om man genom grammatik kunde nå formens väsen kunde man också nå tänkandets väsen. 

Nilsson refererar till Hertzberg (1990) som menar att man för 300 år sedan trodde att 

grammatik kunde utveckla förståndet men också moralen. Det handlade alltså om bildning 

genom formlära.  

     När det gäller främmandespråksargumentet skriver Nilsson (2000 s. 15) att 

grammatikundervisning i modersmålet anses främja inlärning av främmande språk. 

Argumentet kan härledas till den filosofiska grammatiken, vars uppfattning präglades av att 

det fanns en gemensam grammatisk grundstruktur för alla språk. För att lära sig ett nytt språk 

var det därför viktigt att först lära sig grammatik – ett argument som lever kvar än idag. 

Boström & Josefson (2006 s. 32) listar argumentet som ett av flera för att lära sig grammatik. 

De menar att det i svenska skolor idag finns en samstämmighet i att elever främjas av 

grammatikundervisning på modersmålet i tillägnandet av ett främmande språk. De påpekar 

dock att det fram tills 2006 har skett en reducering i grammatikundervisningen på grund-och 

gymnasieskolor vilket resulterat i att allt fler elever misslyckas inom främmande språk. 

Främmandespråksundervisningen skulle stärkas av en förbättrad grammatikundervisning i 

svenskämnet. Det behövs mer tid till grammatikundervisning men det behövs också 

förbättrade undervisningsmetoder och bättre förutsättningar för lärandet (2006 s.33 f.).  

     Vidare beskriver Nilsson (2000 s. 17) det sista traditionella argumentet för grammatik, 

språkriktighetsargumentet. Detta fördes i hopp om att bibehålla språkets egentliga struktur, då 

det fanns en rädsla för dess utveckling. Skolfolket skulle lära sig de korrekta formerna för att 

kunna hantera språket. Det var viktigt att skilja skriftspråket och talspråkets normer åt. 

Skriftspråket skulle hållas rent från talspråk och dialektala uttryck.  

2.2.2 Moderna argument 

Boström & Josefson (2006 s. 26 ff.) tar upp fler argument till grammatikundervisning och 

nämner, utöver främmande språk -argumentet, fem stycken argument. Det första handlar om 

kunskap om människan. Författarna refererar till Teleman (1991) som menar att det är genom 

vår språkförmåga och språkanvändning som vi kan förstå oss själva, våra tankar och känslor. 

Språket är grunden i vårt samhälle och kärnan i vår identitet. Studier av språket kan sägas ge 

kunskap om oss som språkvarelser. Eftersom grundstommen i språket är grammatiken kan 

grammatikstudier anses vara centrala för denna förståelse. Häri ligger också argumentet om 

allmänbildning, som handlar om att grammatiska kunskaper hör till den allmänna bildningen 

(2006 s. 27 f.).   

     Det andra argumentet som Boström & Josefson (2006 s. 30) tar upp handlar om 
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metaspråklig kompetens. Ett metaspråk är ett språk om språket. I detta fall blir de 

grammatiska begreppen ett språk om vårt enhetliga språk. Metaspråklig kunskap gör att man 

som individ kan observera och resonera om sitt eget, men även andras språk. När det gäller 

den metaspråkliga kompetens som eleverna ska utveckla i skolan är författarna noga med att 

argumentet inte ska tolkas som att det är enbart terminologin som ska läras in. De betonar att 

eleverna också ska utveckla förtrogenhets- , förståelse- och färdighetskompetens. Det betyder 

att eleverna tar hjälp av de grammatiska begreppen för att resonera och tänka.  

     Det tredje argument som Boström & Josefson (2006 s. 31) lyfter är den personliga 

utvecklingen. Argument hör samman med de två ovan nämnda. Författarna menar att 

kunskaper om sitt eget språk gör att man som individ kan få ökad kännedom om sin 

personlighet. Språket speglar hur vi hanterar emotionella upplevelser, hur vi skapar eller 

utesluter gemenskaper och hur vi influerar med andra människor.  

Grammatik borde därför inte kännas tvingande utan hellre 

locka fram frihetskänslor därför att vi med dess hjälp noggrant 

kan beskriva världen, både i syfte att förstå oss själva och för 

att kommunicera med andra. (Boström & Josefson 2006 s. 31). 

Det fjärde argumentet, handlar om språkfärdighet. Boström & Josefson (2006 s. 34 ff.) 

kopplar språkfärdighet till en mer funktionell användning av språket och beskriver hur vi med 

ord från olika ordklasser skapar olika uttryck med betydelsenyanser för att svara mot våra 

olika kommunikativa behov. Dessa betydelsenyanser avgör om det vi vill förmedla är ett 

påstående, en fråga eller en uppmaning. Budskapet påverkas av vilka ord vi väljer, hur vi 

böjer dem, sätter ihop till en mening och kombinerar med andra meningar. Att tänka 

grammatik i dessa banor kan ses som ett mer funktionellt sätt att anamma 

grammatikundervisningen.  

     Grammatik är inte bara ett sätt för oss att bli medvetna om på vilka sätt vi kan uttrycka oss 

på, utan kan också ge oss möjlighet att förbättra våra texter. Författarna förklarar hur eleverna 

kan bli medvetna om texters informationsstruktur genom att jämföra några grammatiska delar 

och dess funktioner, något som ger ett funktionellt perspektiv på grammatik. Ytterligare ett 

sådant är att eleverna får bli varse grammatikens betydelse för textbyggnad och textbindning. 

Vidare menar författarna att ett funktionellt perspektiv också kan vara att koppla ihop 

grammatiska konstruktioner med stil och genre, till exempel att skribenten väljer aktiv eller 

passiv sats beroende på vilken genre som hen skriver i.  

     Boström & Josefson redogör också för frågan om grammatikundervisningens möjlighet att 
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främja elevers skrivande och beskriver hur några forskare är tveksamma till det. De refererar 

till exempel till Hertzberg (1990) som menar att grammatik inte har någon märkbar inverkan 

på elevers skrivfärdighet. Hon baserar sitt uttalande på studier som gjorts i både USA och 

Storbritannien. I en relativt ny studie visar dock lingvisterna Graham och Perin (2007 s. 18) 

att undervisning om meningsuppbyggnad kan stärka skrivandet. Denna undervisning skiljer 

sig från traditionell grammatikundervisning och visar sig även ha gett bättre resultat. I en 

annan studie visar Graham hur skrivande kan stötta läsande, även här är kunskap om hur man 

stavar och konstruerar meningar viktiga aspekter (2010 s. 5). En svensk studie gjord av Ekvall 

visar att elever som får arbeta med grammatik med koppling till text förbättrar sitt skrivande. 

Ytterligare en svensk forskare är Pettersson (2001), som visar i sin studie att 

grammatikundervisning tillsammans med textanknutna reflektioner resulterade i att 

gymnasieelever kunde förbättra sina texter (Boström & Josefson 2006 s. 37). Dessa studier 

kan anses ha ett funktionellt perspektiv på grammatik.    

     Det femte och sista argumentet som Boström & Josefson (2006 s. 39) tar upp handlar om 

språksociologisk kunskap och praktisk kompetens. Argumentet hör till faktumet att olika 

sociala grupper använder olika språkliga koder och kan hantera olika typer av språkliga 

situationer i varierande grad. De refererar till Bernsteins forskning som visade att personer 

med utvecklad kod hade hög språklig förmåga med varierade uttryckssätt och välutvecklat 

ordförråd, medan personer med begränsad kod hade låg språklig förmåga med enkla 

uttryckssätt och ett mindre ordförråd. Det finns flera typer av språkliga koder i vårt samhälle. 

Enligt Boström & Josefson har människan stor nytta av att förstå hur de fungerar och ett 

utvecklat språk ger större makt över sitt eget liv. Därför poängterar de vikten av att eleverna 

ökar sin språkliga repertoar. Här kan grammatikförståelse fungera som en bro mellan de olika 

koderna.  

2.3 Grammatik i läroböcker 

Läroboksanvändande i svenskämnet är enligt Nilsson (2000 s.30 f.) sällsynt, förutom när det 

kommer till grammatikmomentet. Han menar att användandet av läromedel i detta moment är 

vanligt och drar slutsatsen att momentet i hög grad är läroboksstyrt. Även Boström & 

Josefson (2006 s. 51) menar att grammatikundervisning ofta är baserat på lokala traditioner 

och läromedlens framställning. Samtidigt poängterar de att det grammatiska systemet är mer 

komplext än vad läroböckerna ger sken av och att läroböcker ofta är förenklade versioner. I 

dessa förenklade versioner finns också felbeskrivningar, föråldrad terminologi och 

missvisningar (2006 s. 16). Det är dock ingen ny upptäckt – redan för 30 år sedan granskade 
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Teleman m.fl (1987) grammatikavsnitt i läroböcker och fann flera direkta fel och 

missvisningar. Redan då betonade Teleman skolgrammatikornas långa tradition vars struktur 

gick att finna i samtida läroböcker. Även Ullström (2000) har funnit liknande tendenser i 

något nyare forskning. Samtliga författare menar vidare att grammatiken i läroböcker, med 

något undantag, vilar på en föråldrad tradition med ett formellt och isolerat förhållningssätt 

till grammatik/undervisning. I följande två avsnitt redogör jag för några studier av 

grammatikavsnitt i läroböcker ur antologin Grammatik på villovägar (Teleman 1987) och ur 

boken Retoriken kring grammatiken (Brodow 2000).  

2.3.1 Grammatik på villovägar  

I denna bok granskar flera forskare grammatikavsnitt i läroböcker och finner både brister och 

felaktiga beskrivningar. De undersökningar som är relevanta för denna studie kommer att 

redogöras för här. En av forskarna är Pettersson (1987 s.63 ff.) som undersöker substantiv, 

adjektiv och verb i läroböckers grammatikavsnitt för grundskolan. Pettersson (1987 s. 65) 

listar alla läroböckernas exempel på substantiv och de substantiv som eleverna väljer att 

använda sig av i sina texter. Han jämför dem med vad han kallar för ”vuxensvenskans bruk av 

substantiv”, närmre bestämt de som förekommer i Alléns ordbok Tiotusen i topp från 1975, i 

syfte att se om läroböckerna speglar verkligheten. Hans fokus ligger på om läroböckerna visar 

olika typer av substantiv, om de visar hur ordklassen fungerar i autentiska texter samt om 

exemplen är intressanta och kan bidra till att eleverna utvecklar sin språkfärdighet.  

     I resultatet framkommer att läroböckerna innehåller substantiv som kan anses vara 

barnsliga specialord som barnen inte använder i sina uppsatser och som inte finns i 

vuxensvenskans vokabulär. Substantiven i läroböckernas grammatikkapitel rör vissa teman, 

som till exempel hem och vardagsliv, hus, kläder, lek, fritid och skola (1987 s. 67f.). Detta 

menar Pettersson (1987 s. 68) är missvisande för begreppet substantiv eftersom de substantiv 

som exemplifieras inom dessa teman är konkreta sådana, som ”saker”. Barnen får fel 

begreppsbildning. I barnens uppsatser finns gott om tidsbetecknande substantiv, men 

dessvärre inga i läroböckerna. Tidssubstantiv är bland de vanligaste substantiven i texter och 

fungerar ofta som textbindande element. Dessutom är tidsaspekten ständigt närvarande i vårt 

tänkande. Pettersson menar därför att grammatikavsnitten inte förser eleverna med en 

autentisk språkbild, utan snarare en falsk bild med konstruerade exempel istället för exempel 

tagna ur texter eller yttranden, exempel som sällan påträffas i verkligheten. Eftersom 

grammatikavsnitten avstår från textstudier uppmärksammas heller inte eleverna på den 

bestämda formens funktion som textbindare (1987 s. 69-70).  
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    På samma sätt har Pettersson (1987 s. 75) studerat adjektiven och verben. Även här finner 

han att exemplen ligger längre ifrån vuxenspråket än elevernas egna texter, att de vanligaste 

verben utesluts och att meningarna är konstruerade för syntaktisk korrekthet. Pettersson 

konstaterar också att det inte finns någon progression i läroböckernas grammatikavsnitt från 

år fyra till år sex. Den samlade slutsatsen som han gör är att:  

Eleverna blir sällan varse att orden och ordklasserna används i texter: 

perspektivet är snarare ordlistans.  

Eleverna blir dåligt förberedda för att studera sitt eget språkbruk.  

Eleverna leds inte in i den mentala världens ordförråd. 

Eleverna lotsas inte närmre den vuxna bruksprosans språkvärld 

(Pettersson 1987 s. 76). 

 

Slutligen poängterar han vikten av verklighetsorientering – att grammatikavsnittens exempel 

speglar det egentliga språkbruket och att explicit grammatik och elevers texter kopplas 

samman för att gynna språkfärdighet (1987 s. 77).  

     I ett annat kapitel i boken granskar Hultman (1987 s. 39 ff.) konstruktionen ”objekt” och 

dess olika betydelser som det aktualiserar. Han menar där att det viktigt att skilja mellan 

satsdel och satsdelens roll. Satsdelen är inte identisk med rollen, som läroböckerna ibland ger 

uttryck för. I läroböckerna beskrivs framför allt objektet som föremål för en handling, medan 

Hultman menar att det i verkligheten bara utgör en liten del av alla objekt. Genom att likställa 

objektet som föremål för en handling utesluts bland annat objekt som är knutna till 

varseblivnings- och känsloverb, objekt vars semantiska roll är ’resultat’ och objekt som står 

för tillstånd.  På detta sätt och genom flera andra exempel visar Hultman hur svårt det är att 

kategorisera och etikettera det mänskliga språket. Det kommer även Platzack fram till i sin 

studie och menar att ”mänskligt språk är inte uppbyggda enligt principen ’en form en 

betydelse’” (1987 s.84). Hultman (1987 s. 50) tar slutligen upp att läroböckerna använder sig 

av ackusativ- och dativobjekt och menar att begreppen indirekt och direkt objekt är att föredra 

eftersom de tidigare nämnda inte stämmer överens med svenskans kasus-böjning. Han 

förordar adekvata begrepp och menar att grammatiken ska lyfta fram svenskans egenart och 

vara intressant för eleverna.  

     Andra brister som framkommer i antologin (Teleman 1987) är bland annat läroböckers 

felaktiga beskrivning av komparationsformer, syntaxens hierarki med läroböckers diffusa 

beskrivning av fraser och satser inom satser samt det snävt avgränsade begreppet 

predikatsfyllnad. I det sistnämnda menar Bolander (1987 s. 25) att termen inte ger en korrekt 
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och verklig språkbild, eftersom den bara innefattar vissa konstruktioner. Hon föreslår 

begreppet predikativ som ett samlingsnamn och definierar det på följande sätt ”[…] ta fasta på 

deras kongruensböjning och deras funktion att beskriva/klassificera/peka ut substantiv utan att 

i normalfallet stå i omedelbar förening med substantivet i fråga” (1987 s. 29).  När det gäller 

syntaxens hierarki visar Svensson (1987 s. 103) hur läromedel utesluter att diskutera 

satsdelars funktion som både attribut och adverbial samt satsdelarnas hierarkiska förhållande 

till varandra. Läromedlen förklarar heller inte det hierarkiska förhållandet mellan ord och 

satsdelar i meningsstrukturen, något som kan skapa problem för förståelsen av språkets 

struktur. Svensson förordar att meningsstrukturen förklaras genom frasstrukturer istället för 

enbart genom ordklasser och satsdelar.  

2.3.2 Retoriken kring grammatiken  

I denna bok studerar både Nilsson och Ullström grammatik i läroböcker. Tidigare beskrivs 

hur Nilsson (2000 s. 30) konstaterar att grammatikmomentet är relativt läroboksstyrt. Vidare 

menar han att läroboken därför kan ge en uppfattning om hur grammatikundervisning går till. 

I Retoriken kring grammatiken (2000 s. 31) redogör han för sin granskning av Falkenlands 

läromedelspaket för högstadiet, ett läromedel som tidigare blivit utsatt för kritik för 

formalistisk framställning. Undersökningen görs drygt tio år efter att Grammatik på 

villovägar publicerades och förutom syftet att se om läroboksförfattarnas argument för 

grammatik stämmer överens med deras sätt att beskriva grammatik är Nilssons syfte också att 

se om Grammatik på villovägar haft effekt. Nilsson (2000 s.31) konstaterar att innehållet 

upprepas i de tre läroböckerna för år 7, 8 och 9. Kurserna har samma innehåll och följer 

samma struktur. Ordklasserna beskrivs vara nio stycken men dess indelning problematiseras 

inte. Nilsson (2000 s.32) menar att indelningen bör problematiseras för att göra eleverna 

uppmärksamma på att den är en teoretisk konstruktion. I läromedlet finns ett avsnitt där 

författarna skiljer på talspråk och skriftspråk med adjektiv i fokus. Nilsson (2000 s. 33) 

påpekar det felaktiga i att författarna behandlar pronomenen er och vår som adjektiv. 

Adjektivens komparationsformer är ytterligare en konstruktion som Nilsson menar bör 

problematiseras.    

     Fortsättningsvis finns fler direkta felaktigheter, till exempel användandet av begreppet 

imperfekt istället för preteritum. Det menar Nilsson (2000 s. 33) leder till begreppsförvirring. 

Han kan också konstatera att skillnaden mellan tidskategorier och tempuskategorier inte 

klargörs, något som kan påverka elevens förståelse för relationen mellan utsagans tid och 

verbskeendets tid. I genomgången av satsdelar diskuterar inte läromedlen relationen mellan 
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satsledens betydelsesidor och dess funktioner som satsdelar. När det gäller satsanalysen vill 

Nilsson (2000 s. 36) också poängtera bristen i att inte definiera bisatsen som en del i satsen.  

     Enligt Nilsson (2000 s. 37) finns det alltså flera brister i läromedlets grammatikavsnitt 

både när det kommer till ordklassindelning och satsanalys. Vidare riktar han kritik mot att det 

inte förs någon diskussion om ordklasskriterier och menar att det leder till en felaktig 

uppfattning om att det finns en språklag som måste erövras. Han menar att grammatiken 

framställs som oproblematiskt med konstruerade meningar, vilket missgynnar eleverna när de 

ska konfrontera verkligheten med sina kunskaper. Undervisningen inbjuder till drill av 

terminologi och enbart identifiering av grammatiska begrepp. Nilsson konstaterar att 

formalbildningstraditionen vidarebefordras och sålunda har läromedlen inte tagit effekt av 

Grammatik på villovägar. Inget av de argument författarna nämner stämmer överens med 

grammatikavsnittet på grund av grammatikavsnittets flertaliga inkorrektheter. Efter att ha 

jämfört avsnittet med argumenten för grammatik som läromedelsförfattarna nämner, drar han 

också slutsatsen att arbete med grammatik på ett funktionellt sätt genom problembaserade 

diskussioner utifrån autentiska texter är att föredra (2000 s. 44).  

     Ullström (2000 s.48)) undersöker några delar av grammatikavsnitt i böcker som kom ut 

innan och efter Grammatik på villovägar publicerades. Han menar att denna forskning bör ha 

nått skolkulturen, vilket skulle kunna resultera i modernare skolgrammatik i läromedlen. Med 

utgångspunkt i några av synpunkterna i Grammatik på villovägar gör han en stickprovsstudie 

på ett antal läroböcker. Den första aspekten är Petterssons diskussion om substantiv i 

läroböcker (nämnda ovan). Ullström (2000 s. 50) väljer att studera substantiv på samma sätt 

som Pettersson men riktar sig mot gymnasieläroböcker. Det första han kan konstatera är att 

alla böcker nämner både abstrakta och konkreta substantiv. En av böckerna problematiserar 

och ger exempel på dessa, vilket Ullström menar kan bidra till en korrekt 

begreppsuppfattning. Övriga böckers grammatikavsnitt är betydligt sämre på att exemplifiera 

och problematisera. Precis som Pettersson finner även Ullström att det är de konkreta 

substantiven som dominerar.  

     Vidare drar Ullström, i likhet med Pettersson, slutsatsen att det finns en stor skillnad 

mellan grammatikavsnittens språk och verklighetens. Få av böckerna hänvisar till elevernas 

eget språk och exempelmeningarna kan bara anses passa in i ett givet mönster. Han uttrycker 

sig såhär: ”Om språkbeskrivning för det första ska vara relevant i undervisning, måste den 

rimligen ägnas åt beskrivning och analys av verkligt funktionell språk och inte av 

konstruerade tillrättalagda meningar” (2000 s. 53).   

     Enligt Ullström (2000 s.64) är det, trots drygt tio år mellan Grammatik på villovägar och 
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hans egna studier, bara ett läromedel som verkar ha tagit åt sig av kritiken som framfördes i 

nämnda bok och har försökt modernisera grammatikavsnittet. Förändringstakten är långsam 

menar han och poängterar arvet från formalbildningstraditionen. Han ifrågasätter också om 

förbättrade läroböcker har någon inverkan på svensklärares grammatikundervisning eller om 

den traditionella undervisningsmetoden lever kvar med lärarna.  

2.4 Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell 

undervisning i svensk grammatik  

I sin avhandling Lärande och metod (2004) undersöker Boström ”om prestationer, 

minnesbehållning, spontana attityder, förståelse för nyttan av grammatik samt bedömning av 

momentet skiljer sig om elever får arbeta med metoder anpassade till sina individuella lärstilar 

jämfört med undervisning baserad på traditionell undervisning i grammatik” (2004 s. 16). 

Vidare tittar hon på både gymnasieungdomar och vuxna och jämför dessa. Undersökningen är 

relevant för föreliggande studie då den traditionella grammatikundervisningen påminner om 

studiens definition av formell grammatik, för att den jämför den traditionella grammatiken 

med en metod som tar utgångspunkt i eleverna – vilket i sin tur påminner något om den 

funktionella grammatiken, och slutligen för att hon i själva genomförandet tagit stöd av 

grammatikavsnitt i läromedel.  

     I sin studie utgår hon ifrån Dunn och Dunns forskning om lärstilar. Varje elev har sin 

lärstil och de delas in efter våra olika sinnen: visuell (syn), auditiv (hörsel), taktil (känsel) och 

kinestetisk (upplevelser, rörelse). Lärstilsmetodiken utgår från alla dessa fyra sinnen i 

undervisningen (Boström 2004 s.19). I den traditionella grammatikundervisningen används 

bara två av dessa sinnen. Med traditionell grammatikundervisning menar Boström ”att läraren 

tar läroboken som utgångpunkt och går igenom innehållet varvat med skrivövningar, 

förklaringar och diskussioner” (2004 s. 23). Hon menar vidare att det framför allt är 

ordklasser och satslära som betonas i denna traditionella grammatikundervisning Metoden för 

undersökningen har både kvantitativ och kvalitativ karaktär med enkätundersökningar och 

statistiska beräkningar samt intervjuer och öppna frågor i enkäterna. 

     Den undervisning som ligger till grund för undersökningen är baserad på ett 

grammatikavsnitt i en lärobok. För att motivera varför hon valt denna lärobok redogör hon för 

några läromedel och dess sätt att framställa grammatikmomentet (Boström 2004 s. 76-77). De 

fem granskade böckerna innehåller vardera ca 40 sidor grammatik av det totala 250 sidor. 

Avsnitten är traditionellt uppdelade med två stora partier av ordklasser och satslära. Logisk 

struktur och analytiskt hållningssätt där varje ordklass med undergrupper behandlas var för 
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sig. Några böcker tar upp semantik och ordbildningslära. Några böcker tar också upp 

argument för grammatik, men få berör nyttan för eleverna. Boström konstaterar också att 

ingen av böckerna tar upp hur eleverna ska lära sig grammatiken, utan menar att det verkar 

självklart att det är övningarna i boken som gäller. Den bok som Boström väljer att utgå från 

har en bredare definition av grammatik som innefattar till exempel semantik och pragmatik 

samt problematiserar grammatiska fenomen. 

     Boström (2004 s. 197) kommer fram till att den lärstilsanpassade metodiken visar positiv 

effekt på alla undersökta delar: resultat, minnesbehållning, attityder, förståelse för grammatik 

och bedömning av momentet jämfört med den traditionella grammatikundervisningen. 

Prestationerna höjdes, attityder påverkades i positiv riktning för både ungdomar och vuxna 

och grammatikargumenten skattades högre vilket påverkar förståelsen för nyttan med 

grammatik genom lärstilsmetodik jämfört med traditionell grammatikundervisning. I den 

avslutande diskussionen dryftar Boström den bristande viljan hos verksamma svensklärare att 

fördjupa sig i grammatikdidaktisk forskning. Vidare framhåller hon Ullströms (2000 s. 64) 

åsikt om att läromedlen konserverar grammatikundervisningen och menar att läromedlen bör 

omfatta mer variation av innehållet för att svensklärare ska kunna utveckla sin undervisning.  

     Boström (2004 s. 197) menar också att grammatikundervisning bör ske ur ett 

elevperspektiv, utifrån elevernas verklighet i form av exempel och texter från deras 

generation. Dessutom bör undervisningen ha en god balans med produkt (baskunskaper) och 

process (skrivande, diskussioner, bearbetning av texter och upplevelser).  

3 Metod och material   

I följande kapitel presenteras studiens metod med ett efterföljande avsnitt om metodkritik. 

Sedan beskrivs materialet med motivering av urval och avgränsningar.  

 

3.1 Metod 

Studiens metodologiska ansats är kvalitativ innehållsanalys. Lagerholm (2005 s. 29) beskriver 

att man genom kvalitativ metod kan få en fördjupad bild av ett fenomen. Genom att 

undersöka ett mindre material mer ingående får studien ett större djup. Lagerholm (2005 s. 

86) menar vidare att ett begränsat antal texter vid textanalys är att föredra och förordar två-tre 

texter. Den kvalitativa metoden handlar enligt Denscome (2012 s. 423) om tolkande och 

intresse för innebörder.   

     Denscombe (2012 s. 307 f) beskriver vidare den kvalitativa innehållsanalysen som en 

metod som hjälper forskaren att analysera en texts innehåll. Genom relevanta kategorier, 
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frågor eller idéer analyseras utvalda enheter i texten för att avslöja bland annat vad materialet 

framställer som väsentligt och dess värderingar och/eller prioriteringar. I denna studie är de 

relevanta kategorierna snarare kriterier och bygger på uppsatsens teori. Metoden har använts 

för att kunna undersöka om styrdokumenten och läromedlen ger uttryck för funktionell eller 

formell grammatik, för att sedan kunna säga något om korrelationen materialen emellan. 

Underlaget för analys kan vara ord, rubriker, meningar, eller bilder. Samtliga delar utom 

bilder har tagits hänsyn till i denna studie.  

     Genom att utgå från analysverktyget nedan och dess olika kriterier har det avgränsade 

materialet undersökts. Analysverktyget bygger som tidigare nämnts, på uppsatsens teori, tablå 

2. Den vänstra raden innefattar kriterium för funktionell grammatik och den högra kriterium 

för formell grammatik. Vid jämförelse av tablå 2 kan vi se att analysverktyget har färre rader. 

Det beror på att jag har valt att sammanslå rad ett och två samt fyra och sex i tablå 2 till varsitt 

kriterium i analysverktyget – kriterium ett och kriterium tre. Således består analysverktyget av 

sex kriterium för funktionell respektive formell grammatik. Det första kriteriet handlar om 

autentiskt språkbruk och vad som studeras i grammatisk analys. Det andra om grammatiska 

nivåer, följt av kriterium tre som handlar om målet för grammatiska studier och på vilket sätt 

kunskaperna kan användas utöver grammatikmomentet. I det fjärde kriteriet berör i vilken 

utsträckning undervisningen problematiseras och inspirerar. Det femte kriteriet handlar om 

grammatikundervisningens koppling till omvärlden och elevernas verklighet. Det sjätte och 

sista kriteriet behandlar terminologin. Kriterierna bildar rubriker i resultatet. Rubrikerna är 

dock omformulerade för att passa studiens disposition. 

Tablå 3. Analysverktyg  

Funktionell grammatik Formell grammatik  

Fokus på autentiskt språk. Elevers egna språk i texter eller 

tal samt andra verklighetsanknutna texter studeras. 

Fokuserar sällan på autentiskt språkbruk. Isolerade och 

tillrättalagda exempel i läroböcker, övningshäften eller 

stenciler studeras.   

Alla grammatiska nivåer berörs och det finns en betoning på 

heltexter. 

Några grammatiska nivåer, främst ordklasser och syntax, 

lyfts fram. 

Målet är förmåga att använda grammatiska begrepp för att 

utveckla språklig medvetenhet. Syftar till att förstå språkliga 

funktioner genom användning av grammatiska kunskaper. 

Kunskaperna används sedan i arbetet med svenskämnets 

andra/olika delar. 

Målet är att lära sig de grammatiska termerna. 

Grammatikkunskaperna är viktiga under 

grammatikmomentet men inte för svenskämnets andra delar 

Framhåller en problematiserande inställning med kreativitet 

som riktmärke.   

Betoning på rätt eller fel, utan problemanalys. 
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Det finns en tydlig koppling till elevernas verklighet och 

omvärlden. 

Grammatikundervisningen är en företeelse isolerad från 

elevernas verklighet och omvärlden. 

Adekvat terminologi används. Både föråldrad och adekvat terminologi kan användas. 

 

Enligt Denscombe (2012 s. 367) ska forskarens förklaring av materialet komma ur en 

noggrann läsning av densamma, på liknande sätt har jag arbetat. Till varje kriterium har jag 

noggrant tagit mig an analysmaterialet och tagit upp de delar som stämt överens med 

kriterierna. I resultatet finns vissa resonerande inslag. Det eftersom materialet inte alltid ter 

sig glasklart. Vidare behövs en definition av kriterium ett – autentiskt språk. Med autentiskt 

språk menar jag i studien ett språk som är äkta, sant och icke-fiktivt i tal eller skrift. Här kan 

olika typer av sakprosatexter eller artiklar ingå, men inte fiktivt språk som finns i 

skönlitteratur. Det att jämföra med konstruerat språk i tal eller skrift, vilket är skapat för 

undervisningssituationer och överensstämmer med alla lingvistiska regler.  

3.1.1 Metodkritik  

Vid användning av kvalitativ metod är forskarens roll, enligt Denscombe (2012 s. 323), 

synligare än i den kvantitativa metoden. Forskaren är själva mätinstrumentet och påverkar 

därför indirekt studien och dess tillförlitlighet. Tolkningen av materialet påverkas av 

forskarens bakgrund och förförståelse. Jag som forskare är medveten om denna problematik 

men vill framhålla att jag strävat efter objektivitet. Detta genom att jag har förhållit mig till 

studiens teoretiska utgångspunkt, tillika analysverktyg.        

     En annan viktig aspekt är att studien inte går att generalisera och replikera på andra 

läromedel än de som berörs här. Denscombe (2012 s. 379, 382) menar att det är vanliga 

problem för kvalitativ forskning. Även om resultatet är unikt för de läromedel som 

undersökts, bör det dock poängteras att de ingår i ett större sammanhang och kan kanske 

därför säga något om något om grammatik i läromedel överlag.  

3.2 Material   
3.2.1Avgränsningar och urval 

Begreppet grammatik har, som tidigare framkommit, definierats som deskriptiv grammatik 

med sex olika nivåer. De grammatiska termerna som avses är termer som anknyter till tidigare 

språkbeskrivningar men som är uppdaterade för att passa det moderna svenska språket. Vidare 

är det också grammatik i explicit grammatikundervisning som avses och inte grammatik som 

kan förekomma i övriga undervisningsmoment, som exempelvis dialekter eller språkhistoria. 

Ett undantag för språkriktighetsfrågor kommer dock att göras. I en av läroböckerna finns så 
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kallade ”språkrutor”. Dessa innehåller grammatikövningar eller diskussioner om språkliga 

begrepp. Två av dem diskuterar grammatik indirekt med fokus på språkriktighet, eftersom 

några grammatiska dilemman berörs har jag valt att också ta med dessa i min undersökning. 

Jag har dock, för båda läromedlen, valt att inte undersöka ordexempel. Ordexemplen är 

många och studiens omfång är för litet för att rymma även dessa.   

     Styrdokumenten som kommer att studeras i denna undersökning är läroplanen GY11 med 

fokus på svenskämnets syfte, kursen Svenska 2 (SVESVE02) med dess centrala innehåll och 

kunskapskrav samt det kommentarsmaterial som tillkommer för svenskkurserna på 

gymnasiet. I nämnda styrdokument kommer de delar som kan kopplas till 

grammatikundervisning, explicit men också implicit, att studeras. Valet att undersöka kursen 

Svenska 2 grundar sig i att grammatiken förkommer främst i just denna kurs. Eftersom det är 

grammatik som ska studeras tas inte övriga styrdokument, som till exempel värdegrund eller 

skollag, i beaktande.   

     Texternas antal har begränsats till två i enlighet med den kvalitativa utgångspunkten. 

Läroböckerna, Svenska rum 2 och Svenska impulser 2, har valts till studien eftersom de riktar 

sig till gymnasieutbildningens andra årskurs. Böckerna ingår i varsin serie som innefattar 

böcker för kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Det gör det troligt att lärarna har 

klassuppsättningar av boken/böckerna och således använder dem i sin undervisning. Svenska 

impulser vet jag av egen erfarenhet är populär och vanlig bland gymnasieskolor. Ytterligare 

en anledning till att dessa böcker valts ut är för att de explicit vänder sig till kursen Svenska 2 

som studeras i denna undersökning. Vissa läromedel slår ihop kurserna och gör en stor bok 

för alla tre, vilket i detta fall hade försvårat undersökningen. Läromedlen är också aktuella 

eftersom de är utgivna efter den nya läroplanen, GY11. När det gäller Svenska impulser 2 har 

jag bara tillgång till utgåvan från 2010, dock tillsammans med kompletterade material efter 

den nya läroplanen.  

     Studien är avgränsad till att behandla grammatikavsnitten i de båda böckerna. För Svenska 

rum 2 fokuseras grammatikavsnittet på sidorna 330-334, övningshäftet om ordklasser och 

satsdelar som tillhör boken och finns på förlagets hemsida samt språkrutorna 2,3,5 och 6. De 

aktuella sidorna för Svenska impulser 2 är 455-471. 

     Läromedlens förtjänster är att samtliga författare är pedagoger. Svenska rums författare är 

alla erfarna både lärare och läromedelsförfattare och Svenska impulsers författare för 

grammatikkapitlet, Leibig, är verksam svensklärare. En brist är att läromedel nuförtiden har 

kommersiellt intresse, vilket skulle kunna påverka utformning och innehåll.  
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3.2.2 Styrdokument och läromedel 

Styrdokumenten som ovan nämnts innefattar läroplanens beskrivning av ämnets syfte, 

centrala innehåll, kunskapskrav och kommentarsmaterial och utkom hösten 2011. Den relativt 

nya läroplanen GY11 tillkom efter att den förra, Lpf 94, kritiserats för bland annat otydlighet i 

kursmål och kursinnehåll. Gy11 är tydligare med vad som ska innefattas i varje ämne och det 

finns ett ökat fokus på förståelse. I samband med Gy11 kom ett nytt betygssystem. Systemet 

har kritiserats av verksamma lärare för att ställa för höga krav på eleverna.  

     Svenska rum 2 av Eriksson, Heijdenberg och Lundfall (2013) är ett läromedel på 336 sidor 

som riktar sig till gymnasieskolans andra årskurs. Boken marknadsförs som en ”allt-i-ett-bok 

skräddarsydd efter GY 2011” (2013 s.3). Den är uppdelad i nio tematiska kapitel, varav sju 

handlar om skönlitteratur, ett om retorik och ett om minoritetsspråk och dialekter. Sex av de 

nio kapitlen innefattar varsin språkruta där språkriktighetsfrågor diskuteras tillsammans med 

konkreta övningar. I slutet, sidorna 330-334, finner läsaren en lathund i grammatik. 

Lathunden består av ett avsnitt på tre sidor som behandlar de nio ordklasserna var för sig med 

exemplifieringar och förklaringar. Det andra avsnittet tar på en sida upp satslära och ger en 

kort överblick över de olika satsdelarna, men utelämnar till exempel begrepp som huvudsats 

och bisats. Eftersom det är en lathund finns inga övningar. Komplementet till Svenska rum 2 

som finns att tillgå på förlagets hemsida består av 12 sidor där sex sidor är övningar kring 

ordklasser och satsdelar. De andra sex sidorna är ett facit till nämnda övningar. Innan 

övningarna framgår det tydligt att bokens lathund kan användas som hjälp för att lösa 

uppgifterna.  

    Svenska impulser 2 av Markstedt och Eriksson (2010) riktar sig till gymnasieskolans andra 

årskurs och är på 471 sidor. Jag har inte den senaste upplagan men genom förlaget har jag fått 

tillgång till kompletterande sidor till tidigare tryckningar, vilket är just kapitlet om grammatik. 

Tillsammans med de kompletterande sidorna om grammatik har boken sju kapitel. Fyra av 

dessa berör skönlitteratur och litteraturhistoria medan de tre senare är av språkvetenskaplig 

karaktär. Grammatikkapitlet är skrivet av Annika Leibig (2012) och består av 16 sidor. Det 

inleds med en redogörelse för vad grammatik är och varför grammatik är viktigt. Sedan 

beskrivs morfologi, ordbildning genom avdelning, sammansättning och förkortning samt 

syntax genom fraser och satser tillsammans med exemplifieringar, förklaringar och 

övningsuppgifter. 

 



22 
 

4 Resultat  

I det här kapitlet redogör jag för resultat av undersökningen. Kapitlet är uppdelat i tre avsnitt. 

Det första avsnittet berör styrdokumenten, det andra avsnittet Svenska rum 2 och det sista 

Svenska impulser 2.  

4.1 Styrdokument 

4.1.1 Autentiskt språk, elevers texter och tal samt verklighetsanknytning  

Under svenskämnets syfte beskrivs hur ämnet syftar till att eleverna utvecklar förmåga att 

arbeta med olika typer av texter. I undervisningen ska eleverna få tillfälle att arbeta med och 

bearbeta sina egna och andras texter samt muntliga framställningar efter olika premisser. I 

kommentarsmaterialet till ämnet svenska förtydligas vad som menas med begreppet text. 

Skolverket skriver att det finns ett primärt fokus på skrivna texter men att det också kan 

innebära ljud eller bild. Vidare beskrivs också vad som menas med andra typer av texter, där 

sakprosatexter framhävs. Exempel som ges här är: samhällsinformation, bruksanvisningar, 

journalistiska texter, vetenskapliga och populärvetenskapliga texter.  

     I kommentarsmaterialet förtydligar Skolverket vad som menas med grammatisk kunskap 

och menar att kunskap om språkets uppbyggnad ska ge eleverna verktyg att tala om och 

analysera språk. Vidare handlar kunskapskravet för grammatik i kursen Svenska 2 om att 

eleverna med olika god precision ska kunna redogöra hur svenska språket är uppbyggt genom 

språkexempel. Skolverket skriver också i sitt kommentarsmaterial att om 

grammatikundervisningen behandlas i funktionella sammanhang kan kunskaper utöver ovan 

nämnda utvecklas, till exempel ”förmåga att utforma muntliga framställningar och texter så 

att de fungerar väl i sitt sammanhang” (2011 s. 6).  

     I ämnets syfte beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att på olika sätt reflektera över 

språklig variation. Skolverket uttrycker också hur språkliga redskap behövs för samhälls- och 

vardagsliv. Genom tillägnandet av dessa redskap kan eleverna utveckla kunskaper om muntlig 

och skriftlig kommunikation i syfte att klara vidare studier och arbetsliv. 

4.1.2 Grammatiska nivåer och heltext   

I ämnets syfte beskrivs att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om det svenska 

språket och dess uppbyggnad. Vidare i ämnets centrala innehåll för kursen Svenska 2 står det 

att undervisningen ska behandla ”[s]venska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och 

satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Skolverket 2011 s. 169). Det 

förtydligas i kommentarsmaterialet. Där beskriver Skolverket att citatet handlar om 

ordbildningskunskap, kunskap om frasers och bisatsers uppbyggnad och funktion. På flera 
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ställen i ämnets syfte nämns att eleverna ska utveckla förmåga att arbeta, bearbeta och värdera 

texter. I kommentarsmaterialet beskrivs hur eleverna genom ett funktionellt perspektiv på 

grammatik kan utveckla kunskaper för att förbättra sina skriftliga framställningar. I det 

centrala innehållet för kursen Svenska 2 innefattas ”Uppbyggnad, språk och stil i olika typer 

av texter […]” samt ”Normer och stildrag som hör till dessa texttyper (Skolverket 2011 s. 

169).” Även här kan kommentarsmaterialet förtydligande om att de grammatiska kunskaperna 

kan användas för att utveckla ”[…] förmåga att utforma […] texter så att de fungerar väl i sitt 

sammanhang ”(Skolverket 2011 s. 6).  

4.1.3 Användning av grammatiska begrepp för språklig medvetenhet och 

svenskämnets övriga delar  

Skolverket förklarar i sitt kommentarsmaterial att ”grammatisk kunskap är kunskap om 

språkets uppbyggnad, som bland annat har som uppgift att ge redskap för att tala om språk 

och analysera språk. Ett annat syfte är att öka elevernas språkliga medvetenhet ”(2011 s. 6). 

Vidare tar de upp termen fras och dess betydelse för språkvetenskapen historiskt sett. Att 

bekanta sig med termer som använts i språkvetenskapen under längre period kan i sig vara att 

utveckla en medvetenhet kring det svenska språket.  Återigen kan kommentarsmaterialets 

förtydligande om grammatikmomentet i Svenska 2 nämnas eftersom Skolverket menar att 

utvecklandet av grammatiska kunskaper kan göra att eleverna kan utveckla kunskaper om 

muntliga framställningar och utformandet av olika typer av texter, vilket indirekt pekar på en 

användning av grammatik för att visa språklig medvetenhet i andra delar av svenskämnet än 

grammatik. Genom att kunna använda de grammatiska kunskaperna för att skapa olika typer 

av texter eller tal som fungerar väl i sitt sammanhang har eleven visat förståelse för språkliga 

funktioner.  

4.1.4  Problematisering och kreativitet 

I ämnets syfte beskrivs hur undervisningen ska utmana elevernas tankesätt och perspektiv 

med nya och öppna sådana. Eleverna ska få möjlighet att arbeta, reflektera och kritiskt 

granska texter. Vidare kan vi ta fasta på kommentarsmaterialets uttryck om att eleverna ska 

tillägna sig grammatisk kunskap för att analysera språk. Under ämnets syfte skriver 

Skolverket att undervisningen ska vara stimulerande och lustfylld. Eleverna ska få sätta 

undervisningens innehåll i relation till sina egna erfarenheter och intressen.  I 

kommentarsmaterialet under rubriken ”Om ämnet Svenska” finns beskrivet hur stoffet i 

svenskämnet kan anpassas till elevernas intressen och/eller programmets inriktning.  
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4.1.5 Elevernas verklighet och omvärlden  

Skolverket beskriver i ämnets syfte att undervisningen ska stimulera elevernas lust att lära, 

stödja den enskilda individens personliga utveckling samt ge dem möjlighet att utveckla tilltro 

till sin egen språkförmåga. Undervisningen ska vidare ge eleverna möjlighet att utveckla den 

språkliga kompetens som behövs för att klara sig som medborgare i samhället. Detta innebär 

till exempel kunskaper som behövs i arbetslivet eller högre studier, så som muntlig och 

skriftlig kommunikation. Under tidigare nämnda underrubriker har det nämnts att elevernas 

texter och tal kan/ska användas för arbete, bearbetning och värdering. Andra texter som 

kan/ska användas i undervisningen är samhällsinformation, artiklar, vetenskapliga texter och 

bruksanvisningar, vilket kan ses som kopplingar till omvärlden. Vidare nämns också under 

föregående rubrik att läraren i sin undervisning ska förhålla sig till elevernas intressen, 

programinriktning och erfarenheter.  

4.1.6 Terminologi  

I kommentarsmaterialet för Svenska 1 beskrivs vad som menas med språklig analys. Det finns 

ingen förtydligande del om språklig analys i kursen Svenska 2 och eftersom Svenska 2 

huvudsakligen bygger vidare på Svenska 1 bör Skolverkets formuleringar om språklig analys 

kunna användas även för Svenska 2. Skolverket menar att en förutsättning för att kunna 

analysera språket är användning av passande språkvetenskapliga begrepp. Begreppen ska inte 

bara vara allmänspråkliga, utan ämnesspecifika. Vidare ger Skolverket förslag på vilka 

områden begreppen kan tillhöra och vilken typ av begrepp som avses. Här ges exempel på 

grammatiska begrepp där satser och satsdelar nämns samt diskussion av språkriktighetsfrågor 

och frågor som rör text. I begreppsdefinitionen för Svenska 2 tas termer som nominalfraser, 

prepositionsfraser, satser och olika satsdelar som exempel på begrepp.  

4.2 Svenska rum 2 

4.2.1 Autentiskt språk, elevernas text och tal samt verklighetsanknytning 

I grammatikkapitlet i Svenska rum 2 på sidorna 330-334 finns inga exempel, övningar eller 

uppgifter som innefattar autentiskt språk. Läroboksförfattarna presenterar ordklasserna var för 

sig tillsammans med konstruerade meningsexempel. Satslära presenteras på en sida i slutet 

och beskrivs med korta exempel, även dessa är konstruerade.  

     I språkruta två på sidorna 66-67 diskuteras meningsstruktur och meningslängd och 

eleverna uppmanas variera språket. Det första exemplet är fyra konstruerade meningar med 

samma innehåll uttryckta på olika sätt för att eleverna ska se hur man kan variera strukturen i 
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sina meningar. Nästa exempel är ytterligare två stycken med konstruerade meningar. Det 

första stycket innehåller lika långa meningar medan det andra stycket har en varierad 

meningslängd för att visa rytm och tempo. Nästkommande mening tillhör en uppgift och 

eleverna får i uppgift att uttrycka meningen ”Jag är glad över min nya Iphone som jag ofta 

använder som kamera” på så många olika sätt de kan. Denna mening är således också 

konstruerad. I den nästa, och sista uppgiften i språkruta två, uppmanas eleverna att variera 

meningsstruktur och meningslängd i en längre text. Texten är en sakprosatext och består av 

två längre stycken om bluesartisten Jack White och kan därför anses innehålla autentiskt 

språk. 

     I språkruta tre, på sidorna 108-109, tas vanliga fel med de relativa pronomen som och 

vilket upp. Läroboksförfattarna ger exempel på vanliga syftningsfel utifrån konstruerade 

exempel och uppmanar eleverna att hitta oklarheterna i åtta formuleringar. Något av exemplen 

skulle kunna vara en omgjord tidningsrubrik, men detta framgår inte. I meningarna som skulle 

kunna vara omgjorda tidningsrubriker, nämligen följande: ”Fattiga länder är en värdslig 

angelägenhet som vi måste hindra” och ”Känd kommunpolitiker åtalad för stöld av åklagare” 

(2013 s. 109), finns ett språk som närmar sig en vuxensvenska och ett autentiskt språk.  

     På liknande sätt närmar sig läroboksförfattarna det autentiska språket i språkruta fem, på 

sidan 192, där de tar upp uttrycken Hon är bättre än jag och Hon är bättre än mig. Dessa 

uttryck är vanliga i det svenska språket och författarna kan därför anses diskutera något som 

rör det autentiska språket. Författarna ger en grammatisk förklaring till de olika uttrycken och 

varför båda av dem kan användas i tal som skrift. Eleverna får sedan i uppgift att göra om en 

konstruerad mening till en satsförkortning (uttrycket Hon är bättre än jag) och till att ordet än 

är en preposition följt av objektsformen mig (uttrycket Hon är bättre än mig). På sidorna 224-

225, i den sjätte och sista språkrutan, finns en uppgift om dativ- och ackusativobjekt. 

Uppgiften består av tre korta konstruerade meningar med uppmaningen ”Stryk under 

ackusativobjekt och dativobjekt i följande meningar”(Eriksson et al. 2013 s. 225).       

       Komplementet till läroboken är uppdelat i olika avsnitt. Eleverna får bland annat i uppgift 

att benämna vilken ordklass några understrukna ord tillhör, i en text som beskriver vad boken 

Skattkammarön handlar om. Denna text ligger på gränsen mellan autentiskt språk och fiktivt 

språk och är svårbedömd. Vidare får eleverna i uppgift att ta ut hjälpverb ur konstruerade 

meningar, tala om om de konstruerade meningarnas understrukna ord är adjektiv eller adverb 

och ta ut satsdelar ur tillrättalagda exempel. Komplementet innehåller alltså bara något 

exempel på autentiskt språk och närmar sig inte elevernas text eller tal.  
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4.2.2 Grammatiska nivåer och heltext  

I lärobokens grammatikkapitel består fyra sidor av ordklasserna substantiv, adjektiv, 

pronomen, verb, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner. 

Ordklasserna berörs var för sig tillsammans med exempel på dess olika former. Den femte 

och sista sidan tar upp satsdelarna predikat, subjekt, predikatsfyllnad, direkt 

objekt/ackusativobjekt, indirekt objekt/dativobjekt, agent, adverbial och attribut.  Den 

grammatiska nivån som berörs här är därför enbart syntax-nivå.  

     I läroboken – i lathunden, läggs ingen betoning på hela texter eftersom det bara är en nivå 

som berörs. Det finns heller inte exempel som är längre än en mening eller förklaringar som 

avser ett begrepps funktion i en text. I en av språkrutorna, språkruta två på sidorna 66-67, 

finns det ett utdrag ur en text, men de flesta exempel, eller övningar i övriga språkrutor är 

enskilda meningar. I språkruta två diskuteras meningslängd och vikten av att variera sitt 

språk. Att ge eleverna i uppgift att levandegöra en längre text genom att variera sitt språk, kan 

tolkas som att det finns en antydning om att texter i sin helhet är viktigt. I komplementet på 

sidan 2 finns en längre text, vilket skulle kunna indikera ett fokus på heltext. Det är dock 

ordklasser som studeras där och inte text-typiska frågor som exempelvis satsdelar.   

4.2.3 Användning av grammatiska begrepp för språklig medvetenhet och i 

svenskämnets övriga delar 

Grammatikkapitlet innefattar inga uppmaningar till eleverna om att använda de grammatiska 

begreppen för att utveckla sin språkliga medvetenhet eller i svenskämnets övriga delar. Det 

går heller inte att se någon underförstådd uppfattning om att begreppen bör användas på ett 

eller annat sätt utanför grammatikkapitlets ram. Språkruta två innehåller övningsuppgifter 

som har med meningsstruktur och meningslängd att göra. Trots att strukturen och längden inte 

diskuteras i några regelrätta grammatiska begrepp så möjliggör uppgifterna ändå en språklig 

medvetenhet.  

     Även i språkruta tre förhåller sig författarna snarare till funktionen av relativa pronomen 

än till själva begreppen i sig. De relativa pronomen som och vilket beskrivs under rubriken 

”Syftning” och genom exempel där författarna hänvisar till följande regel: ”Skriv som när du 

syftar tillbaka på det närmsta ordet, men vilket när du syftar på en sats” (Eriksson et al. 2013 

s. 108). Begreppet ”relativa pronomen” nämns alltså inte. I komplementet finns ingen ansats 

till att eleverna ska använda de grammatiska begreppen för att utveckla sin språkliga 

medvetenhet eller använda dem i svenskämnets övriga delar.  
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4.2.4 Problematisering och kreativitet  

I bokens grammatiklathund finns inga problematiseringar utan enbart förklaringar av 

begreppen tillsammans med korta exempel. Övningsuppgifterna i språkruta fem och sex 

uppmanar eleverna till att stryka under ord eller fraser som fungerar som vissa satsdelar eller 

göra om redan konstruerade meningar, därför finns inga problematiseringar i dessa språkrutor. 

Inte heller kan övningsuppgiften på sidan 109 i språkruta tre som uppmanar eleverna till att 

”spåra och rätta oklarheterna” i några konstruerade meningar, anses vara problematiserande. I 

språkruta två beskriver författarna att det är viktigt att variera meningarna i en text för att alla 

meningar inte ska ha samma struktur. Vidare menar de att sammanhanget avgör vilket 

meningsalternativ som är bäst. Efter detta får eleverna först i uppgift att uttrycka 

betydelseinnehållet i en redan angiven mening. Sedan uppmanas eleverna att variera 

meningarna i ett utdrag ur en faktatext. Att eleverna själva får undersöka texten och fundera 

över hur meningarna kan varieras kan anses mer problematiserande än den första 

övningsuppgiften i samma språkruta. Eleverna får upptäcka meningsstrukturen själva och det 

finns inget givet rätt eller fel. Komplementet innehåller inga ansatser till problematisering i 

komplementet, snarare ett tydligt fokus på att det finns ett rätt eller fel.   

      Det finns inga försök till att göra grammatiken kreativ i lärobokens grammatikkapitel, här 

beskrivs begreppen på ett tydligt instrumentellt sätt. Spår av kreativitet skulle kunna ses i 

språkruta nummer tvås användning av en text som kanske intresserar eleverna, eller i 

komplementets användning av en text om Skattkammarön – också en text som skulle kunna 

intressera eleverna.  

4.2.5 Elevernas verklighet och omvärlden  

I grammatiklathunden finns inga tydliga kopplingar till elevernas livsvärld.  

På sidan 66 i språkruta två, finns fyra konstruerade exempelmeningar som alla på olika sätt 

uttrycker att skribenten fått en laptop i födelsedagspresent. Detta skulle kunna ses som ett 

försök från författarnas sida att närma sig elevernas verklighet i sina grammatikexempel. I 

samma språkruta finns ytterligare ett exempel med möjlig koppling till elevernas verklighet. 

Övningsuppgiften handlar om att uttrycka betydelseinnehållet i exempelmeningen ”Jag är 

glad över min nya Iphone som jag ofta använder som kamera” på så många olika sätt som 

möjligt. Nedanför denna övning finns en kortare text om bluesartisten Jack White som 

tidigare spelat i bandet The White Stripes. Även här skulle det kunna finnas en ansats till att 

koppla exemplen till elevernas verklighet och framförallt till omvärlden.  

     I språkruta tre på sidan 109 skulle fyra av åtta exempelmeningar kunna vara omgjorda 

tidningsrubriker, vilket skulle indikera en koppling till omvärlden. Problematiken som 
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diskuteras i denna språkruta handlar om relativa pronomen och vad som händer med en 

mening om som och vilket byter plats. Den typen av felaktigheter kan vara tydlig i texter eller 

tal i vår omvärld. I språkruta fem på sidan 191 diskuteras vanliga uttryck i vårt dagliga språk, 

nämligen uttrycken Hon är bättre än jag och Hon är bättre än mig. Här visar författarna 

varför båda uttrycken är gångbara och det finns en tydlig koppling till verkligheten. Den sista 

språkrutan, nummer sex på sidorna 224-225, innehåller inga exempel som hör till omvärlden 

eller till elevernas verklighet. Dock poängterar författarna att begreppen ackusativ och dativ är 

vanliga i andra språk, vilket skulle kunna ses som en anknytning till omvärlden. I 

komplementet finns en övning som innefattar ett textutdrag från boken Skattkammarön. 

Eftersom Skattkammarön är en ungdomsbok kan det anses finnas en anknytning till elevernas 

verklighet.  

4.2.6 Terminologi  

I bokens grammatikkapitel tas det under rubriken ”Ordklasser” och substantiv upp följande 

begrepp: abstrakta, konkreta, numerus, singular, plural, kaus, grundform, genitiv, genus, 

maskulinum, femininum, utrum, neutrum, bestämd form, obestämd form. Efter substantiv tar 

författarna upp adjektiv och komparation. Därefter beskriver författarna pronomen och tar upp 

följande begrepp: personliga, possessiva, reflexiva, demonstrativa, relativa, interrogativa, 

indefinita. Under verb beskrivs de olika temana: infinitiv, preteritum (imperfekt), supinum, 

perfekt particip samt huvudverb, hjälpverb och tempusformerna presens, 

preteritum/imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum, konditionalis I, konditionalis II och 

imperativ. Vidare nämns också aktiv form och passiv form. Under adverb finns tidsadverb, 

rumsadverb och sättsadverb. Sedan tar författarna upp prepositioner, konjunktioner, räkneord 

och interjektioner. Under rubriken ”Satslära” nämner författarna följande satsdelar: predikat, 

subjekt, predikatsfyllnad, direkt objekt/ackusativobjekt, indirekt objekt/dativobjekt, agent, 

adverbial, attribut. I några av bokens språkrutor, nummer sex på sidorna 224-225, finns 

begreppen dativ/indirekt objekt, ackusativ/direkt objekt. För övrigt i språkrutorna finns 

förklaringar om meningslängd och meningsstruktur och om orden som och vilket utan 

koppling till specifika grammatiska begrepp. I komplementet ”Grammatikövningar” som hör 

till boken Svenska rum finns inga andra begrepp än de som redan nämnts ovan.  
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4.3 Svenska impulser 2  

4.3.1 Autentiskt språk, elevernas texter och tal samt verklighetsanknytning  

Grammatikkapitlet i Svenska impulser 2 är uppdelat i tre olika avsnitt: morfologi, ordbildning 

och syntax, på sidorna 455-469. Avsnitten har flera underrubriker med exempel, övningar och 

förklaringar av begrepp. Flera av dessa exempel eller övningar är konstruerade meningar eller 

lösryckta ord. Under avsnittet morfologi förklaras de olika morfemens funktion genom ett 

återkommande exempelord. Till avsnittet hör också fem övningar med olika konstruerade 

exempelord att ta ut morfem ur. Den avslutande övningen på sidan 458 uppmanar eleven till 

att ta ut böjnings-, foge- och avledningsmorfem i den redan angivna tidningsrubriken ”Pappan 

förlorade körkortet vid övningskörning – kraschade i gatukök”, vilket kan ses som både ett 

autentiskt språk och verklighetsanknuten text.  

     Avsnittet om ordbildning på sidorna 458-460 innehåller flera exempelord från olika 

ordklasser och fyra övningsuppgifter. I den första uppgiften på sidan 459 uppmanas eleverna 

att skriva egna ord genom att använda redan angivna avledningsmorfemet. Även om eleverna 

inte studerar sitt eget språk i denna uppgift uppmanas eleverna att använda ett autentiskt språk 

i grammatikövningen. Övningsuppgiften på sidan 460, den sista i avsnittet, går ut på att 

eleverna ska komma på olika förkortningar, eleverna får använda eget vokabulär och således 

finns ett fokus på autentiskt språk.  

     Det största avsnittet handlar om syntax, på sidorna 461- 469, och innehåller förklaringar 

med tillrättalagda exempel till olika begrepp som till exempel fraser och satsdelar. Avsnittet 

innefattar sex övningsuppgifter. Av dessa kan fyra stycken på något sätt kopplas till autentiskt 

språk. Övningsuppgift nummer två, på sidan 463, går ut på att eleverna ska bygga ut 

huvudorden tonåringar och sover med egna bestämningar. I uppgift tre, också på sidan 463, 

ska eleverna byta dessa texter/meningar med varandra och ta ut fraserna ur varandras texter. 

Även om läroboksförfattarna har valt ut vilka huvudord som ska byggas ut får eleverna 

använda egna ord till attributen, vilket kan tolkas som att eleverna studerar elevspråk och 

således också autentiskt språk. Vidare i övning nummer fyra möter eleverna autentiskt språk 

och verklighetsanknuten text genom tidningsrubriker. På sidan 465 får eleverna i uppgift att 

undersöka de olika fraserna i fyra olika, redan angivna, tidningsrubriker. ”Barnexepert och 

författare hängs ut i ny bok”, ”Robotar ska utforska havsdjupen efter liv”, ”Snökaos i helgen 

gjorde tusentals strömlösa” och ”Att fylla hundra – dröm eller mardröm?” (Leibig 2012 s. 

465). 

     På nästa sida, i den femte uppgiften, finns ytterligare ett exempel på autentiskt språk och 
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verklighetsanknuten text. Eleverna har från föregående sida genom konstruerade exempel fått 

se hur de olika fraserna fungerat som olika satsdelar. På sidan 466 finns denna uppgift:  

                                        Undersök satserna i tidningsnotiserna om späckhuggaren och 

plocka ut fraserna. Vilka sorts fraser hittar du? Hur fungerar 

fraserna? Du bör hitta ett eller flera exempel på fraser som 

fungerar som subjekt, predikat, adverbial och 

prepositionsobjekt. Det finns flera exempel på frasers funktion 

i tidningsnotisen men de beskrivs i nästa avsnitt (Leibig 2012 s. 

466).  

Tidningsnotisen är på 42 ord och handlar om en späckhuggare som tagit sig ända till den 

svenska västkusten.   

     I kapitlets början, på sidan 455, listar läroboksförfattarna fyra argument till varför man bör 

läsa grammatik. Argumenten lyder som följer:  

Du lär dig hur ditt eget språk är uppbyggt. 

Du förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig 

vad som är rätt eller fel i ditt eget språk. 

Din kommunikation fungerar mer störningsfritt eftersom 

dina grammatiska kunskaper hjälper dig att välja rätt när du 

talar och skriver. 

Sist men inte minst får du en genväg till att lära dig nya 

språk (Leibig 2012 s. 455).  

I dessa argument är det elevernas egna språk och således också ett autentiskt språk som 

fokuseras. På nästa sida, 456, beskrivs nivåer i språket. Författarna tar då upp hur delar som 

ord, fraser och meningar mynnar ut i skriftliga texter eller yttranden som monologer och 

dialoger. Detta skulle kunna tolkas som autentiskt språk.  

4.3.2 Grammatiska nivåer och heltext   

På grammatikkapitlets andra sida 456, under rubriken ”Nivåer i språket” beskrivs hur ”språk 

kan ses som ett system där mindre delar kombineras till större: ljud kombineras till delar av 

ord eller hela ord, ord till fraser, fraser till satser, satser till meningar och texter (i skrift) eller 

yttranden och monologer eller dialoger (i tal)” (Leibig 2012 s. 456). Vidare beskriver 

läroboksförfattaren att fonologi handlar om språkets ljud, morfologi handlar om ordens delar 

(böjning och bildning) och slutligen syntaxen om hur ”orden bildar fraser, satser och 

meningar.”  

     Det finns få övningar eller exempel som inbegriper en hel text. Det finns dock några 
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indikationer på att sammanhang och större textstycken kan vara viktigt i grammatisk analys. 

Dessa indikationer kan vi se till exempel genom att författarna, som ovan nämnt, beskriver 

delar av den hierarkiska strukturen och visar att/hur delar blir till helhet (text i skrift). På sidan 

460 finns det en övningsuppgift som består av att eleverna ska läsa halva utdraget ur Flickan 

som lekte med elden (Larsson 2006) som finns på sidan 360 i boken. Uppgiften går ut på att 

eleverna ska lista alla sammansättningar, dela upp i förled och efterled och fundera över vilka 

ordklasser de kommer ifrån. Vidare, på sidan 466, finns en uppgift där eleverna får ta ut fraser 

ur en tidningsnotis. Även på sidan 469 finns det en uppgift som inbegriper ett skönlitterärt 

textstycke. I uppgiften får eleverna ta ut fraserna och undersöka dess funktion som satsdelar 

på primär såväl som på sekundär nivå. I dessa exempel finns inte betoning på hela texter, 

heller inte en text-diskussion utifrån alla olika grammatiska nivåer men det finns indikationer 

på att författarna vill att eleverna ska få ett text-perspektiv i den grammatiska analysen. 

Författarna åsidosätter inte text och fokuserar inte bara begrepp i lösryckt mening.  

4.3.3 Användning av grammatiska begrepp för språklig medvetenhet och i 

svenskämnets övriga delar 

På kapitlets första sida, 455, finns några argument till varför man ska läsa grammatik. Ur två 

av dessa framgår att grammatisk kunskap kan användas för att bli språkligt medveten. 

Författaren skriver till exempel ”Du förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig vad 

som är rätt eller fel i ditt eget språk” och ”Din kommunikation fungerar mer störningsfritt 

eftersom dina grammatiska kunskaper hjälper dig att välja rätt när du talar och skriver” 

(Leibig 2012 s. 455). Det finns några övningsuppgifter som inbegriper skönlitterär text (s. 

460,469) och tidningsrubriker/notis (s.458, 465, 466 ). På sidan 463 får eleverna leta efter 

fraser i varandras meningar. Underförstått visar författaren att det egna språket kan vara 

underlag för grammatisk analys, vilket kan vidga elevernas språkliga medvetenhet. 

Grammatiska kunskaper kan appliceras på andra typer av texter men också på deras egna. I 

Svenska impulser 2’s grammatikkapitel finns dock inte några explicita förklaringar eller tips 

på hur eleverna kan använda sina grammatiska kunskaper i svenskämnets övriga delar.  

4.3.4 Problematisering och kreativitet 

Övningsuppgifterna som finns i grammatikkapitlet inleds ofta med rubriken ”Undersök”. 

Även om flera av de övningsuppgifter som finns i kapitlet handlar om att eleverna ska 

undersöka något i ett ord eller i en tillrättalagd mening indikerar ordet ”undersök” att det finns 

ett problem att undersöka/ ta reda på och således också en problematiserande inställning. 

Även i de övningsuppgifter som inte har tillrättalagda exempel uppmanas eleverna att 
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”undersöka” eller ”hitta” något i texten, vilket antyder ett förhållningssätt av 

problemanalys/analys snarare än ett förhållningssätt som handlar om rätt eller fel.  

     På sidan 458 problematiserar författaren rotmorfem och dess koppling till sammanhanget. 

Författarna menar att olika rotmorfem är olika svåra att se. Hon ger exempel på ordet 

bevakning och uttrycker sig på följande sätt: ”Rotmorfemet är vak som hör ihop med vaka, 

vara vaken. Det skiljer sig från ordet vak som betyder öppning i isen. Du måste alltså alltid 

tänka på sammanhanget: bevakning av en fotbollsmatch, inte ett hål i isen”(Leibig 2012 s. 

458). Ytterligare ett exempel på en övningsuppgift som kan anses problematisera språkbruket 

är en ”diskutera-uppgift” på sidan 460 där författarna uppmanar eleverna till att fundera över 

fördelar och nackdelar med förkortningar.   

     I det första och tredje avsnittet tar författarna upp den hierarki som finns i språket. Att 

presentera hierarkin och hur delarna hör ihop för att skapa en helhet kan ses som 

problematiserande. Under avsnittet om syntax, visar författarna subjektsled och predikatsled i 

meningen ”Den rödhåriga flickan leker mycket ivrigt” genom att använda frasernas huvudord 

och bestämningar. Författaren ger sedan exempel på hur man kan hitta fraserna i en längre 

mening med fler bestämningar genom att ändra på meningens ordföljd eller byta ut fraserna 

till pronomen. Genom att visa eleverna fras-lösningar av mer komplicerade meningar och inte 

nöja sig med det basala kan författaren anses problematisera frasstrukturen. Hon nämner 

också satsdelarnas funktion på sekundär och primär nivå. Genom att låta eleverna undersöka 

tidningsrubriker (s. 458,465) tidningsnotiser (s. 466) och två skönlitterära texter (s. 460,469) 

finns en ansats till att göra grammatiken något mer kreativ.  

4.3.5 Elevernas verklighet och omvärld   

Av kapitlets 15 övningsuppgifter finns det tre som skulle kunna kopplas till elevernas 

verklighet och omvärld. Dessa är bland annat övningen på sidan 460 som uppmanar eleverna 

att hitta sammansättningar i utdraget ur Flickan som lekte med elden (Larsson 2006). Även 

om boken gavs ut 2006 är den fortfarande populär och aktuell, framförallt eftersom den 

senaste delen i serien gavs ut i höstas (2015). Den har även filmatiserats både på svenska och 

engelska. Den andra övningen, sid 465, och den tredje övningen, 466, består av text från 

tidningar – närmre bestämt tidningsrubriker samt en tidningsnotis. I dessa övningar finns en 

koppling till omvärlden.  

     Övrigt som skulle kunna kopplas till elevernas verklighet eller till omvärlden är den 

språkruta som finns på sidan 459. Avsnittet handlar om ordbildning där läroboksförfattaren 

ger exempel på nyord genom att hänvisa till Språkrådets hemsida och nyordslistan. Även i hur 
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författaren uttryckt argumenten för grammatik på sidan 455 kan det synas en ansats till att 

närma sig elevernas verklighet. Författaren skriver till exempel ”Du lär dig hur ditt eget språk 

är uppbyggt” och ”Du förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig vad som är rätt 

eller fel i ditt eget språk” (Leibig 2012 s. 455). Istället för att förhålla sig allmänt till 

grammatikens argument väljer hon att fokusera på eleven och dennes språkbruk.  

4.3.6 Terminologi  

Svenska impulser 2 innefattar flera grammatiska begrepp och termer. På sidan 456 tar 

läroboksförfattaren upp olika nivåer i språket och nämner här ord, fraser, satser, meningar, 

texter, fonologi, morfologi och syntax. På samma sida under rubriken ”Morfologi” nämner 

hon begrepp som morfem och rotmorfem. På nästa sida grammatiska morfem, bundna 

morfem, självständiga morfem, böjningsmorfem, fogemorfem och avledningsmorfem. Vidare 

tar författaren upp olika termer för ordbildning så som avledning, sammansättning och 

förkortning på sidorna 458- 460. Här beskrivs suffix, prefix, förled och efterled. Under 

avsnittet ”Syntax” finns termerna fras, huvudord, bestämningar, subjektsled, predikatsled, 

nominalfras, adjektivfras, verbfras, prepositionsfras, adverbfras, infinitivfras, fyllnadsled, 

tilläggsled, subjekt, predikat, adverbial, prepositionsobjekt, direkt objekt, indirekt objekt, 

predikativ, agent, attribut, satsadverbial samt primär och sekundär nivå.  

5 Diskussion 
 

När det gäller det första kriteriet framkommer det i resultatet att en del av svenskämnets 

syfte handlar om att utveckla elevernas förmåga att arbeta med olika typer av texter. Uttrycket 

arbeta med kan i detta fall tolkas som grammatisk analys och olika typer av texter menar 

Skolverket är framförallt sakprosatexter, således också autentiska texter. Vidare menar 

Skolverket att eleverna ska få verktyg att analysera språk. Uttrycket språk kan uppfattas 

handla mer om ett autentiskt språk än om ett konstruerat. Det finns fler aspekter i 

styrdokumenten som skulle kunna tolkas som att det finns ett fokus på autentiskt språk och ett 

studium av verklighetsanknuten text. Kunskapskravet för grammatik går ut på att eleverna 

utifrån språkexempel ska kunna redogöra för vårt språks uppbyggnad, även här kan uttrycket 

språk kopplas samman med ett autentiskt språkbruk. Eleverna ska få reflektera över språklig 

variation, där språklig variation skulle kunna vara autentiskt språk i skrift eller tal, något som 

skulle kunna göras genom ett grammatiskt perspektiv. Det finns också en betoning i 

styrdokumenten på att eleverna ska arbeta med sina egna texter, klasskamraters texter och 
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muntliga framställningar efter premisser, där dessa premisser skulle kunna vara ett 

grammatiskt perspektiv. Verklighetsanknytningen är också tydlig, dels för att det funktionella 

sammanhanget nämns explicit, dels för att Skolverket nämner i syftet att eleverna ska få 

redskap att klara sig i samhället. Texter som förekommer i samhällslivet bör därför studeras ur 

flera olika perspektiv, också ur ett grammatiskt. På flera sätt framgår det alltså i 

styrdokumenten att grammatikmomentet bör ha fokus på autentiskt språk där elevers texter 

eller annan verklighetsanknuten text studeras.  

     Flera forskare poängterar i tidigare undersökningar vikten av verklighetsorientering i 

grammatikstudier. Däribland Boström (2004 s. 197) som menar att undervisningen ska 

baseras på elevernas verklighet, där texter och exempel bör anknyta till densamma. Även 

Pettersson (1987 s. 77) säger att grammatik bör kopplas till det egentliga språkbruket och att 

elevers texter bör studeras ur grammatisk synvinkel för att gynna språkfärdighet. I detta 

avseende säger tidigare forskning och undersökta styrdokument samma sak. I den tidigare 

forskningen finns det dock flera exempel på hur autentiskt språk inte framkommer i 

läromedel. Pettersson (1987 s. 67) visar tydligt hur vuxensvenskans vokabulär utesluts ur 

läromedlen. Han menar att läromedlen ger en falsk språkbild med konstruerat språk som 

stafettpinne. Stafettpinnen har nu växlats vidare till det nutida läromedlet Svenska rum 2, trots 

styrdokumentens fokus på autenticitet. I Svenska rum 2’s grammatikkapitel finns det inget 

exempel på autentisk text. Något exempel på, eller ansats till, autentiskt språk eller 

verklighetsaknuten text finns dock i språkruta två, tre och fem. Där språkruta två innehåller 

sakprosa och språkruta tre och fem visar hur författarna försöker närma sig det autentiska 

språket genom att diskutera problem som är vanligt förekommande i det vardagliga språket, 

till exempel syftningsfelsproblematik och schibboletfunktion. Meningarna som undersöks i 

språkruta tre skulle kunna vara omgjorda tidningsrubriker, vilket därför visar ett försökt till 

autentisk text. I komplementet finns en text som skulle kunna vara autentiskt språk.  

Läromedlets grammatikdel består alltså till stora delar av konstruerade meningar och 

exempel. Detta att jämföra med både Petterssons och Ullströms tidigare läromedelsstudier. 

Ullström (2000 s. 15), vars studier är något nyare än Petterssons, visar att läromedlens 

grammatiska exempel ofta är efter givna mönster och drar samma slutsats som Pettersson: 

skillnaden är stor mellan elevernas språkbruk och exemplen i läromedlen.  

     Vidare menar Pettersson (1987 s. 76) att om läromedlen inte förser eleverna med en 

korrekt språkbild blir eleverna inte förberedda för att studera sitt eget språkbruk. Även 

Nilsson (2000 s. 37) uttrycker sig på liknande sätt och menar att tillrättalagd grammatik 

hämmar eleverna i deras konfrontation med verklighetens språk. Viss konfrontation med 
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verkligheten kan dock ses i det andra läromedlet, Svenska impulser 2, där exempel på 

autentiskt språk och verklighetsanknuten text ges till varje avsnitt. Flest finns under avsnittet 

om syntax. Även om det fortfarande finns konstruerade exempel finns det ett större inslag av 

autentiskt språk och verklighetsanknuten text än i Svenska rum 2.  

     Det andra kriteriet för en funktionell eller formell grammatik handlar om vilka 

grammatiska nivåer som fokuseras och om det finns inslag av heltext-perspektiv. I 

styrdokumenten framgår det att undervisningen ska behandla ”hur ord, fraser och satser är 

uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken”. Detta skulle kunna betyda alla de 

grammatiska nivåer som nämnts under definitionen av grammatik, förutom möjligen 

pragmatik, fokuseras. Vidare finns en betoning på texter genom uttryck som till exempel att 

eleverna ska ” arbeta, bearbeta och värdera text”, lära sig om språk och stil i texter samt 

utveckla sina texter genom grammatiska kunskaper. Det finns således ett relativt tydligt fokus 

på hela texter och flera grammatiska nivåer i styrdokumenten. Styrdokumenten ger genom 

detta uttryck för Boströms & Josefsons (2006 s. 34 ff.) språkfärdighetsargument som bland 

annat inbegriper grammatiken som verktyg för att förbättra texter. Detta genom att eleverna 

blir varse grammatikens betydelse för informationsstruktur, textbindning och textbyggnad. 

Flera forskare, däribland Ekvall (2006) visar att grammatikundervisning med anknytning till 

text kan förbättra elevernas skrivande.   

     Styrdokumenten ger alltså utrymme för att arbeta grammatiskt med hela texter, något som 

inte läromedlet Svenska rum 2 gör. Läromedlet berör två grammatiska nivåer och det finns 

inga ansatser till betoning på heltext i grammatikkapitlet. Grammatikkapitlet är vidare 

uppdelat på två avsnitt: ordklasser och satslära. På liknande sätt har grammatikavsnitten 

presenterats i läromedlen som granskats av andra forskare. Boström (2004 s. 76 f.) menar att 

det är en traditionell uppdelning och att varje undergrupp behandlas var för sig. Även Nilsson 

(2000 s. 31) tar upp läromedlens struktur och upplever att det inte finns någon progression 

mellan högstadiets årskurser utan läromedlen följer samma struktur med innehåll som 

ordklasser och syntax. I Svenska rum 2 finns få textavsnitt. De som går att hitta är två kortare 

texter i komplementet och i språkruta två. Bristen på textavsnitt i grammatikkapitel menar 

Pettersson (1987 s. 69 f.) hämmar eleverna. De uppmärksammas inte på att ords användning i 

text. Precis som Boström & Josefson tar Pettersson (1987 s. 96 f.) upp hur viktigt det är att 

textbindande element berörs i läromedlens grammatikavsnitt. Konstateras kan alltså att 

faktumet att läromedel som Svenska rum 2 saknar textavsnitt gör att eleverna inte 

uppmärksammas på grammatikens betydelse för texten. Det andra läromedlet, Svenska 

impulser 2, har några fler textavsnitt som indikerar en betoning på heltext. Här är det tydligare 
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att författaren inte åsidosätter textperspektivet. Läromedlet tar också upp minst tre av de 

grammatiska nivåerna och jämför man grammatikavsnittet med styrdokumentens uttryckliga 

formuleringar om grammatik är samstämmigheten slående.   

     Det tredje kriteriet för en funktionell eller formell grammatik handlar om i vilken 

utsträckning eleverna uppmanas till användning för svenskämnets övriga delar och för 

utvecklandet av en språklig medvetenhet, samt vad som anses vara målet med 

grammatikundervisning. Styrdokumenten ger ett tydligt uttryck för en funktionell grammatik i 

detta avseende, genom att till exempel explicit nämna att grammatikkunskaper ska öka den 

språkliga medvetenheten och att kunskaperna ska ses som redskap för att kunna tala om språk. 

Vidare menar Skolverket att grammatiska kunskaper kan användas för att stärka elevers texter 

och muntliga framställningar. I läromedlet Svenska rum 2 finns ansatser till denna typ av 

funktionalitet i språkruta två och tre. I språkruta två kan diskussionen om meningslängd och 

meningsstruktur vara ett sätt att tydliggöra för eleverna hur variation i meningslängd kan 

väcka liv i texter, kunskap som de sedan kan ta med sig i svenskämnets övriga delar. Även 

språkruta tre ger uttryck för en funktionalitet genom att författarna diskuterar relativa 

pronomen utifrån funktionen snarare än begreppet. Fokuseringen på funktionaliteten skulle 

kunna tolkas som att det finns en underliggande uppfattning om att det inte är begreppen i sig 

som är viktiga utan användningen av dem, samt att eleverna genom dessa exempel skulle 

kunna utveckla ett visst mått av språklig medvetenhet. Denna kunskap skulle också kunna 

användas i svenskämnets övriga delar. Begreppen kan dock vara viktiga i sig för en fördjupad 

förståelse för språket och således också den språkliga medvetenheten.  

     I Svenska impulser 2 finns den språkliga medvetenheten uttryckt i argumenten samt 

övningsuppgifter som inbegriper textavsnitt. Att använda grammatiska begrepp i studerandet 

av en skönlitterär text eller mening från en tidning kan tänkas vidga vyerna för eleverna när 

det gäller grammatisk analys. Det visar att grammatisk kunskap kan appliceras på andra delar 

än på grammatiskt tillrättalagda meningar, vilket skulle kunna tänkas utveckla elevernas 

språkliga medvetenhet. Några inslag av användning av grammatiska begrepp för de olika 

syftena finns alltså i båda läromedlen. I tidigare undersökningar har få forskare berört 

användningen av begreppen i explicit mening, men Boström (2004 s. 197) menar till exempel 

att det bör finnas en god balans mellan baskunskaper (begrepp) och diskussioner, arbete med 

och bearbetning av text samt upplevelser (processer/användning). Det baserar hon på att den 

lärstilsanpassade grammatikundervisningen, som innefattar flera av de processuella delarna, 

visat positiv effekt på alla undersökta delar i jämförelse med traditionell 

grammatikundervisning.  
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     Nilsson (2000 s. 37) kritiserar den formella grammatikens invit till enbart drill och 

identifiering av begrepp. Denna invit kan ses i båda, för föreliggande studie undersökta, 

läromedel, men framförallt i Svenska rum 2. Det som dock kan sägas är att flera av de delar 

som Pettersson, Nilsson och Ullström diskuterar handlar indirekt om att eleverna ska kunna 

utveckla sin språkliga medvetenhet genom att använda begreppen. En 

formalbildningstradition och föråldrad eller felaktig terminologi står dock i vägen för detta i 

de läromedel forskarna undersökt, något som också får konsekvenser för hur grammatiken 

presenteras i läromedlen som är aktuella för denna studie.   

      Det fjärde kriteriet för en funktionell eller formell grammatik handlar om graden av 

problematiserande inställning och kreativitet. I styrdokumenten framkommer att eleverna ska 

få möjlighet att granska text och analysera språk. Granska text skulle kunna innebära en 

granskning av autentisk text utifrån ett grammatiskt perspektiv. Den funktionella ansatsen i 

detta fall skulle kunna vara tydligare. Framhållas ska dock att granskning och analys kan 

tänkas förutsätta en problemställning, och att grammatikundervisningen i styrdokumenten 

därför har en problematiserande inriktning. På liknande sätt kan man också tolka det 

Skolverket skriver om att undervisningen ska vara stimulerande och lustfylld – att det gäller 

grammatikundervisningen lika mycket som det gäller övrig undervisning. Tidigare forskning 

tar inte upp kreativitet mer än vikten av koppling till elevernas verklighet, något som 

utvecklas i ett senare avsnitt, se nedan. Däremot efterlyser flera forskare problematisering i de 

läromedel som tidigare granskats. Hultman (1987 s. 40) visar hur satsdelen objekt bör 

problematiseras i läroböckers grammatikavsnitt. Han påpekar också hur svårt det är att 

kategorisera och etikettera språket, vilket gör att läromedlen bör ha en mer problematiserande 

inställning och uppmana eleverna till problematisering. På liknande sätt resonerar Platzack 

(1987 s. 84) som menar att det inte finns ”en form en betydelse” i det svenska språket.   

     Även Nilsson (2000 s. 31 ff.) menar, efter att ha funnit få problematiseringar i sin 

granskning, att läromedlen bör problematisera ordklassernas indelning och adjektivens 

kongruensböjning. Det kan jämföras med grammatikkapitlet i Svenska rum 2 som heller inte 

problematiserar ordklassernas indelning, och heller inte övriga begrepp. I läromedlet 

uppmanas eleverna istället till att stryka under ordklasser eller satsdelar i meningar, vilket ger 

uttryck för att det finns tydliga rätt eller fel. En ansats till problematisering finns, men för 

övrigt stämmer läromedlet väl in på formell grammatik i det här avseendet, också på grund av 

avsaknaden av kreativa grammatikövningar. Flera ansatser till både problematisering och 

kreativitet finns i det andra läromedlet, Svenska impulser 2. Detta genom att övningarna ofta 

inleds med en uppmaning om att eleverna ska undersöka något men också genom att till 
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exempel nämna språkets hierarki. Att presentera hierarkin och hur delarna hör ihop för att 

skapa helhet kan ses som en ansats till problematisering i jämförelse med att nämna 

begreppen var för sig utan att diskutera eller förklara för läsaren hur de hör ihop med 

varandra, likt presentationen av ordklasser och satslära i Svenska rum 2. Denna presentation 

går att jämföra med det som Svensson (1987 s. 103) hittat i sin undersökning av samtida 

läromedel. Meningsstrukturen beskrivs genom enbart ordklasser och satsdelar och utesluter 

därmed de hierarkiska förhållandena. För att eleverna ska få förståelse för språkets hierarki 

ger Svensson förslag på att meningsstrukturen kan diskuteras genom frasstrukturer i 

träddiagram. Skolverket och författaren för Svenska impulser 2 har tagit till sig detta, eftersom 

det finns en tydlig betoning på fraser. I Svenska impulser 2 nämns också hierarkin genom 

sekundär och primär nivå.  

     Det femte kriteriet handlar om i vilken utsträckning det finns fokus på elevernas 

verklighet och på omvärlden. I styrdokumenten finns tydligt beskrivet hur undervisningen ska 

stimulera eleverna genom att till exempel förhålla sig till elevernas intressen och erfarenheter. 

De ska ges förutsättningar att klara av vardags- och samhällsliv, arbetsliv och högre studier, 

vilket kan ses som en koppling till både elevernas verklighet och till omvärlden. Elevernas 

egna texter ska fungera som underlag för arbete och bearbetning. På detta sätt bör också 

grammatikundervisningen vara utformad för att styrdokumenten ska följas. Samtliga forskare 

i tidigare undersökningar menar att det finns en avsaknad av verklighetsperspektiv i 

läromedlen. Detta innefattar också en avsaknad av elevernas verklighet. Pettersson (1987 s. 

76) menar till exempel att eleverna inte blir förberedda på att studera sitt eget språkbruk, att 

utmanas genom att möta vuxenprosa och ett annat ordförråd och att elevernas texter måste 

kopplas till grammatiken. Eftersom läromedlet som han undersöker inte ger dessa 

förutsättningar finns således inget fokus på eleverna. Ullström (2000 s. 53) visar att få av 

böckerna hänvisar till elevernas egna språk. Författarna nämner dock inte något om att 

uppgifterna/övningarna/exemplen i läromedlen på något sätt är kopplade till elevernas 

generation/ intresse eller omvärld för att väcka intresse. 

     Boström (2004 s. 197) däremot, menar att undervisningen bör ha ett elevperspektiv där 

elevernas intressen tas till vara i exempel och övningar. I läromedlen som undersökts i 

föreliggande studie finns några respektive flera kopplingar till elevernas verklighet och 

omvärlden. I samtliga språkrutor för Svenska rum 2 finns någon ansats till anknytning genom 

till exempel sakprosa om en känd bluesartist. Grammatikkapitlet rymmer dock inga försök till 

anknytning. I Svenska impulser 2 finns det något fler exempel på elevernas verklighet och 

omvärld, de är också tydligare och inte bara ”ansatser till”. Dessa finns i övningsuppgifter, 
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språkrutor och i argumenten till varför vi ska läsa grammatik.  

     Det sjätte och sista kriteriet handlar om terminologi. Kriterierna är här något missvisande 

eftersom ”adekvat terminologi” nämns för både funktionell och formell grammatik. Påpekas 

ska att även formell grammatik kan innefatta adekvat terminologi. Det är dock vanligt att 

inadekvat terminologi återfinns i formell grammatik och bör inte återfinnas i den funktionella 

grammatiken. Styrdokumenten tar i detta avseende tydligt avstamp i den funktionella 

grammatiken genom att säga att det för språklig analys lämpar sig bäst med passande och 

ämnesspecifika begrepp. Svenska rum 2 nämner flera adekvata begrepp men sex av dem kan 

anses vara inadekvata, nämligen predikatsfyllnad, ackusativobjekt och dativobjekt, 

maskulinum och femininum. Bolander (1987 s. 25) föreslog i Grammatik på villovägar 1987 

att predikatsfyllnad bör kallas predikativ för att ge en mer verklighetstrogen språkbild och 

funktionalisera språkbeskrivningen, trots detta finns begreppet att hitta utan problematisering i 

en lärobok 30 år senare.  

     Användandet av begreppen ackusativ och dativ hittar också Hultman (1987 s. 50) i sin 

granskning av läromedel, och poängterar att de inte längre korrelerar med svenskans kasus-

system. Han menar att adekvata begrepp bör användas vid grammatisk analys, eftersom 

svenskans egenart bör framhävas. Även om läroboksförfattarna framhåller att begreppen inte 

längre stämmer överens med det svenska språket används de i både språkrutan och lathunden. 

Andra begrepp som författarna väljer att nämna men som heller inte är aktuella längre är 

maskulinum och femininum. Författarna förklarar dock även här att de inte finns kvar i det 

svenska språket längre. Svenska rum 2 innefattar alltså flera exempel på begrepp som inte 

längre passar det svenska språket och stämmer därför överens med hur den tidigare 

forskningen beskrivit läromedel baserade på formell grammatik.  De begrepp som tas upp i 

Svenska impulser 2 är alla passande för det nutida svenska språket.  

     Den övergripande slutsatsen som kan dras är således att styrdokumenten ger uttryck för 

ett mer funktionellt perspektiv på grammatik. Svenska impulser 2 har en formell grund men 

också flera funktionella ansatser och kan därför anses vara mer funktionell än formell. Detta 

även i jämförelse med Svenska rum 2, som genom nästan samtliga kriterier ger uttryck för en 

formell grammatik. Styrdokumenten kan därför anses korrelera tillräckligt med Svenska 

impulser 2, men inte alls med Svenska rum 2, även om ytterligare ansatser till funktionalitet i 

förstnämnda läromedel önskas. Den orubbliga formalism som redogjorts för i ämnets historia 

och som funnits av tidigare forskare i läromedels grammatikavsnitt kan därför ses 

vidarebefordras i Svenska rum 2.  

     Styrdokumenten vilar på vetenskaplig grund. Det kan konstateras även genom 
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föreliggande studie. Konstateras kan också, trots studiens ringa urval, att läromedel behöver 

följa forskning och styrdokument i högre utsträckning. Om grammatikmomentet är så 

läroboksstyrt som Nilsson (2000 s. 31) påpekar finns formalbildningstraditionen fortfarande 

kvar i svensk grammatikundervisning. Med böcker som Svenska rum 2 lämnas lärare 

ensamma, utan stöttning, i grammatikmomentet, vilket missgynnar undervisningen om läraren 

har låg grammatisk kompetens. Precis som Boström (2004 s. 64) poängterar, bör 

grammatikavsnitten i läromedlen innefatta större variation för att svensklärare ska kunna 

utveckla undervisningen. Tilläggas ska att den bör signalera funktionalitet för att ge lärarna 

inspiration, men också för att följa styrdokumentens formuleringar. Både Ullström (2000 s. 

64) och Boström ifrågasätter lärares förändringsbenägenhet och Boström (2004 s. 197) menar 

att det finns en bristande vilja hos svensklärare att sätta sig in i grammatikdidaktisk forskning. 

Ansvaret att ta till sig grammatikdidaktisk forskning ligger självklart också på den enskilda 

läraren/skolan.  

     Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur funktionell 

grammatikundervisning fungerar i praktiken genom att intervjua lärare som har etablerat en 

sådan undervisning. Denna studie har visat formalbildningstraditionens styrka, varpå 

inspiration genom uppslag från lärare som arbetar funktionellt med grammatik behövs för att 

ändra traditionen. Vidare skulle det vara intressant att analysera ett större antal läromedel med 

liknande fokus för att åskådliggöra vilket/vilka läromedel som bäst ger uttryck för ett 

funktionellt perspektiv på grammatik.  
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