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FÖRORD 
 
 
 
För ungefär två år sedan läste jag svensklärarutbildningens första renodlade grammatikkurs. 
Jag hade en rad förutfattade meningar om ämnet, främst att det var svårt och tråkigt men även 
att det, till viss del, upplevdes omotiverat. Efter första lektionen med Nils Dverstorp var dessa 
uppfattningar som bortblåsta. Nils otroliga entusiasm visade sig smittsam och ett passionerat 
grammatikintresse växte fram hos mig. Under kursens gång kom grammatik att upplevas som 
både roligt och meningsfullt och idén till denna uppsats utkristalliserades med tiden. Jag är 
tacksam över att jag för två år sedan fick just dig som lärare i grammatik och att du dessutom 
erbjöd dig att handleda mitt arbete på distans, trots att du lämnade LTU förra året. Utan dig 
hade inte föreliggande uppsats skrivits. Tack!  
 
Ett varmt och innerligt tack vill jag även rikta till Annbritt Palo, min primära handledare under 
arbetets gång. Tack för att du har väglett mig och ständigt ifrågasatt mina formuleringar. Du 
har varit en djävulens advokat, vilket du vet om att jag behöver. Diskussionerna med dig har 
varit utvecklande och lärorika. Jag vill även tacka dig för hela min studietid på ämneslärar-
utbildningen. Du har spelat en avgörande roll i formandet av min svenskläraridentitet. Lärar-
utbildningen behöver fler kvinnliga förebilder som dig.   
 
Jag vill även rikta ett tack till grammatikgurun Rune Westerlund, som gladeligen läste mitt 
arbete trots att jag inte bokat tid hos Språkverkstaden. Tillsammans med dig fick jag än en 
gång möjligheten att diskutera mitt arbete och intressanta diskussioner rörande grammatik 
och grammatikdidaktik vägledde mig i det fortsatta arbetet.  
 
Avslutningsvis vill jag tacka min goda vän och studiekamrat Catarina Siljelöf. Du vet mycket 
väl vilken betydelse du har haft under föreliggande arbete, men trots det förtjänar du förordets 
förnämsta plats. Jag är oerhört tacksam över att du och jag valde att söka till ämneslärar-
utbildningen samtidigt. Inte nog med att du ständigt har triggat mig till att prestera bättre, du 
har dessutom med tiden blivit en av mina närmsta vänner. Det har varit väldigt värdefullt att 
skriva examensarbetet parallellt med dig. Vi har tillsammans kontinuerligt opponerat på 
varandra samt diskuterat problem, relevanta som irrelevanta, under hela arbetets gång. Tack 
för alla de studietimmar vi la ned tillsammans under grammatikkursen för två år sedan. Tack 
för att du har stått ut med alla mina okristligt tidiga telefonsamtal och tack för att du alltid 
säger precis vad du tycker. Jag hoppas verkligen att vi en dag blir kollegor. Om det är någon 
svensklärare jag vill arbeta tillsammans med är det dig.  
 
 

 
Maj 2017, Luleå 
  



 
 

 
 
 

SAMMANFATTNING 
Eftersom svensklärare i hög utsträckning förlitar sig på läromedel i formandet av grammatik-
undervisningen bör dess innehåll och struktur ha betydelse för vilka kunskaper som lärs ut. 
Syftet med föreliggande undersökning är därför att analysera och problematisera hur 
läromedel för gymnasiets högskoleförberedande kurs Svenska 2 strukturerar de avsnitt som 
behandlar grammatik. Undersökningens empiriska material består av fem läromedel för 
gymnasiekursen Svenska 2, vilka analyseras utifrån kvalitativa textanalyser. Undersökningens 
resultat påvisar att läromedlen präglas av antingen en funktionell grammatik, där grammatiken 
ses som ett normativt verktyg för skrivandet, eller som en statisk och oproblematiserad 
begreppskunskap. Vidare påvisas även att många av undersökningens läromedel har brister 
och är långtifrån alltid helt i överensstämmelse med ämnesplanens mål. Det finns även en 
betydande skillnad mellan den skolgrammatik som presenteras i undersökningens läromedel 
och den som språkvetenskapen framhåller. Detta talar för att det är högst centralt att 
ifrågasätta läromedlens legitimerande funktion. Det som slutligen konstateras är att 
läromedlen bör komma bort från den traditionella grammatikbeskrivningen, så att lärare kan 
välja läromedel vars grammatikavsnitt liknar språkvetenskapens.  

Nyckelord: grammatik, skolgrammatik, grammatikdidaktik, läromedel, grammatikunder-
visning. 

 
 
 
 
 

  



 
 

 

ABSTRACT 
Because Swedish teachers rely heavily on teaching materials in the form of grammar education, 
the content and structure thereof should be important for which knowledge is taught. The 
purpose of the present study is to analyse and problematise how teaching materials for the 
college preparatory course Swedish 2 structure the sections dealing with grammar. The 
empirical material of the study consists of five teaching materials for the upper secondary 
school subject Swedish 2, which were analysed on the basis of qualitative text analyses. The 
results of the study showed that the teaching materials are characterised by either a functional 
grammar, where the grammar is seen as a normative tool for writing, or as a static and 
unproblematised conceptual knowledge. Furthermore, it is also shown that many of the 
study's teaching materials have shortcomings and are far from always completely in line with 
the curriculum’s objectives. There is also a significant difference between the school grammar 
presented in the study's teaching materials and the one that linguistics advocates. This suggests 
that it is highly central to question the legitimacy of the teaching materials. Finally, it is 
concluded that the teaching materials should be removed from the traditional grammar 
description so that teachers can choose teaching materials whose grammar sections are similar 
to linguistics. 
 
Keywords: grammar, the teaching and learning of grammar, teaching material, Scandinavian 
languages and litterature. 
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1 INLEDNING 
Grammatikens roll i svenskundervisningen är en omtvistad fråga, såväl inom den pedagogiska 
och didaktiska forskningen som i skolors klassrum och lärarrum. Diskussionen har pendlat 
mellan att framhäva grammatik som ett oumbärligt verktyg för att behärska språket till att 
klandras för att vara ett styrmedel för social gallring. Främst har kritiken som förts fram mot 
svenskämnets grammatikundervisning varit att den sällan resulterat i elever med någon större 
insikt i språket, utan snarare elever med dåliga minnen av en svår och abstrakt undervisning 
de inte ser nyttan av (Brodow, 2000). Denna debatt har inneburit att grammatikens plats i 
läroplanerna har varierat genom åren. När Skolverket introducerade den nuvarande läroplanen 
2011 fick grammatiken en tydligare plats i svenskämnet och läromedlen reviderades eller kom 
att helt ersättas och nyttan av grammatikkunskaper kom att bli allt centralare att motivera. Det 
aktuella styrsystemet i skolan betonar lärares professionella ansvar och frihet att själva välja 
metoder för att nå kursers uppsatta mål. Målen som kurs- och ämnesplanerna anger är givetvis 
desamma oavsett var i landet man befinner sig men hur målen i sin tur nås och vilka läromedel 
som används kan dock variera.  
 
Tidigare granskade Statens Institut för Läromedel (SIL) läromedel men det lades ned 1991. 
Eilard (2008) skriver att skolans decentralisering och frånvaron av en statlig granskande 
instans har medfört att läromedlen marknadsanpassats. I dag är således produktionen av 
läromedel kommersiell och genomgår inte en statlig förhandsgranskning. Visserligen betonar 
de flesta läromedelsförlag att just deras läromedel uppfyller läroplanens krav men deras 
marknadsanpassade roll innebär ändå att varje enskild lärare har ett ansvar att se till att kritiskt 
granska och välja läromedel som är av relevans för undervisningen. Det är inte enbart ett 
tidskrävande arbete utan kräver även kunskap om läromedel och dess roll i undervisningen. 
För många lärare finns inte möjligheter till denna grundliga granskning i den aktuella 
skolsituationen och med tanke på att läromedlen påverkar både undervisningens upplägg och 
innehåll finns det följaktligen ett behov av att granska dem närmare (Englund, 2006).  
 
Enligt Skolverket (2006) överlämnar lärare mycket av det egna handlingsutrymmet till 
läromedelsproducenterna och läromedel får således en central roll både för hur under-
visningen utformas och för konkretiseringen av den nuvarande läroplanens mål, innehåll och 
arbetsprinciper. Skolverket (2006) konstaterar att tryckta läromedel är ett dominerande 
verktyg i skolan. En utförlig granskning av läromedels grammatikavsnitt kan därför vägleda 
verksamma svensklärare vid val av läromedel beträffande grammatikundervisning. Enligt 
Ammert et al. (2011) har läroboken en stark ställning i skolan, framför allt inom 
gymnasieskolan. Svensson (2011) skriver i sin tur att läroboken fungerar som planerings-
redskap då den kan hjälpa läraren att hitta en struktur och en ram för undervisningen. Utifrån 
lärobokens struktur kan läraren välja att använda vissa delar och utelämna andra. Läroboken 
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kan även fungera som ett pedagogiskt verktyg vad gäller planering då den kan tydliggöra för 
eleverna vad som ska hända härnäst.  
 
En rad undersökningar från 2000-talet visar dessutom att elevernas grammatiska förkunskaper 
som de har med sig efter gymnasiet minskar. I bland annat Bergströms (2007) rapport framgår 
det att skillnaderna mellan gymnasiets och högskolans nivå har blivit allt större, främst vad 
gäller grammatik. Bergström (2007) skriver vidare att högskolelärare upplever att de, jämfört 
med tio–femton år tidigare, inte längre kan anta att studenterna har vissa bestämda för-
kunskaper beträffande grammatik. Studenterna menar att grammatiken de lärt sig under 
gymnasiet både har varit felaktig och otillräcklig i förhållande till vad som sedan krävs på 
högskolan. Många undersökningar rörande skolgrammatik tyder vidare på att traditionell 
skolgrammatik dominerar både vad gäller beskrivningen av grammatik och i undervisningen 
av den (Teleman et al., 1987, Ullström, 2000 och Boström, 2004). Ullström (2000) skriver 
dessutom att denna tradition tenderar att förstärkas. Nilsson och Ullström (1997) uttrycker 
även att det finns en besvärande skillnad mellan språkvetenskapen och skolan och deras 
respektive sätt att beskriva och analysera språk. Eftersom skolan ska utgå från beprövad 
erfarenhet och vetenskaplig grund är denna skillnad högst anmärkningsvärd.  
 
Föreliggande undersökning ämnar utreda och problematisera hur fem läromedel för högskole-
förberedande svenskundervisning i gymnasiet strukturerar de avsnitt som behandlar 
grammatik. Eftersom svensklärare i hög utsträckning förlitar sig på läromedel i formandet av 
grammatikundervisning bör deras innehåll och struktur ha betydelse för vilka kunskaper som 
faktiskt lärs ut (Bergström, 2007). Även internationella undersökningar framhåller betydelsen 
av läromedel. Oates (2014) undersökning pekar på att det finns ett samband mellan goda 
studieresultat och användande av läromedel av god kvalitet. Eftersom kunskaper om 
läromedlens roll i den mål- och resultatstyrda skolan i Sverige främst baseras på undersök-
ningar där betydligt färre läromedel granskas, dessutom gjorda före Gy 11 (2011), fyller 
föreliggande undersökning en kunskapslucka och kan bidra till en förståelse för hur grammatik 
presenteras och struktureras i läromedel för gymnasiets högskoleförberedande program. En 
analys av läromedel för den högskoleförberedande kursen Svenska 2 är även relevant för att 
utröna om skillnaden mellan skolan och språkvetenskapen beträffande grammatik-
beskrivningar i läromedel fortfarande består och om den traditionella skolgrammatiken 
fortfarande är dominerande. Kursen Svenska 2 har valts dels för att ta reda på vilka grammatik-
kunskaper föreliggande läromedlen anser att elever bör ta med sig till vidare universitets-
studier, och dels för att grammatiken nämns explicit i den kursen. 
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2 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med föreliggande undersökning är att utreda och problematisera hur läromedel i kursen 
Svenska 2 för gymnasiet strukturerar de avsnitt som behandlar grammatik. För att uppnå 
undersökningens syfte har nedanstående frågeställningar formulerats: 
 

• Hur förklaras och struktureras grammatik i fem läromedel för kursen Svenska 2 för 
gymnasiet?  

• Motiveras nyttan av grammatikkunskaper? I så fall – hur?  
 
 

2.1 AVGRÄNSNINGAR 

I föreliggande undersökning avses struktur som de delar som tillsammans bildar en helhet i 
läromedlens grammatikavsnitt. Eftersom läromedel inte är ett entydigt begrepp, då det kan 
handla om allt från läroböcker till digitala läromedel, tydliggörs här att begreppet begränsas till 
förlagsutgivna produkter för svenskämnets högskoleförberedande gymnasiekurs i svenska. 
Hur läromedel används i undervisningen, vad eleverna läser i den, hur lärare och elever 
diskuterar dess innehåll samt vad eleverna slutligen tar till sig går inte att enbart studera genom 
analys av läromedel utan kräver helt andra typer av studier. Undersökningen avser inte heller 
att synliggöra elevers faktiska lärande utan hur läroböckerna strukturerar grammatik i 
förhållande till perspektiv på grammatik. Denna avgränsning har gjorts eftersom den 
information som analyseras vid kvalitativ textanalys inte uppstår i forskarens direkta 
kontakt/interaktion med det studerande fenomenet. De slutsatser som dras i föreliggande 
undersökning gäller därför endast de fem läromedlen som undersöks och resultaten kan inte 
per automatik överföras till den faktiska undervisningen. Vad gäller läromedlens bilder 
kommer endast de som fungerar integrerat med grammatikinnehållet att vara föremål för 
analys.   
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3 METOD & MATERIAL 

3.1 KVALITATIV TEXTANALYS 

Enligt Widén (2015) handlar kvalitativ textanalys om att välja ut och förhålla sig till olika typer 
av texter och deras innehåll samt skapa kunskap om texters innebörder utifrån ett väl avgränsat 
undersökningsproblem. Vid en kvalitativ textanalys är det således centralt att veta vad 
undersökningen vill få ut av texten. Hartman (2004) skriver att den kvalitativa metoden 
används i undersökningar där just tolkningen av hur något är utformat samt vilken egenskap 
något innehar är centralt, vilket följande undersökning studerar. Widén (2015) skriver om tre 
olika dimensioner som forskaren bör reflektera över innan analysen genomförs vilket 
följaktligen utgör förgrunden till analysen. Den första dimensionen handlar om att analysera 
texten utifrån författarens eller redaktörens perspektiv och om hur olika innebörder av texten 
har producerats. Den andra dimensionen riktar sig till textens form och innehåll där fokus 
riktas mot de språkliga, litterära och innehållsmässiga innebörderna i texten. Slutligen handlar 
den tredje dimensionen om att sätta texten i relation till ett sammanhang för att kunna tolka 
vilka innebörder som framträder för att skapa förståelse för det omgivande samhället.  
 
För att få en bild av hur grammatik struktureras i läromedel samt vilka perspektiv på 
grammatik läromedlen förmedlar har således kvalitativa textanalyser gjorts av fem läromedel 
producerade för läroplanen från 2011 för gymnasieskolans högskoleförberedande kurs i 
svenska. De dimensioner som är centrala för föreliggande undersökning är främst dimension 
två och tre. Den första dimensionen berörs visserligen när författarnas och förlagens bakgrund 
behandlas. Den tangeras även då de läromedel som ursprungligen skrevs för den tidigare 
läroplanen (Handbok i svenska språket, Svenska rum 2 och Svenska impulser 2) analyseras 
beträffande dess perspektiv på hur olika innebörder av texten producerats.  
 
De aspekter som för denna undersökning tagits i beaktande vid den kvalitativa textanalysens 
andra dimension är disposition, urval, struktur, övningsunderlag samt vilka perspektiv på 
grammatik som läromedlens grammatikavsnitt präglas av. Vid granskning av disposition 
undersöks hur läroböckerna är organiserade, hur kapitelindelningen ser ut och hur stor del av 
innehållet som ägnas åt grammatik. Urvalet och strukturen i läromedlen granskas sedan utifrån 
olika grammatiska perspektiv och förhållningssätt samt ämnesplanens riktlinjer. De 
grammatiska övningsuppgifterna till de aktuella läromedlen granskas genom att studera hur 
övningarna är utformade och om de är produktorienterade eller processorienterade (se avsnitt 
5.3.7). Vidare granskas även hur läromedlens grammatikavsnitt är kopplade till ämnesplanen 
och kursens innehåll. Den kvalitativa textanalysen utgör följaktligen den huvudsakliga 
metoden för att synliggöra hur grammatik skildras i läromedlen för Svenska 2 i gymnasie-
skolan. När samtliga delar analyserats kan förståelse för hur läromedlen förhåller sig till olika 
perspektiv på grammatik uppnås. För att underbygga undersökningens resultat har nedan-
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stående analysschema konstruerats med utgångspunkt i undersökningens tidigare forskning 
och teoretiska referensram (se avsnitt 4 och 5).  
 
Disposition – Vilken titel har läromedlet? Vilket förlag? Vilka författare? Är de forskare? 
Yrkesverksamma lärare? Vilket utrymme får grammatikavsnitten? Vad kan noteras och 
diskuteras beträffande grammatikavsnittens omfång? Vad förmedlas i förordet? Är 
grammatikavsnitten integrerade med andra delar eller presenteras de avskilt? 
 
Urval – Motiveras nyttan av grammatikkunskaper? I så fall – var och hur? Vilka förväntningar 
gällande grammatikkunskaper har läromedlen på läsaren? Hur förklaras grammatik? Vilka 
grammatiska moment tas upp och hur presenteras de? Finns övningsuppgifter? Är dessa 
uppgifter produkt- eller processorienterade? Hur förhåller sig läromedlen till den traditionella 
grammatiska begreppsapparaten? Skiljer läromedlen mellan språket som system och språket i 
bruk? Fokuserar läromedlen på språkets struktur snarare än dess användning? Åskådliggörs 
språkets hierarkiska struktur? Hur förhåller sig läromedlen till satsscheman? Är grammatiken 
knuten till arbete med bearbetning av texter? I så fall – hur? Hur förhåller sig grammatik-
avsnittens innehåll till ämnesplanens mål? 
 
Undersökningens kvalitativa textanalys anammar således en styrd, deduktiv, ansats där 
texterna tolkas utifrån ett på förhand bestämt teoretiskt kodningsschema (Hsieh & Shannon, 
2005). Undersökningens teoretiska referensram samt dess tidigare forskning ligger med andra 
ord till grund för de förbestämda koder och kategorier varmed analysen genomförs. Det är 
viktigt att nämna att när kvalitativa textanalyser bedrivs undersöks inte enbart dokumentets 
faktiska innehåll, utan en reflektion kring vad som inte sägs, påtalas eller beskrivs i texten – 
det glömda eller avsiktligt utelämnade – måste även tas i beaktande (Guba & Lincoln, 1994). 
Ovanstående frågor har således konstruerats så att läromedel som utelämnar vissa delar 
hanteras i relation till en större kontext än den som nödvändigtvis representeras. I under-
sökningen ges några av dessa frågor större utrymme än andra. Dit hör vilka grammatiska 
moment som tas upp och hur de presenteras. Detta görs för att en analys beträffande 
läromedlens perspektiv på grammatik ska kunna genomföras.  De grammatiska moment som 
presenteras i resultatet är urval baserade på ovanstående frågor för att synliggöra vilka 
perspektiv på grammatik läromedlen präglas av. Den kvalitativa textanalysens tredje 
dimension diskuteras först i undersökningens slutdiskussion. Där sker en övergripande 
diskussion kring läromedlen och deras roll som kunskapsförmedlare. I fråga om övnings-
uppgifter presenteras inte samtliga utan i stället ges några exempel för att sedan föra en 
övergripande diskussion kring huruvida läromedlens övningar är produktorienterade eller 
processorienterade. Här handlar det om vilka perspektiv på grammatik läromedlen präglas av.   
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Undersökningen utgår vidare från de klassiska didaktiska grundfrågorna som undervisningen 
vilar på: vad, hur, varför och vem. Vad som ska läras ut beträffande grammatik undersöks 
genom att studera läromedlens avsnitt som behandlar just grammatik (dimension ett). Hur 
eleverna i sin tur ska gå tillväga för att lära sig detta studeras genom läromedlens 
grammatikuppgifter (dimension två). Vad gäller frågan om vem kan det undersökas genom att 
se vilka förväntningar vad gäller grammatikkunskaper läromedlen har på läsaren. Varför 
handlar först om hur läromedlen motiverar nyttan av grammatikkunskaper och i sin tur om 
av vilken anledning läromedlens grammatikavsnitt ser ut som det gör, med andra ord handlar 
det om bildningsfrågor och om en samhällskontext (dimension tre). 
 
Undersökningen kommer även ha vissa kvantitativa inslag där grammatikavsnittens kvantitet 
mäts i relation till resterande innehåll i respektive läromedel, detta för att stärka undersök-
ningens resultat. Den kvantitativa mätningen är även central då den synliggör den plats 
grammatik får i läromedlen i relation till resterande innehåll efter att Gy 11 introducerats. 
Undersökningens kvantitativa inslag presenteras i stapeldiagram i slutdiskussionen där läro-
medlens grammatikavsnitt ställs emot läromedlets resterande innehåll. När den kvantitativa 
mätningen genomförs räknas antal sidor som behandlar grammatik, vilka sedan ställs emot 
det resterande innehållet. Innehållsförteckning, förord och register räknas inte in i det 
resterande innehållet. Kapitel som behandlar grammatik både explicit och implicit räknas till 
grammatikavsnitten. Med explicit menas de avsnitt där grammatik står som huvudrubrik. De 
implicita grammatikavsnitten är avsnitt som är integrerat med annat innehåll, exempelvis 
ordbildning och språkriktighet. Den kvantitativa mätningen sammanställdes i Excel. 
Resultaten av den kvantitativa analysen presenteras dels i den löpande texten och dels i en 
tabell i undersökningens slutdiskussion (se kapitel 7). I tabellen ställs läromedlen i relation till 
varandra vad gäller grammatikavsnittens kvantitet, vilket presenteras i procent. Under-
sökningen har därför även komparativa inslag. Dessa kvalitativa och komparativa inslag ska 
enbart ses som komplement då huvudfokus ligger på den kvalitativa analysen.  
 
Undersökningens resultat presenteras i fem kapitel, där varje läromedel analyseras separat. 
Varje kapitel är indelade i följande rubriker: Disposition, Nyttan av grammatikkunskaper, 
Urval, Övningsuppgifter och Analys. Avsnitten innan analysen är av deskriptiv art för att 
frågeställningarna som tidigare presenterats sedan ska kunna besvaras i kapitlens avslutande 
analysdel. Resultatet är upplagt på detta sätt för att läsaren tydligt ska kunna urskilja vilka 
avsnitt som behandlar läromedlens innehåll, undersökningens plattform och undersökningens 
analys. De deskriptiva avsnitten är således avgörande för att den avslutande analysen i samtliga 
kapitel ska förstås. I det sjunde och sista kapitlet förs en slutdiskussion där dimension tre i den 
kvalitativa textanalysen behandlas.  
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3.2 MATERIAL 

Eftersom begreppet läromedel är centralt i föreliggande undersökning måste det förklaras, 
främst eftersom det inte alltid är ett entydigt begrepp. Enligt Skolverket (2006) är läromedel 
sådant som lärare och/eller elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål. Läromedel 
kan syfta på böcker som från början är producerade för skolbruk eller syfta på böcker som 
används i mer informella lärmiljöer utanför det officiella skolsystemet. Enligt Wikman (2004) 
är det svårt att precisera betydelsen av ordet läromedel. När begreppet definieras utgår 
Wikman från vilka utmärkande egenskaper läromedel har. Detta benämns som en substantiell 
definition. Wikman (2004) skriver således att ett läromedel kan, med entydighet som värd-
eringsaspekt, ses som en speciell och tillrättalagd text som är tänkt att användas i under-
visningen. Wikman (2004) skriver att den dels förmedlar information och dels förmedlar 
förhållningssätt till vad som egentligen räknas som kunskap. I denna undersökning betraktas 
en lärobok med eventuella kombinerade lärarhandledningar och övningsuppgifter som ett 
läromedel. 
 
I undersökningen studeras fem läromedel i svenska för den högskoleförberedande kursen 
Svenska 2. Urvalet som gjorts baseras på tio lärares svar i Facebook-gruppen Svensklärarna 
på vilka läromedel de använder sig av när de undervisar i grammatik i kursen Svenska 2 (januari 
2017). Här är det vidare även centralt att nämna att när föreliggande undersökning skrivs finns 
enbart sju läromedel för kursen Svenska 2. Läromedlen som valts presenteras här kortfattat 
för att sedan lämna utrymme för en utförligare presentation i resultatkapitlet. Det första 
läromedlet som analyseras är Svenska rum 2, ett läromedel för kursen Svenska 2 på gymnasiet, 
som enligt författarna, är skräddarsytt utifrån Gy 11. Samtliga tre läromedel i Svenska rum-
serien ämnar vara allt-i-ett-böcker. Svenska rum 2 har nio tematiska kapitel. Centralt i 
läromedlet är mötet mellan språk och litteratur, mellan samhälle och litteratur och mellan då 
och nu. Ansvarig utgivare för Svenska rum 2 är Liber och Leif Eriksson, Helena Heijdenberg 
och Christer Lundfall står som författare.  
 
Undersökningens andra läromedel är Handbok i svenska språket. Den skrevs ursprungligen 
före Gy 11 men har omarbetats och omstrukturerats för att passa Svenska 1–3 i Gy 11. Det 
är den fjärde upplagan som gavs ut 2014 som analyseras i föreliggande undersökning. Boken 
riktar sig främst till högskoleförberedande gymnasieprogram eller de gymnasieprogram som 
läser Svenska 1–2. Handboken är uppdelad i 43 kapitel, som enligt författarna inte behöver 
läsas i någon bestämd ordning. Ansvarig utgivare är även här Liber och författaren bakom 
verket är Ulf Jansson och Martin Levander.  
 
Sedan följer Svenska 2 helt enkelt som avser rymma hela kursen Svenska 2 i enlighet med Gy 
11. Bokens genomgångar, exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser 
ämnar utgå från kursens centrala innehåll och kunskapskrav. Vidare avser författarna att ge 
läraren det material som behövs för att leda eleverna genom kursen. Författarna bakom 
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läromedlet är Annika Nilsson och Lena Winqvist. Förlaget som gav ut verket 2016 är NA 
förlag. 
 
Det fjärde verket som analyseras i denna undersökning är Svenska impulser 2, som även den 
är avsedd för kursen Svenska 2 i gymnasiet. Författarna beskriver boken som en resa genom 
språkets och skönlitteraturens värld. Boken tar bland annat upp hur det mänskliga berättandet 
har utvecklats genom historiens gång samt vad som kännetecknar de olika litterära epokerna. 
Läromedlet ämnar, enligt författarna, visa att språket ständigt befinner sig i förändring och är 
tänkt att lotsa eleven igenom skriv- och talprocessen. Förlaget bakom Svenska impulser 2 är 
Sanoma utbildning och författarna som skrivit den är Carl-Johan Markstedt och Sven 
Eriksson. 
 
Det femte och sista läromedlet, Fixa grammatiken, utgiven av Natur och kultur 2014, ingår i 
serien Fixa svenskan som tillsammans presenterar en arbetsmodell för hela svenskämnet. 
Modellen avser att utgå från mönster i språket och litteraturen och består av en tydlig och 
återkommande struktur – efter faktakunskaper och övningar finns examinerande uppgifter 
och bedömningsstöd. Fixa grammatiken fokuserar enbart på språkets uppbyggnad och hur de 
olika nivåerna samspelar i grammatiken. Serien ämnar behandla hela det centrala innehållet i 
Svenska 1-3 i Gy 11 och består av komponenterna: Fixa litteraturen 1, Fixa språket 1, Fixa 
grammatiken, Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2 och Fixa genren. Författarna bakom Fixa 
grammatiken är Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm och Pär Sahlin. Om läromedlet i sin 
helhet ska undersökas krävs att hela serien Fixa svenskan analyseras men eftersom under-
sökningen analyserar grammatik analyseras här enbart Fixa grammatiken. 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
Nedan följer en forskningsöversikt över läromedelsstudier där fokus främst riktas mot 
forskning som behandlar läromedel i en nordisk kontext. Det följs i sin tur av en presentation 
av forskning inom grammatikundervisning. Syftet med forskningsöversikten är att beröra 
forskning som anknyter till undersökningens syfte samt synliggöra undersökningen i relation 
till en samtida kontext. De två avsnitten behandlar forskning som har betydelse för under-
sökningen som helhet. 
 

4.1 LÄROMEDEL 

I följande avsnitt följer en forskningsöversikt där temat är läromedel för att ge en bakgrund 
till varför läromedel studeras. Enligt Englund (2006) har läromedelsforskningen varit eftersatt 
i Sverige. Det är först under senaste decenniet i Norden som intresset har tilltagit. I Danmark 
finns Nationalt videncenter for læremidler, University collage Lillebælt, som utvecklar 
metoder för analys av läromedel och koncept för läromedelsproduktion (UC SYD, 2017). 
Englund (2006) skriver vidare att forskare i Norge har bedrivit läromedelsanalyser, bland 
andra Bente Aamotsbakken, Norrunn Askelang och Susanne V. Knudsen. I Sverige finns i sin 
tur forskargruppen Didaktikdesign vid Stockholms universitet där bland andra Staffan 
Selander är verksam. Didaktikdesign ämnar att undersöka representationer av kunskaper och 
hur mening skapas i olika lärande sammanhang, där bland annat läromedel utgör en del. Ett 
centralt forskarnätverk beträffande läromedel är IARTEM (The International Association for 
Research on Textbooks and Educational Media) som ordnar konferenser där olika perspektiv 
på läromedel lyfts.  
 
Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen från 2006 har i föreliggande under-
sökning en central roll eftersom den bland annat innefattar en nationell enkätundersökning 
genomförd av Föreningen Svenska Läromedel (FSL). Där framgår att drygt 60 procent av 
lärare i Sverige använder sig av tryckta läromedel regelbundet i undervisningen medan närmare 
20 procent använder det ”så gott som varje lektion”. När det gäller vilka ämnen som lärarna 
är mest beroende av läromedel skriver Skolverket (2006) att läromedel styr i störst utsträckning 
i de mest strukturerade ämnena. Eftersom grammatikundervisning tenderar att vara 
strukturerat går det således att anta att läromedel har en central plats. Den ställning Skolverket 
framhåller att läromedel har i undervisningen lyfter även Ammert et al. (2011). De skriver att 
läromedel fortfarande har en stark ställning i undervisningen. De lyfter bland annat att 
läromedel främst har en stark ställning bland lärare som inte har så mycket erfarenhet, där 
ungefär 30-40 procent förlitar sig på läromedel i formandet av undervisningen. Molin (2006) 
lyfter även läromedlens centrala roll i undervisningen i sin avhandling. I sin undersökning 
finner hon att läromedel utgör den viktigaste samarbetspartnern för hur lärare lägger upp sin 
planering och vilka val av arbetsområden läraren gör. Det som skrivs i läromedel har således 
en huvudroll och avgör till stor del hur undervisningen formas, speciellt vad gäller 
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kontrollerandet av vilka kunskaper som eleverna har tagit till sig i form av läxor och prov som 
betygsätts i relation till läromedlets innehåll. I föreliggande undersökning är utgångspunkten 
den som Karlsson (2011) uttrycker: läromedel är värdeförmedlare. Han skriver att i läromedlen 
talar ett samhälle om vilken kunskap och vilka värderingar som är värda att förmedla vidare 
till och inympa i vidare generationer. Läromedlen talar om vad som anses angeläget att lära ut 
och vad som inte anses angeläget att lära ut. Det är även viktigt att undersöka vad läromedlen 
förmedlar och vad läromedlen inte förmedlar (Karlsson, 2011).  
 
Läroboken har en central ställning i undervisningen. Skolverket (2006) listar Englunds fem 
punkter för att sammanfatta lärobokens ställning i undervisningen: 
 

• Läroboken har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll.   
• Läroboken har en gemensamhetsskapande-sammanhållande roll, både tankemässigt-

ideologiskt och praktiskt.     
• Läroboken underlättar genom kombinationen av de två förstnämnda funktionerna 

utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna.  
• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också 

för eleverna.  
• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll (Englund i Skolverket 2006, s. 26). 

 

Englund skriver vidare att läromedel kan konkretisera läroplansmål vilket gör att lärare och 
elever i sin tur kan se dem som en garanti för att kursens mål uppfylls (Skolverket, 2006). För 
läraren underlättar läromedel dessutom planering, genomförande och utvärdering av under-
visningen. Enligt Skolverket (2006) kan den läromedelsforskning som bedrivs i dag kort och 
gott delas in i tre områden: produktorienterad, användarorienterad och processorienterad. 
Produktorienterade studier ser enligt Englund till innehållet i boken och gör det till föremål 
för någon form av analys – vilka värderingar bygger den på? Vilken bild av de företeelser som 
tas upp ger den? Vilken är den underliggande koden? Den användarorienterade forskningen 
granskar följaktligen läroboken som undervisningsredskap och hur den används av lärare och 
elever. Slutligen intresserar den processorienterade forskningen sig för den process som ägt 
rum innan eleverna fått sin lärobok i handen. Eftersom föreliggande undersökning är produkt-
inriktad lyfts här främst studier av likartad karaktär. 
 
Ett exempel på produktorienterad forskning är Lilja Waltås (2016) avhandling. I sin avhand-
ling undersöker hon vilka förväntningar på att läsa och bearbeta litteratur som förmedlas i 
läromedel i svenska för gymnasiets yrkesinriktade program samt gör en tolkning av vilka 
förutsättningar för meningsskapande som erbjuds. Lilja Waltå fokuserar på läroböckernas 
texturval och uppgiftsmaterial. Precis som i föreliggande undersökning gör Lilja Waltå 
kvantitativa beräkningar av vilket utrymme det de undersöker får. Detta för att ta reda på 
huruvida det de undersöker marginaliseras i förhållande till resterande innehåll. Resultatet i 
undersökningen pekar på att de läroböcker som Lilja Waltå undersöker är av den arten att de 
inte kan bidra till att förbereda eleverna för ett liv i en föränderlig värld. Undersökningen visar 
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att läromedlen är alltför styrda av och anpassade efter elevers förmodade intressen och arbets-
marknadens krav på kunskaper. Lilja Waltås slutsats är att skolan måste kunna erbjuda något 
annorlunda och nytt och att det är skolan som bör ha makten över att bestämma under-
visningens innehåll och upplägg, inte världen utanför. 
 
Givetvis kan även flera forskningsansatser kombineras. Ett exempel är Juhlin Svenssons 
(2000) avhandling som främst har ett användarperspektiv i undervisningen samtidigt som 
processorienterade aspekter studeras. Juhlin Svensson undersöker hur läroböcker används i 
undervisningen men även hur gymnasielärare väljer läromedel, med andra ord det som sker 
innan läromedlen används i själva undervisningen. Hon konstaterar att den enskilda läraren 
inte har särskild stor frihet och att ämneskonferenser och ekonomi styr valet av läromedel.  
 
I Graeskes (2015) studie framgår i intervjuer med läromedelsutvecklare och läromedels-
författare att lärarnas undervisningserfarenheter är värdefulla. Studien visar även att 
lärobokstraditionen har betydelse för utformningen av läroboken medan forsknings-
anknytning spelar mindre roll. Läroboksförfattare har således stor inverkan på läromedels-
utformningen. Graeske har emellertid inget direkt fokus på den kunskapssyn och ämnessyn 
läromedlen förmedlar. Ett sådant fokus har däremot Englund (1999). Hon har granskat ett 
antal studier av läromedel med avseende på de slutsatser man kan dra om läromedlens 
påverkan på undervisningens upplägg och innehåll. Hon skriver att läroboken har en stark 
ställning i undervisningen. De exempel som här har nämnts representerar generell forskning 
om läromedel. I avsnittet som följer presenteras läromedelsforskning som behandlar språk-
forskning och grammatik. 
 

4.2 GRAMMATIKDIDAKTIK 

I följande avsnitt behandlas forskning som rör grammatikdidaktik för att sätta föreliggande 
undersökning i en samtida kontext samt för att klargöra vad den tillför i forskningsfältet. 
Forskning och diskussioner kring grammatik inom svenskämnet har i första hand fokuserat 
på grammatikens status, dess omfång och dess (o)nytta. Bristerna beträffande beskrivningar 
av grammatik lyfts i ett flertal av artiklarna i Grammatik på villovägar (Teleman et al. 1987). 
Teleman et al. (1987) ger i korta essäer skildringar av skolgrammatikens brister, ofullständiga 
beskrivningar, avsaknad av vissa grammatiska kategorier och teoretiska ansatser. Pettersson 
(1987) lyfter där bland annat att författare till skolgrammatikor slarvar med definitioner och 
att många exempel är rent av missvisande. Slutsatsen Pettersson (1987) drar är att inlärningen 
bromsas för elever med svagare språklig medvetenhet. Svensson (1987) tar vidare upp 
frasbegreppet och vikten av att det bör lyftas fram för att eleverna ska få förståelse för att 
språket är hierarkiskt uppbyggt. Hultman (1987) skriver i sin artikel att det inte skett någon 
större förändring i läroböckernas innehåll, inriktning och uppläggning. Han kritiserar bland 
annat begreppens ofullständiga förklaringar och uppmuntrar ett mer vetenskapligt perspektiv. 
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Platzack (1987) skriver i sin tur om problematiken vid beskrivning av huvudsats och bisats. 
Han lyfter vikten av att framhäva skillnaden i det finita verbets placering. 
 
I Retoriken om grammatiken fokuserar Brodow, Nilsson och Ullström (2010) på den 
traditionella skolgrammatiken och författarna är kritiska till den form av undervisning som 
bedrivs. Med utgångspunkt i flera traditionella argument diskuteras grammatikens 
berättigande. Författarna diskuterar även den aktuella grammatikundervisningen och hur den 
kommer till uttryck i olika läromedel. Författarna förespråkar en funktionellt inriktad 
språkundervisning i vilken språkbeskrivning och metareflektion kan kopplas till elevers 
processorienterade skrivande. I Brodows (2000) undersökning intervjuades ett trettiotal 
svensklärare på högstadiet och gymnasiet och resultatet påvisade att de flesta lärarna tyckte att 
det var viktigt att undervisa i grammatik. Brodow poängterade även att lärarna trodde att 
eleverna ofta hade blockeringar mot inlärning av detta ämnesinnehåll och att de därför 
upplevde stort motstånd mot grammatik.  
 
I en artikeln granskar Ullström (2000) fem läromedel i svenska för gymnasiet och lyfter att det 
är ovanligt att läroböckerna tar elevernas egen språkproduktion som utgångspunkt i under-
visningen eller att de anammar en funktionell inriktning. Läroböckernas perspektiv är snarare 
atomistiskt än helhetsinriktat utan vidare analyser. Texterna som läroböckerna lyfter är långt 
ifrån elevens verklighet, vilket skapar en oriktig bild av ändamålsenligt språk och således icke 
korrekta beskrivningar av verklighetens språk. Ullström (2000) efterlyser därför en språk-
beskrivande didaktik för att grammatikundervisningen ska kunna utvecklas.  
 
Boström (2004) skriver i sin avhandling att elevers attityder till momentet i stor del är beroende 
av undervisningsmetoderna. Boströms (2004) undersökning visar att attityderna till grammatik 
hos 650 gymnasie- och komvuxelever kan kopplas till undervisningsmetoderna och vidare att 
en lärstilsanpassad undervisning ledde till ökat intresse och positivare attityder till grammatik 
i jämförelse med ”traditionell” undervisning med katederundervisning och ”fylla-i-övningar”.  
 
Bergström (2007) skriver i sin tur att svenskämnets språkliga del ändrats från ett rent 
kunskapsämne till ett tematiskt färdighetsämne och att såväl lärare som elever undervärderar 
kunskaper om språksystemet. De lärarsvar Bergström (2007) fick fram visade främst att 
lärarna styrs av den nationella kursplanen i svenska och av utgångspunkten i klassrummet, 
med andra ord elevernas kunskaper, vid formandet av undervisning. Boström har även 
tillsammans med Strelecka (2014) studerat alla sidor i den didaktiska triangeln: eleverna, 
läraren och ämnet. Syftet med studien var att beskriva lärares uppfattningar om sin egen 
grammatikundervisning. Resultatet av undersökningen påvisade att den traditionella 
grammatikundervisningen tycks dominera i lärarnas egna utsagor, detsamma gäller läro-
böckernas nyttjande.  
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Forskning som behandlar läroböckers syn på grammatikundervisning finns även, dock i 
anslutning till tidigare ämnesplaner. Enligt Ullström (2000) har läroböckers grammatikavsnitt 
inte förändrats nämnvärt under perioden 1980-2000. Traditionell skolgrammatik dominerar 
fortfarande både vad gäller beskrivningen av grammatik och i undervisningen av grammatik. 
Denna tradition tenderar dessutom att förstärkas, skriver Ullström (2000). I en studie drar 
Nilsson och Ullström (1997) slutsatsen att gymnasieskolans läroböcker behandlar grammatik-
momentet tämligen likartat utifrån den gamla bildningstraditionen och att momentet i stor 
utsträckning är läromedelsstyrt. Rapporten utgår ifrån skriften Grammatik på villovägar. 
Anledningen till detta var att den uttryckte att det fanns en besvärande skillnad mellan skolan 
och språkvetenskapen och deras respektive sätt att beskriva och analysera språk. Nilsson och 
Ullström (1997) konstaterar att det tycks ha förändrats högst obetydligt sedan Grammatik på 
villovägar skrevs. Vidare kommer de fram till att språkbeskrivningen i undersökningens 
läromedel är rent av ofullständig eller felaktig. De hävdar vidare att den gamla läroverks-
traditionen konserveras inom grammatikundervisningen på grund av läroböckernas innehåll, 
struktur och metodiska tänkande. Nilsson och Ullström (1997) problematiserar vidare de 
föreställningar om grammatikens allmänna nytta och förhållande till språkutveckling som inte 
minst skolelever i allmänhet är bärare av. Avslutningsvis konstateras att de möjligheter som 
finns för skolans elever att utveckla ett mer medvetet förhållningssätt till sitt skrivande ännu 
inte utnyttjas. De hänvisar vidare till processinriktat skrivande samt textlingvistik och 
pragmatik. 
 
Palm (2008) granskar framställningen av satslära i fem läroböcker för grundskolans senare 
årskurser. Studien är av undersökande och klassificerande karaktär och resultatet jämförs med 
två tidigare studier av grammatikavsnittet i läroböcker. Resultatet visar att de renodlade 
grammatikläroböckerna skiljer sig från de icke renodlade genom att upprepade gånger ha en 
ansats i beskrivningssättet som samspelar med ”normen”, det vill säga den språkvetenskapliga 
beskrivningen av det svenska språkets som exempelvis representeras i Svenska Akademiens 
grammatik (1999). Palms (2008) undersökning visar även att de framställningar som står 
närmast normen vid en del tillfällen är inkorrekta och vid flera tillfällen motsägelsefulla. 
 
Avsnitt 4.1 synliggjorde läromedels plats i undervisningen och vikten av att undersöka dem. 
Eftersom forskning påvisar att läromedel används i hög utsträckning vid formandet av 
grammatikundervisning samt den kunskapsauktoriserande roll läromedel har är föreliggande 
undersökning högst aktuell. Forskningen som behandlade grammatikdidaktik visade sedan att 
skolgrammatiken på flera håll varit bristfällig och domineras av produktorienterade drill-
övningar utan funktionella inslag. Föreliggande undersökning är dessutom högst aktuell då 
den behandlar läromedel skrivna för den nuvarande läroplanen Gy 11. Huruvida läromedel 
fortfarande behandlar grammatik likartat och om det fortfarande råder en skillnad mellan 
skolan och språkvetenskapen och deras respektive sätt att beskriva och analysera språk är 
således aktuellt än i dag, då skolan ska utgå från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund.  
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5 TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt sätts undersökningen in i en teoretisk referensram. För att undersökningens 
frågeställningar ska kunna besvaras beskrivs först teoretiska ståndpunkter kring grammatik 
och varför grammatikundervisning bedrivs. Båda belyses utifrån den befintliga grammatik-
didaktiska forskningen. Det följs sedan av en presentation av olika perspektiv på grammatik. 
Kärnan i de olika grammatiska perspektiven presenteras i en sammanfattning efter att samtliga 
perspektiv förklarats. Dessa utgör den teoretiska grunden vid analysen av läromedlen. 
Avslutningsvis knyts undersökningen an till de aktuella styrdokumenten, för att visa problem-
områdets betydelse med hänvisning till ämnesplanen.  
 

5.1 GRAMMATIK 

Alla individer som talar ett språk använder dess grammatik. Det är ytterst viktigt att vara 
införstådd med att ordet grammatik kan betyda olika saker. Först kan man skilja mellan 
grammatik i betydelsen språklig intuition och beskrivningen av denna språkliga intuition. 
Enligt Svenska Akademiens grammatik (SAG) beskrivs detta som hjärnans grammatik och 
bokens. Grammatik kommer från grekiskans grammatikē (te’chnē) och betyder ’konsten att 
rätt läsa och skriva’. Ordets innebörd varierar dock och förhållningssätten till det har 
förändrats med tiden. Enligt Nationalencyklopedin (2017) handlar grammatik om regler för 
hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser. I ordets vanliga betydelse 
syftar grammatik på språkbrukarnas kunskap om det språkliga regelsystemet och språk-
vetarnas beskrivning av det. Boström och Josefsson (2006) lyfter att det är centralt att förstå 
att grammatikens huvudsakliga syfte är att beskriva ett språk. Det betyder att det talade språket 
är lika värdefullt som det skrivna. 
 
Vidare kan en skiljelinje mellan deskriptiv och normerande grammatik dras. Den deskriptiva 
grammatiken har som mål att redogöra för det faktiska språkbruket hos en grupp talare av ett 
språk eller en viss variant av ett språk. Den normativa grammatiken värderar i sin tur olika 
varianter och ger rekommendationer om lämpligt och olämpligt språkbruk (Boström & 
Josefsson, 2006). Som framgår kan ordet grammatik ha olika betydelser. Enligt Boström och 
Josefsson (2006) innebär ordet främst en beskrivning av ett språks struktur, med andra ord en 
sammanställning av språkbrukarnas regler och principer för hur ord och uttryck kan 
kombineras. I nyare grammatisk forskning betonas dessutom den universella tanken, nämligen 
att det finns en strukturell likhet mellan alla språk (Boström & Josefsson, 2006). Det är denna 
yttre grammatik som kallas deskriptiv grammatik. Den inre grammatiken handlar i stället om 
språkbrukarnas inneboende kunskap om systemet – varje språkbrukares, oftast omedvetna, 
kunskap om språket.  
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Språkstudiet är ett stort och vittomfattande område. Språkforskare har studerat de mänskliga 
språken under lång tid utan att kunna enas om den rätta eller mest fördelaktiga språk-
beskrivningen. Boström och Josefsson (2006) förklarar att det främst handlar om att lingvister 
ser språket med utgångspunkt i olika perspektiv. Olika sätt att beskriva grammatik kan därför 
ta sin utgångpunkt i struktur, funktion, variation, utveckling eller normering. Gränserna är 
dock inte entydiga och perspektiven tenderar att tangera och överlappa. Det som går att 
konstatera är att ordet grammatik får olika tolkningar och det går på så sätt föra olika typer av 
resonemang om grammatiken som system, som företeelse och som undervisningsmoment. 
Eftersom skillnaderna i synen på grammatik är avgörande för föreliggande undersökning bör 
de inte blandas. I nästkommande avsnitt följer därför en presentation av några av de 
tongivande grammatiska inriktningarna. 
 

 

5.2 VARFÖR GRAMMATIKUNDERVISNING? 

Historiskt sett har grammatiken varit ett centralt och självklart moment inom svensk-
undervisningen och grammatikkunskaper har länge setts som självklara. Boström och 
Josefsson (2006) skriver att det var först från 1900-talets mitt och framåt som 
skolgrammatiken utsattes för kritik och dess naturliga plats inom svenskämnet började 
ifrågasättas. Kritiken hade en rad olika utgångspunkter men fokuserade främst på 
undervisnings- och examinationsformerna snarare än ämnet som sådant. Undervisningen 
tenderade att karaktäriseras av formell drill av ordklasser och satsdelar. En som förhöll sig 
kritisk var Broady (1980) i sitt verk Den dolda läroplanen. Broady är visserligen inte 
språkvetare utan utbildningssociolog men hans kritik mot grammatikundervisningen kom att 
skapa en debatt om hur grammatikundervisningen bedrivs. Han menade att den allt över-
skuggande funktionen för grammatikundervisningen var att sortera eleverna och att de 
ämnesmässigt egentligen inte lärde sig något. När kritiken växte mot grammatik-
undervisningen behövde följaktligen argumenten för varför man överhuvudtaget ska syssla 
med grammatik i skolan vässas. Diskussionen om grammatikundervisningens berättigande har 
således varit aktuell under en längre tid. Förståelse för nyttan av grammatik relateras här till 
de sex vanligast förekommande argumenten inom den svenska grammatikforskningen som 
Boström och Josefsson (2006) sammanfattar:  
 

• Kunskap om människan 
• Metaspråklig kompetens 
• Personlig utveckling 
• Främmande språk 
• Språkfärdighet 
• Språksociologisk kunskap och praktisk kompetens 
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Det första argumentet, kunskap om människan, brukar sammanfattas som det ”humanistiska 
argumentet”. Boström och Josefsson (2006) skriver att humanism handlar om människan och 
det som är centralt för människor. Teleman (2001) skriver att för att människor ska förstå sig 
själva, sina tankar, känslor och handlingar måste de erkänna att deras språkförmåga och 
språkanvändning är det mänskligas kärna. Ett samhälle utan ett språk går inte att föreställa sig. 
Genom att studera språket får människan kunskaper om sig själv som språkvarelser och 
eftersom grammatik, språksystemet, är centralt för språkförmågan är grammatikstudier 
centrala för den som anser sig vara intresserad av det mänskliga varandet. Boström och 
Josefsson (2006) skriver vidare att många associerar grammatik med något utanför dem själva 
och att det ofta väcker negativa känslor. Men grammatik är främst något som finns i 
människors hjärnor, och inte utanför dem. Grammatik är således något alla använder var dag. 
Enligt detta argument är emellertid systematiseringen och beskrivningen av dessa regler i 
bokform sekundära. Till detta humanistiska argument hör även det som brukar nämnas som 
allmänbildning. De flesta människor bör, enligt detta argument, känna till grammatik. 
Allmänbildningsargumentet fokuserar på att skolans undervisning inte enbart bör begränsas 
till det man praktiskt har nytta av, och kan därför, enligt Boström och Josefsson (2006), vara 
svårt att motivera för elever. 
 
Det andra argumentet, metaspråklig kompetens, innebär att man utvecklar ett språk om 
språket och har som mål att ge eleverna lämpliga verktyg för att observera sitt eget men även 
andras språk. Kunskaper inom grammatik, enligt detta argument, fungerar med andra ord som 
redskap för att nå andra mål, exempelvis sätta ord på sin egen språkliga medvetenhet eller få 
insikter i varför man medvetet eller omedvetet skriver en mening i en viss följd. Teleman 
(1979) skriver att grammatik exempelvis behövs när man ska observera och reflektera över 
allmänt språkliga och stilistiska företeelser om man inte enbart vill hamna i ”löst prat”.  
 
Det metaspråkliga argumentet framhålls även av Tornberg (2009)och Bolander (2005). De 
skriver att grammatikens plats bör vara självklar i allt språkligt arbete eftersom det inte går att 
dela upp den språkliga helheten i olika isolerade verksamheter, samt att en ökad förståelse för 
modersmålet ger eleven bättre redskap för att använda den. Även om grammatik-
undervisningen knappast har någon direkt påverkan på vardagsspråket skriver Bolander 
(2001) att den skriftliga produktionen torde gynnas av att medvetandegöra språk-
användningen. Detta tangerar Hertzbergs (1990) argument om att grammatiken tillhandahåller 
ett metaspråk för att kunna arbeta med språket. Boström och Josefsson (2006) poängterar 
dock vikten av att det metaspråkliga argumentet inte ska tolkas så att det räcker för eleverna 
att kunna terminologin. Eleverna ska i stället kunna använda de grammatiska termerna som 
ett verktyg i resonemang och tänkande. Det metaspråkliga argumentet vill således att lärare 
ser möjligheterna för eleverna att äga, utveckla och förstå ett språk om språket och successivt 
stimulera detta. 
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Personlig utveckling är det tredje argumentet och kan, enligt Boström och Josefsson (2006), 
särskiljas eller slås samman med de två tidigare argumenten. Argumentet innebär att kunskap 
om grammatik kan ge varje individ personlighetsutvecklande färdigheter. Genom kunskap om 
sitt eget språk, sina uttryck, ordval och böjningar kan man få ökade insikter om sin egen 
personlighet. Bolander (2001) lyfter detta argument när hon skriver att med grammatik-
förståelse är det enklare att utforska och skildra det man har ord för och samtidigt förstå hur  
erfarenheter av omgivningen påverkas av och inverkar på språket. Grammatik bör inte vara 
påtvingat utan bör snarare locka fram frihetskänslor hos eleverna då dess syfte, enligt detta 
argument, är att förstå sig själva och kunna kommunicera med andra.  
 
Det fjärde argumentet, främmande språk, handlar om grammatikundervisningens betydelse 
för studier av främmande språk. Främmandespråkargumentet bygger på den så kallade 
tvärspråklighetstanken, vilken innebär att man använder ett gemensamt referenssystem för en 
rad språk. Boström och Josefsson (2006) skriver att med hjälp av de grammatiska verktygen 
går det lättare att se skillnader och likheter mellan det egna språket och det nya och man kan 
formulera regler att ha stöd till konstruktionen av uttryck på det främmande språket. Detta 
argument för således in andraspråkare i den ordinarie grammatikundervisningen då 
jämförelser av typologisk karaktär kan göras mellan svenskan och andra språk. Teleman (1987) 
lyfter bland annat att man borde lära sig sin egen grammatik innan man lär sig någon annans. 
Helbig (1993) lyfter också vikten av grammatikundervisning för främmandespråkinlärningen 
och skriver att kunskap om den grammatiska terminologin inte bör ses som ett självändamål, 
utan att termerna snarare fungerar som redskap för att lättare handskas med det man har ord 
för. Han hävdar att de är nödvändiga för att människan ska kunna få en uppfattning om hur 
språk fungerar. Främmandespråkargumentet bygger sålunda på modern språkpedagogik och 
på en grundsyn där teori och praktik följs åt på ett funktionellt sätt. 
 
Språkfärdighet utgör det femte argumentet för grammatikundervisning och kan, enligt 
Boström och Josefsson (2006), kopplas till mer funktionell användning av språket. Författarna 
skriver att med grammatiska kunskaper kan man förstå och förbättra texter, människans 
viktigaste kommunikationsmedel. Genom att jämföra olika kategorier och deras funktioner, 
exempelvis valet mellan aktiv form, böjningspassiv eller omskrivningspassiv, kan eleverna bli 
medvetna om informationsstrukturen hos en text. Teleman (1991) lyfter även detta argument 
när han skriver att grammatisk kunskap kan vara en tillgång vid skrivning. Rätt bedriven 
grammatikundervisning kan nämligen öppna elevens ögon för språkets uttryckssida och den 
kan göra de språkliga formuleringarna synliga och därmed möjliga att bearbeta och byta ut. 
Denna inställning är särskilt relevant i den fas av skrivandet då den preliminära versionen av 
ens text revideras.  
 
Det sjätte och sista argumentet för grammatikundervisning är det om språksociologisk 
kunskap och praktisk kompetens. Boström och Josefsson (2006) skriver att olika individer 
och sociala grupper skiljer sig åt i hur de använder olika språkliga koder och i vilken 
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utsträckning de kan hantera olika typer av språksituationer. I Bernsteins (1990) studie om 
kulturella koder beskrevs vad som brukar kännetecknas som begränsad respektive utvecklad 
kod. Dessa olika koder knyts till olika sociala grupper. Personer med utvidgad kod besitter ett 
rikt ordförråd med varierande och formella uttryckssätt medan personer med begränsad kod 
har ett mindre ordförråd med kortfattade och direkta uttryckssätt. Några forskare har kritiserat 
Bernsteins slutsatser som ansågs vara övertolkande då han generaliserade samhällsklasser. 
Boström och Josefsson (2006) skriver emellertid att faktum kvarstår att olika språkliga koder 
finns som kan beskrivas fonetiskt, morfologiskt och syntaktiskt. För att kunna tala om 
språkliga koder krävs en grammatikförståelse. Boström och Josefsson (2006) skriver att ämnet 
visserligen inte är lätt att ta upp i skolan men eftersom det är en del av den språkliga 
verkligheten bör det diskuteras. I samtal om språkliga koder är de grammatiska och fonetiska 
begreppen centrala verktyg för beskrivning och analys. 
 
Dessa sex argument för grammatikundervisning är av största betydelse vid undervisning i 
grammatik. Boström och Josefsson (2006) skriver att det för elevernas del är självklart att de 
bör få insikter i grammatikens nyttoaspekter. I föreliggande undersökning är dessa argument 
centrala för att kunna besvara hur läromedlen motiverar nyttan av grammatikkunskaper. 
Argumenten fungerar som utgångspunkt när läromedlens förhållningssätt till grammatik 
analyseras.  
 
 

5.3 PERSPEKTIV PÅ GRAMMATIK 

I följande avsnitt presenteras som tidigare nämnts olika perspektiv på grammatik. Först 
presenteras den traditionella skolgrammatiken enligt Svenska Akademiens grammatik, vilket 
följs av en kronologisk presentation av andra framstående perspektiv på grammatik. Dessa 
presentationer följs av en sammanfattning där perspektivens kärnor lyfts i form av frågor. 
Dessa kärnor fungerar sedan som teoretisk utgångspunkt vid analysen av läromedlen.  
 

5.3.1 Svenska Akademiens grammatik (SAG) och Svenska 
Akademiens språklära 

 
Grammatik kan beskrivas utifrån olika teorier. Inom svensk språkforskning är det vanligaste 
synsättet den traditionella skolgrammatiken som Svenska Akademiens grammatik sällar sig till. 
Svenska Akademiens grammatik (SAG) är den mest omfattande beskrivningen av svenskans 
grammatik och gavs ut i fyra band 1999. Verken avser fungera som handbok för både 
språkvetare och andra språkintresserade. Den traditionella skolgrammatiken syftar till att lära 
oss att hitta ytstrukturen i själva språket, så att individen kan bruka det så korrekt som möjligt 
– både i modersmålet och i främmande språk. SAG omfattar huvudsakligen morfologi och 
syntax och avser vara skriven inom ramen för den traditionella skolgrammatiken. Inspiration 
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är dock även hämtad från bland annat frasstrukturgrammatiken. I förordet finns stipulerat att 
grammatiken enligt, Svenska Akademiens grammatik, borde vara följande: 
 

(…) en deskriptiv grammatik över modern svenska med beaktande av 
grammatiska särdrag såväl i skrivet som i talat standardspråk.( … ) Framställningen 
skulle nyttja en traditionell begreppsapparat, kompletterad och modifierad med 
hänsyn till de insikter som vunnits i modern grammatisk forskning. Den borde 
avgränsas till att i första hand gälla morfologi och syntax, i andra hand fonologi 
och textlära (Teleman et al., 1999, s. 5). 

 
SAG strävar således efter att beskriva den svenska moderna grammatiken med en traditionell 
begreppsapparat. Den är följaktligen deskriptiv snarare än förklarande. Teleman (1991) 
förklarar vidare att i den mån man kan säga att den ger förklaringar sker detta genom att den 
ger regler som på ett generellt sätt beskriver hur just svenskans oändligt många möjliga 
meningar är konstruerade. Grammatikbeskrivningar kan ges snäva eller vida avgränsningar 
och har som syfte att beskriva hur det språkliga uttrycket – ordet, frasen, satsen, meningen – 
kan kopplas till innehållet, betydelsen. Kombinationen av innehållet och uttrycket skall fångas 
av grammatiken och lexikonet. Teleman et al. (2001) visualiserar denna strukturering med 
inbördes sammanhang och hur grammatiken förhåller sig till olika språkbeskrivningar med 
nedanstående figur: 
 

 
 Figur 1 Grammatikens plats i språkbeskrivningen enligt Teleman (2001). 
 

Fonologi handlar om hur ljudsystem ser ut och vilka ljud som används i språket. Fonetik är i 
sin tur vetenskapen om hur språkljuden formas och hur de låter och i fonotaxen beskrivs 
ljudens kombinationsmöjligheter. Morfologi är läran om de grammatiska morfemen och 
ordbildningslära beskriver hur lexikala morfem kan fogas samman till ord – sammansättningar 
och avledningar. Läran om hur ord och fraser kan kombineras till större enheter kallas för 
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syntax. Textlära handlar om texter och deras uppbyggnad. Vid sidan av Telemans et al. (2001) 
system ligger ortografin, läran om hur det talade språket kodas till det skrivna. I bland översätts 
ortografi till termen rättstavningslära eftersom det handlar om konsten att stava rätt och vilka 
principer som används för att överföra ord till skriven form. Slutligen återfinns semantik som 
enkelt kan förklaras som betydelselära. Semantiken delas upp i läran om ordens betydelse, 
lexikal semantik och läran om satsbetydelser, satssemantik. Teleman et al. (2001) skriver att 
en vanlig distinktion är den mellan lexikon och grammatik. Enligt denna lagras språket till 
morfem och ord i det mentala lexikonet medan grammatiken beskriver möjligheter till 
kombinationer för morfem, ord, fraser och satser. 
 
Svenska Akademiens språklära är en handbok i svensk grammatik avsedd mer lättillgänglig än 
sin föregångare, SAG. I Svenska Akademiens språklära gör Hultman en framställning som till 
omfånget motsvarar ungefär en tiondel av SAG. Den är mindre detaljrik varigenom de stora 
linjerna och sammanhangen framträder tydligare. Beskrivningen av språket är till största delen 
utformad på ett traditionellt sätt. I stort följer den SAG i systematiken. Språkläran är 
disponerad i tre huvuddelar: ord- och formlära, fraslära och satslära. Det som bland annat 
skiljer dem åt är att Svenska Akademiens språklära i större utsträckning använder sig av 
svenska termer. Svenska Akademiens språklära är till övervägande del deskriptiv, men präglas 
även av en del normativa inslag då rekommendationer i vissa fall ges.  
 

5.3.2 Strukturalism 

Den språkvetenskapliga gren som arbetar med att utforska det grammatiska systemet har med 
skilda målsättningar gjort detta utifrån en rad modeller och analysmetoder under 1900-talet. 
Givetvis har språket varit föremål för forskning innan 1900-talet, men i föreliggande 
undersökning fokuseras enbart den utveckling som skett de senaste hundra åren. Lundin 
(2014) skriver att det var under tidigt 1900-tal som strukturalismen uppstod. Strukturalisterna 
reagerade på att den språkvetenskapliga forskningen främst ämnade undersöka språkhistoria 
och inte samtidens faktiska språk. Strukturalisterna kom att fokusera på det talade språket i 
stället för det skrivna, som språkhistorikerna fokuserade på. Det var strukturalisterna och 
deras förespråkare Ferdinand de Saussure (1970) som lanserade synen på språk som ett 
sammanhängande system av strukturer. De hade ett systemperspektiv. När strukturalisterna 
förklarar språk gör de det utifrån deras systemorienterade grundidé: varje enhet i språket 
definieras utifrån sin relation till andra enheter i systemet. Saussure (1970) skiljer även mellan 
språket som system, la langue, och språket i användning, la parole. Strukturalisterna 
fokuserade på den faktiska användningen av språket eftersom det var det som kunde studeras 
och beskrivas vetenskapligt. Denna skillnad strukturalisterna gjorde mellan språk i bruk och 
som struktur har fått avgörande betydelse för språkliga diskussioner och är relevant för 
föreliggande undersökning. Tanken att det finns en avgörande skillnad mellan språket som 
system och språket i bruk är högst centralt för att se hur läromedlen förhåller sig till ämnet. 
 



EN FUNKTIONELL TRADITION? 
 

 21 

 
5.3.3 Generativ grammatik 

Det var Noam Chomsky (1957) som kom att flytta fokus till språkets mer formella aspekter. 
Hans generativa transformationsgrammatik blev revolutionerande inom språkvetenskapen 
och ökade intresset för grammatikforskning. Chomsky tänkte sig att språkförmågan var en 
”automat för generering av strukturella beskrivningar och att denna automat utgör 
människans språkliga kompetens” (Platzack, 1998, s. 15). Den generativa grammatiska teorin 
utmärks av synen på språk som en uppsättning regler som genererar meningar. En annan 
central utgångspunkt enligt Chomsky (1988) är strävan efter att förklara varför något förhåller 
sig på ett visst sätt. Generativa grammatiker försöker således ta steget från beskrivande till 
förklarande grammatik. Den generativa grammatiken vänder sig därför mot strukturalismens 
syn att grammatiken mekaniskt struktureras utifrån en given korpus och ser i stället 
grammatiken som en teori om människans språkliga kompetens. Teorin består av ett regel-
system i hjärnan vilket alstrar eller genererar de satser som av språkbrukare accepteras vara 
korrekta.  
 
Platzack (2011) var en av dem som presenterade den generativa grammatiken på svenska och 
benämner den som svenskans inre grammatik. Här står språkets struktur i fokus och inte dess 
användning. Han skriver att den inre grammatiken är den vanligen omedvetna kunskap om 
hur ljud, ord och fraser fogas samman till satser, vilket modersmålstalare gör automatiskt. 
Enligt det här perspektivet har således alla som har ett modersmål den kunskapen.  
 
 
5.3.4 Frasstrukturgrammatik 

En vidareutveckling från strukturalismen var den så kallade frasstrukturgrammatiken. Fras-
strukturgrammatik är ett centralt inslag i de flesta moderna grammatikteorier. Det som främst 
kännetecknar frasstrukturgrammatik är att man utgår från satsers hierarkiska struktur – ord 
antas bygga upp fraser som bygger upp större fraser som i sin tur bygger upp ännu större 
fraser och så vidare. Enligt Lundin (2014) handlar den mest grundläggande formen av 
frasstrukturgrammatik nästan uteslutande om hierarki. Huvudsyftet är att visa vad som hör 
ihop med vad och hur vissa fraser är beroende av andra fraser.  
 
Håkansson och Josefsson (2010) skriver att det kan vara motiverat att med jämna mellanrum 
lägga ett antal läromedel under luppen för att se hur de förhåller sig till just språkets hierarkiska 
struktur. För det första lyfter författarna att de vill understryka att antagandet om en hierarkisk 
språkstruktur är ett av de mest omtvistade inom språkvetenskapen och förutsätter inte heller 
något teoretiskt ramverk. Vidare skriver författarna att frasbegreppet är centralt för att 
distinktionen mellan form och funktion ska tydliggöras. De lyfter även det faktum att det 
naturligtvis kan vara svårt att ge heltäckande beskrivningar av olika grammatiska fenomen för 
grund- eller gymnasieskola. De hävdar dock att en språkbeskrivning som inbegriper en 
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hierarkisk dimension inte behöver leda till att framställningen blir mer svårbegriplig, snarare 
tvärtom. Insikten om att språket är hierarkiskt uppbyggt kan vara avgörande för elevers 
förståelse av grammatik. Genom att utnyttja frasstrukturer hävdar Håkansson och Josefsson 
(2010) att både språket som hierarkiskt system och som rekursivt system tydliggörs.  
 
Enligt Lundin (2014) utelämnas ofta frasbegreppet som är nödvändigt för att förklara språkets 
hierarki. Vidare konstaterar Lundin (2014) att läromedel sällan för någon diskussion kring vad 
begreppen betyder eller förankrar dem i ett språk som eleverna behärskar. Hon hävdar vidare 
att uppläggen av läromedlens grammatikavsnitt leder till en formaliserad undervisning 
eftersom de oftast placeras långt bak i boken utan referenser till andra avsnitt eller andra 
språkliga nivåer. Grammatik framställs som en abstrakt, kontextlös kunskap isolerat från 
resten av svenskämnet. Ullström (2000) lyfter dessutom att fokus ofta ligger på detaljnivå och 
efterlyser därmed läromedel med ett holistiskt synsätt på grammatik med funktionell 
inriktning. 
 

5.3.5 Positionsgrammatik 

Frasstrukturgrammatik utgår från frasen som enhet med fokus på dess position i en hierarkisk 
struktur. Fraser står vidare även i fokus inom den så kallade positionsgrammatiken som tar 
fasta på de olika ledens, fraserna eller ordens, inbördes ordning i en mening. Denna modell 
blev med andra ord linjär. Inom positionsgrammatiken studeras exempelvis ordföljdskillnader 
mellan olika språk. Enligt Lundin (2014) är grundtanken att placera satser och meningar i olika 
scheman som konstrueras efter hur den normala ordföljden i språket ser ut, det vill säga efter 
grundmönstret för en sats. Man får två olika scheman, ett schema för huvudsatsen och ett för 
bisatsen eftersom satstyperna skiljer sig åt på vissa punkter vad gäller uppbyggnad. I senare 
forskning har dessa scheman slagits samman till ett gemensamt satsschema och är en central 
utgångspunkt i diskussioner om svenskans ordföljd (Platzack, 1987). Lundin (2014) skriver att 
satsschemat ger en tydlig och konkret överblick över vilka led som kan placeras i vilka 
positioner i svenskan och visar även tydligt hur vissa led är knutna till specifika positioner. 
Satsschemat kan således illustrera vad som händer med informationsstrukturen i meningarna 
om man placerar leden i en position som avviker från svenskans ordföljd och regler. Lundin 
(2014) skriver vidare att tillsammans med ett resonemang om fraser kan detta fungera som en 
utgångspunkt när man arbetar med språkets struktur. 
 
 
5.3.6 Funktionell grammatik 

Som teori utvecklades den funktionella grammatiken av lingvisten Michael Halliday (1978). 
Den funktionella grammatikens utgångspunkt är betydelsen och funktionen snarare än 
formen hos olika led. Både grammatiken och bruket av grammatiken anses även beroende av 
såväl inomspråkliga som utomspråkliga faktorer. Detta synsätt gör att språkbruket och det 
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sammanhang där språket återfinns blir grunden för grammatiken. Inom denna diskurs har 
grammatiken försökt föras in i ett sociokulturellt sammanhang och öppnat för diskussioner 
om hur viktig kommunikationssituationen är i alla sammanhang där man talar om grammatik.  
 
Holmberg och Karlsson (2006) förklarar den funktionella grammatiken som en språkmodell 
i tre punkter: 
 

• Betydelse och funktion (inte form) är utgångspunkten. 
• Kontext och språkbruk används inte för att förklara avvikelser och fel, utan ses snarare 

som grunden för hela grammatiken. 
• Grammatiken ger inte bara uttryck för utan skapar också betydelse. 

 
Holmberg och Karlsson (2006) skriver att Hallidays utgångspunkt var att förstå mekanismerna 
bakom språkutveckling, både hos den enskilda individen och språket som sådant. Den 
funktionella grammatiken är sedermera något bredare än vad som vanligen avses med 
grammatik då den även innefattar semantik, fonetik, pragmatik, syntax och formlära. Detta 
eftersom den tar sin utgångspunkt i språk som betydelseskapande handlingar. Syftet med den 
funktionella grammatiken är att fungera som ett hjälpmedel för människor att utveckla och 
förstå sitt eget språk. Den funktionella grammatiken står därför nära pedagogiken och det 
finns en strävan efter att koppla ihop form och funktion. Lundin (2014) skriver att den 
funktionella grammatiken i undervisningssammanhang ger möjligheter att dela upp texter i 
olika språkliga skikt eller nivåer och resonera om dem separat beträffande kontext, form och 
innehåll. Dessa skikt hänger i sin tur ihop med varandra. Holmberg och Karlsson (2006) 
skriver dessutom att den funktionella grammatiken är nära knuten till arbete med bearbetning 
av texter. Grammatiken fungerar således som ett hjälpmedel för att tala om och analysera 
texter för att tala om hur man skriver och vad som kan ändras i en text och varför. Inom den 
funktionella grammatiken ses följaktligen betydelse och kommunikativ funktion som det 
grundläggande och språklig form ses alltid som ett uttryck för betydelse. 
 
 

5.3.7 Grammatik som produkt och process 

När olika perspektiv på grammatik förklaras är det centralt att lyfta skillnaden mellan 
grammatik som produkt och grammatik som process. Tornberg (2009) skriver att grammatik 
som produkt innebär själva formsystemet och hur man analyseras dess olika delar. Det handlar 
om en statisk kunskap. När grammatik betraktas som produkt analyseras varje forms betydelse 
i minsta detalj, likt små byggstenar. Språket analyseras inte ur ett strukturellt perspektiv. Det 
deduktiva lärandet är i fokus då grammatikregler följs av förstrukturerade övningar som saknar 
samband sinsemellan men som eleverna genom drillövningar mekaniskt ska öva in. Tornberg 
(2009) skriver vidare att om grammatik betraktas som process sätts i stället språkets 
användning i centrum, närmare bestämt språkets innehåll, då arbete med grammatiken sker 
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genom den egna språkanvändningen. Grammatik som process erbjuder eleverna att använda 
grammatiska regler i naturliga kommunikationssituationer och ges möjlighet att upptäcka 
samband mellan regler och språkanvändning. Elevers egen textproduktion är central när 
grammatik betraktas som process. Det krävs att förtydliga att båda dessa fokuseringar behövs 
för utvecklandet av den språkliga förmågan. 
 
 
5.3.8 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis handlar den traditionella grammatiken (SAG) om ordbildningslära, 
böjningslära och syntax där den traditionella begreppsapparaten är central. Hur förhåller sig 
läromedlen till den traditionella begreppsapparaten? Frasstrukturgrammatiken handlar således 
om satsers hierarkiska struktur i språket. Hur framställs satsläran i undersökningens 
läromedel? Åskådliggörs språkets hierarkiska struktur? Vad gäller positionsgrammatiken utgör 
satsschemat den centrala rollen. Hur förhåller sig läromedlen till satsscheman? Den 
funktionella grammatikens utgångspunkt är slutligen betydelse och funktion, inte form. Den 
funktionella grammatiken använder inte kontext och språkbruk för att förklara avvikelser och 
fel, utan ses snarare som grunden för hela grammatiken. Kommunikationen är central när man 
talar om grammatik enligt detta perspektiv. Är grammatiken i läromedlen nära knuten till 
arbete med bearbetning av texter?  
 
 

5.3.9 Vad säger ämnesplanen för Svenska 2?  

Termen grammatik förekommer inte explicit i ämnesplanen för svenska förrän i beskrivning 
av Svenska 2, dit fokus riktas i föreliggande undersökning. Däremot kan tre av de nio 
övergripande kunskapsmålen för svenskämnet i gymnasieskolan tolkas som områden där 
någon form av metaspråkligt förhållningssätt krävs. Exempelvis ska eleven ha ”kunskaper om 
språkriktighet i text”, ”förmåga att reflektera över olika former av språklig variation” och 
”kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad” (Gy 11, s. 160–161). I kommentars-
materialet förklaras termerna språkriktighet och språklig variation närmare. Med språk-
riktighet avses normer för ordformer och meningsbyggnad. Emellertid poängteras att fokus i 
arbetet med språkriktighet inte bör ligga på detaljer utan att språkriktighet bör ses i ett större 
perspektiv, exempelvis i hur texter struktureras och hur språket kan fungera i olika situationer. 
Som tidigare nämnts är det först i Svenska 2 som termen grammatik används explicit i 
ämnesplanen för svenska: ”Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är 
uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Gy 11, s. 169). Här visar sig en mer 
deskriptiv syn på grammatik och språket som hierarkisk struktur befästs som en del av kursens 
innehåll. Beskrivningen återkommer vidare som ett kunskapskrav vilket än mer öppnar för att 
grammatikundervisningen blir ett eget moment i undervisningen. I kommentarmaterialet lyfts 
dock vikten av att även använda grammatiken i funktionella sammanhang eftersom det kan 
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gynna att fler av de kommunikativa målen i kursen uppfylls. I kommentarmaterialet står även 
följande: 

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. Med formuleringen hur ord, fraser och satser är 
uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken avses ordbildningskunskap samt kunskap 
om hur fraser, till exempel substantivfraser/nominalfraser eller prepositionsfraser samt 
bisatser, är uppbyggda och fungerar grammatiskt, till exempel som subjekt och objekt 
(satsdelar) (Gy 11, s. 6). 

I kommentarmaterialet lyfts termen fras, som syftar på nominalfras, prepositionsfras och så 
vidare. Termen är, enligt Skolverket, ett självklart redskap för förståelsen av hur språket 
fungerar inom språkvetenskapen och är därför central även i ämnesplanen för den 
högskoleförberedande kursen i svenska för gymnasiet. I kommentarsmaterialet återfinns 
slutligen en vädjan om att behandla innehållet i funktionella sammanhang:  

Genom att behandla detta centrala innehåll i funktionella sammanhang utvecklas inte 
kunskaper endast mot ämnesplanens mål kunskaper om språkets uppbyggnad utan 
flera andra mål, till exempel förmåga att utforma muntliga framställningar och texter 
så att de fungerar väl i sitt sammanhang (Gy 11, s. 6).  
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6 RESULTAT 

 

6.1 DISPOSITION 

Eftersom de läromedel som ingår i föreliggande undersökning skiljer sig åt i fråga om 
disposition och innehåll är undersökningen indelad i kapitel efter respektive läromedel. I 
undersökningen analyseras tre aspekter i läromedlen: disposition, urval och övningsuppgifter. 
Dessa tre aspekter analyseras i slutet av varje kapitel under rubriken Analys. Under rubriken 
Disposition undersöks hur läromedlen är organiserade, hur kapitelindelningen är fördelade 
och hur stor del av den pedagogiska texten som ägnas åt grammatik. Vidare tas även 
författarna och förlagen bakom läromedlen upp samt vad författarna förmedlar i läromedlens 
förord. Urvalet och övningsuppgifterna analyseras utifrån de frågor som presenterades i 
avsnitt 3.1.  
 
 
 

6.2 SVENSKA RUM 2 
 
 
6.2.1 Disposition 

Svenska rum 2 är skriven av Leif Eriksson, Helena Heijdenberg och Christer Lundfall. 
Eriksson och Heijdenberg är båda verksamma svensklärare. Lundfall är, förutom författare 
till ett trettiotal läroböcker, lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska (Liber, 
2017a). Förlaget bakom Svenska rum 2 är som tidigare nämnts Liber. Liber är ett av Nordens 
största förlag och etablerades 1973. Förlaget riktar sig till hela utbildningsmarknaden samt till 
professionella yrkesutövare inom ekonomi, juridik, beskattning, medicin/vård, pedagogik, 
teknik och offentlig förvaltning. Liber är en del av Infinitas Learning, en koncern av multi-
mediala utbildningsförläggare vilka är en av Europas större leverantörer av läromedel för alla 
åldrar (Liber, 2017a).  
 
I förordet klargörs att läromedlet ska ses som en allt-i-ett-bok skräddarsydd efter Gy 11. 
Författarna poängterar att boken ämnar utveckla elevernas kreativitet. Här klargörs även 
författarnas ambition om att det ska vara lätt för läsaren att se strukturen i boken. Svenska 
rum 2 är indelad i nio tematiserande kapitel: Skönlitteratur – vad är den bra för?, Antiken – 
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äran, plikten, hedern, Retoriken – ett arv från antiken, Medeltiden – hjältar, kärlek, våld och 
list, Renässansen – människan tar plats, Upplysningen – förnuftets gryning, Romantikens 
längtan, Realismen – familjen, kärleken och könsrollerna och Minoritetsspråk och dialekter. 
Grammatik har således inte ett eget kapitel utan finns i stället med i slutet av läromedlet innan 
registret under något som i innehållsförteckningen benämns som Guld, och fungerar som 
uppslagssidor. Under rubriken Guld går verktyg för skrivande och analys samt en lathund i 
grammatik att finna. ”Guldsidorna” sägs fungera som en manual till bokens uppgifter. Där 
finns bland annat mönstertexter med marginalkommentarer, checklista för olika texttyper och 
lathunden i grammatik. Totalt fem av läromedlets 336 sidor ägnas åt grammatik. Grammatik-
avsnittet är inte integrerat med det övriga innehållet.  
 
6.2.2 Urval 

Grammatikavsnittet i Svenska rum 2 förklarar inte termen grammatik och motiverar inte 
nyttan av att läsa det. Detta kan ses som ett uttryck för läromedelsförfattarnas förväntningar 
på läsarens förkunskaper, att exempelvis gymnasieeleverna förväntas förstå varför de ska 
studera grammatik. Lathunden är i stället indelad i två underrubriker – ordklasser och 
satsdelar. Avsnittet som behandlar ordklasser inleds med följande text ”Det var förstås ’de 
gamla grekerna’ som kom på att sortera alla ord i nio olika ordklasser, ett praktiskt system som 
är gångbart i alla kända språk” (Eriksson et al., 2013, s. 330). Detta följs av beskrivningar av 
nio ordklasser – substantiv, adjektiv, pronomen, verb, adverb, prepositioner, konjunktioner, 
räkneord och interjektioner. I läromedlet räknas inte subjunktioner som en egen ordklass utan 
räknas in under konjunktioner.  
 
Avsnittet som behandlar ordklasser följs sedan av ett avsnitt omfattande en sida om satslära. 
Efter rubriken följer en förklaring där författarna skriver att satslärans uppgift är undersöka 
vilka funktioner orden har i en sats eller mening. En fullständig mening består, enligt 
författarna, av subjekt och predikat. Läromedlet ger ingen beskrivning av skillnaden mellan 
sats och mening, vilket enligt frasstrukturgrammatiken kan försvåra elevens möjlighet att 
förstå hur språket är hierarkiskt uppbyggt. Detta följs av beskrivningar av följande satsdelar: 
predikat, subjekt, predikatsfyllnad, direkt objekt/ackusativobjekt, indirekt objekt/dativ objekt, 
agent, adverbial och attribut. Ingen fullständig satslösning görs, där samtliga satsdelar i en och 
samma mening tas ut. I stället presenteras exempel på varje satsdel i olika meningar.  
 

6.2.3 Övningsuppgifter  

De webbaserade övningarna till Svenska rum 2:s grammatikavsnitt består av sex frågor. De 
första fyra frågorna behandlar ordklasser och de resterande två behandlar satsdelar. De två 
första frågorna samt den femte frågan handlar om att identifiera ordklasser respektive 
satsdelar. Detta följs av fråga sex där eleverna ska ta ut samtliga satsdelar i tio exempel-
meningar. Läromedlets tillhörande övningsuppgifter i grammatik är av samma formaliserande 
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karaktär ”vilka av de nio ordklasserna är de understrukna orden exempel på?” eller ”vilken 
satsdel är understrykningen exempel på?”.  
 

6.2.4 Analys 

Samtliga författare bakom Svenska rum 2 är svensklärare varav en, Lundfall, även är erfaren 
läromedelsförfattare. Läromedlets innehåll tyder på de visioner svensklärarna som skrivit 
verket har om svenskämnet. Vid urvalet av läromedlets innehåll går det att konstatera att 
grammatikinnehållet marginaliseras i relation till de avsnitt som ägnas åt litteratur. Visserligen 
kan detta bottna i författarnas syn på svenskämnet, där de ser ämnet som en helhet. Trots en 
möjlig önskan hos författarna om att inte dela upp svenskämnet i isolerade delar kan 
läromedlet bli otillräckligt för att undervisa i hela Svenska 2-kursen. Den uttryckta ambitionen 
att läromedlet ska fungera som en ”allt-i-ett-bok” kan därmed ifrågasättas. Vid en helhets-
analys av läromedlets grammatikavsnitt kan konstateras att läromedlet domineras av 
kortfattade beskrivningar av grammatiska begrepp. Begreppsapparaten är av traditionell art 
(se avsnitt 5.2.1) men räknar inte egennamn som en egen ordklass vilket SAG gör. 
Egennamnen räknas i stället som abstrakta substantiv, vilket Svenska Akademien gör i deras 
mer lättillgängliga grammatik, Svenska Akademiens språklära. Beskrivningen följs sedan av 
några exempel. Precis som Lundin (2009) konstaterar saknas en diskussion kring vad 
begreppen står för i ett större språkligt perspektiv och framställningen har karaktären av 
begreppslära snarare än en problematiserad språkkunskap. Framställningssättet av ordklasser 
är i Svenska rum 2 precis som Ullström (2000) framhäver sådant att det inte inbjuder till analys 
av ord som fungerar i texter. Perspektivet är därför snarare atomistiskt än holistiskt då 
exemplen genomgående presenteras som isolerade och entydiga exempel på någon aspekt av 
exempelvis substantiv.  
 
Ur ett kvantitativt perspektiv ges grammatik ett förhållandevis litet utrymme i läromedlet, när 
en jämförelse med resterande innehåll görs. Nyttan av grammatikkunskaper motiveras inte 
och ingen pragmatisk förankring finns, exempelvis i form av de argument som lyftes i avsnitt 
5.2. Att grammatikavsnittet exkluderas i relation till resterande innehåll tenderar att få avsnittet 
att framstå som icke obligatoriskt eller överkurs. Precis som Lundin (2014) konstaterar för 
inte Svenska rum 2 någon diskussion kring vad begreppen betyder eller förankrar dem i ett 
språk som eleverna behärskar. Dessa typer av upplägg av läromedlens grammatikavsnitt leder, 
enligt Lundin (2014), till en formaliserad undervisning eftersom de placeras långt bak i boken 
utan referenser till andra avsnitt eller andra språkliga nivåer. I Svenska rum 2 framställs 
grammatik som en abstrakt, kontextlös kunskap isolerat från resten av svenskämnet. Språkets 
användning är inte i fokus i Svenska rum 2 i jämförelse med andra moment och grammatiken 
är inte knuten till arbete med bearbetning av texter. Satsscheman finns inte med utan 
grammatikavsnittet präglas snarare av en uteslutande produktorienterad traditionell 
grammatik där begreppsläran står i fokus. Läromedlets övningsuppgifter är huvudsakligen 
produktorienterade ”fylla-i-övningar” där det deduktiva lärandet är i fokus. De formaliserade 
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uppgifterna som exemplifierades bör generera en isolerad och produktorienterad grammatik-
undervisning. Inga processorienterade övningar finns med där eleverna får möjlighet att 
utveckla problematiserande och kommunikativa kompetenser.  
 
I ämnesplanen för Svenska 2 (se avsnitt 5.3.9) finns ett tydligt fokus på ord, fraser och satsers 
uppbyggnad och hur de samspelar i grammatiken. Avsaknaden av fraser samt den isolerade 
begreppsapparaten omöjliggör ett synliggörande av språkets hierarkiska struktur. Svenska rum 
2 fungerar inte som ett fullständigt underlag för att undervisa i kursen. När formen på 
satsdelarna beskrivs enligt ordklasslärans terminologi kan det resultera i att eleverna drar 
slutsatsen att satsdelar liksom ordklasser är ord. Författarna skriver som tidigare nämnt att 
satslärans uppgift är att undersöka vilka funktioner orden har i en sats. Om författarna i stället 
hade använt sig av frasbegreppet och skrivit att det är fraser i satsen som har olika funktioner 
hade det möjligen blivit enklare för en elev att förstå skillnaden mellan ordklasser och satsdelar 
(se avsnitt 5.3.4). När författarna inte tydliggör frasbegreppet och inte förklarar att satsdelar 
består av ord som tillsammans skapar en enhet, det vill säga en fras, är det för eleven dessutom 
svårt att förstå att språket är hierarkiskt uppbyggt.  
 
 
 
 

6.3 HANDBOK I SVENSKA SPRÅKET 
 
 
 
6.3.1 Disposition 

Handbok i svenska språket är skriven av Ulf Jansson och Martin Levander. Jansson är lärare 
i svenska, historia och filosofi och har främst skrivit litteraturhistorieböcker. Levander var 
adjunkt i litteraturhistoria, filosofi och psykologi vid Södra latins gymnasium i Stockholm, men 
avled innan föreliggande upplaga skrevs. Läromedlet skrevs ursprungligen för den tidigare 
läroplanen i svenska för gymnasiet (Utbildningsdepartementet 1994) och reviderades sedan 
efter Gy 11. Förlaget bakom läromedlet är detsamma som i föregående kapitel – Liber (Liber, 
2017b). Handbok i svenska språket är undersökningens enda läromedel som fungerar 
övergripande för gymnasiets samtliga kurser i svenska. Läromedlet behandlar således samtliga 
kurser i svenska för gymnasiet, Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3. Här är det den fjärde 
upplagan som analyseras, eftersom de tidigare upplagorna skrevs före den nuvarande 
läroplanen. I förordet skriver Jansson (2012) att den fjärde upplagan, precis som den tidigare, 
omfattar alla språkliga moment i gymnasiets kurser i svenska. Författarna skriver att boken 
ämnar vara pedagogiskt neutral, vilket inte förklaras närmare. Vidare framgår det att 
karaktären av handbok innebär att kapitel inte måste läsas i någon speciell ordning och lämpar 
sig därför även för självstudier.  
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Boken är indelad i sex övergripande teman med totalt fyrtiotre kapitel. Vid varje kapitel står 
det vilken/vilka kurser i svenska kapitlen riktar sig till. Läromedlets sex teman är: Studieteknik, 
Att tala, Språkriktighet och ordkunskap, Skrivarbete, Texttyper, Textförståelse och slutligen 
Språkkunskap. Två av dessa sex teman har ett tydligt grammatikinnehåll, språkriktighet och 
språkkunskap. Under Språkriktighet och ordkunskap återfinns flera kapitel som behandlar 
grammatik. Kapitel nio Vanliga svårigheter i svenskan behandlar allt från särskrivning till 
symmetri. Kapitel tio behandlar sedan meningsbyggnad och satser och kapitel femton 
behandlar ordbildning där bland annat fonem och morfem tas upp. Under det sjätte temat, 
språkkunskap, återfinns kapitel fyrtiotvå som behandlar ordklasser. Där behandlas ordklasser 
samt varför eleverna ska läsa grammatik. I kapitel fyrtiotre, Satsdelar, behandlas skillnaden 
mellan satser och meningar, svenskans satsdelar och satsschema. I Handbok i svenska språket 
går även grammatik att finna integrerat i kapitel som inte explicit behandlar grammatik. Under 
temat Skrivarbete går grammatik att finna i kapitlen Att variera texten och Textbindning. Här 
får grammatikkunskapernas roll i skrivandet ta plats. Av läromedlets 336 sidor ägnas 65 sidor 
åt grammatik medan resterande innehåll ägnas 271 sidor.  
 
I kapitlet som explicit behandlar grammatik skriver författarna att de delat upp grammatiken 
i två delar – ordklasser, som i bland kallas formlära, och satsdelar, som i bland kallas syntax. 
De delar således upp grammatiken som den traditionella skolgrammatiken och räknar inte 
med de delar som implicit behandlar grammatik – meningsbyggnad och ordbildningslära.  
 
I kapitlet Ordklasser frågar de sig vidare hur mycket grammatik eleverna egentligen ska lära 
sig på gymnasiet. Författarnas svar är att det varierar. Författarna skriver att inom vissa 
utbildningsvägar är grammatik viktigare än inom andra och att i en enskild klass kanske hälften 
bara behöver en grundkurs medan resten vill fördjupa sig. Kapitlets upplägg förklaras och 
författarna skriver att för att öka flexibiliteten är grammatiken uppdelad i en ”grundkurs”, som 
de tror är aktuell för de flesta, och en ”överkurs”, som de har markerat med streckade linjer. 
Författarna skriver vidare:  
 

Till överkursen har vi fört sådant vi tycker är viktigt och som bör finnas med i en 
skolgrammatik, men som samtidigt är sådant som vi vet att många faktiskt prioriterar 
bort. Ofta löser läraren problemet genom att för klassen gå igenom vissa begrepp och 
kunskaper, utan att kräva att de ska läras in. Det är t.ex. bra att veta att det finns flera 
olika slags pronomen: determinativa, personliga etc., utan att man för den skull tycker 
att skillnaderna dem emellan måste läras in (Jansson & Levander, 2014, s. 321).  

 
Författarna skriver vidare att för att inte bryta den logiska framställningen inleds varje ordklass 
med ett grundkursavsnitt som sedan följs av detaljkunskaper med överkursmarkering. I varje 
del finns det flera övningar och kapitlet avslutas med ett självtest på ordklasserna och 
satsdelarna. Författarna skiftar mellan att dua till eleven och skriva om eleven som om 
författarna talar direkt till den undervisande läraren, i tredje person. Exempel på sådana 
formuleringar är ”dessutom är kunskaper i grammatik till stor hjälp när du lär dig främmande 
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språk (Jansson & Levander 2014, s. 321).” och ”Kapitlet är också upplagt med tanke på 
elevernas självständiga arbete (Jansson & Levander, 2014, s. 321).” 
 

6.3.2 Nyttan av grammatikkunskaper 

När Handbok i svenska språket motiverar nyttan av grammatikkunskaper vänder sig 
författarna först till ordets ursprung – grekiska för konsten att läsa och skriva rätt. Utifrån det 
skriver författarna att för att eleverna ska kunna kommunicera med varandra utan att bli miss-
förstådda och för att eleverna ska förstå varför en mening är mångtydig medan en annan 
mening inte är det behöver eleverna känna till hur fraser, satser och meningar är konstruerade. 
Vidare lyfter författarna att grammatikkunskaper hjälper eleverna att analysera sitt eget språk 
och ge perspektiv på språket så att de kan uttrycka sig mer exakt när de vill bli förstådda. 
Slutligen vänder sig även författarna till främmandespråksargumentet då de skriver att 
grammatikkunskaper är till stor hjälp vid inlärning av ett främmande språk.  
 

6.3.3 Urval 

Den första gången som grammatik behandlas i Handbok i svenska språket är i kapitlet 
Meningsbyggnad under temat Språkriktighet. I kapitlet förklaras sats och mening och 
författarna förklarar vad eleverna ska tänka på när de konstruerar meningar samt hur de ska 
undvika de enligt dem vanligaste meningsbyggnadsfelen, satsradning. Avsnittet innehåller en 
rad grammatiska termer som inte förklaras närmare, såsom subjekt, predikat och bisats. Nästa 
kapitel som behandlar grammatik är Ordbildning, även det under temat Språkriktighet. Här 
skriver författarna om ordbildning och fonem och morfem förklaras.  
 
Det första kapitlet som explicit behandlar grammatik är det om ordklasser. Författarna inleder 
avsnittet med att skriva att för att beskriva språket har människor konstruerat det grammatiska 
systemet, vilket bland annat består av definitioner och regler. Vidare skriver de att det finns 
en önskan om att definitionerna skulle vara enkla och exakta men att det verkliga språket är 
så rikt att grammatiken ofta inte lyckas fånga in språkets alla variationer. Att man kanske stöter 
på gränsfall och tveksamheter i grammatiken behöver inte innebära att man inte har förstått. 
Författarna skriver att det i stället kan visa sig att det är det grammatiska systemet som är 
ofullständigt.  
 
Handbok i svenska språket delar in svenskan i tio ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, 
pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, subjunktioner, interjektioner och räkneord. 
Egennamn presenteras här inte som en egen ordklass utan räknas in under substantiv. Kapitlet 
behandlar sedan varje enskild ordklass. Under substantiv återfinns underrubrikerna Genus, 
Numerus, Bestämd och obestämd form och Kasus. Under Genus hänvisar författarna till 
SAG när de enbart skiljer mellan utrum och neutrum. Vad gäller numerus presenterar 
författarna sex pluraldeklinationer. Författarna skriver även att när svenskan får in främmande 
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ord försöker man att anpassa orden till de svenska pluralformerna. Därför skriver författarna 
att de helst undviker den engelska pluraländelsen –s. De hävdar dock att detta kan vara svårt 
i vissa fall, exempelvis beträffande en partner, flera partners. När författarna sedan skriver om 
kasus väljer de att lyfta den moderna svenskans kasus – nominativ och genitiv. De följer 
således den traditionella ståndpunkten bland svenska lingvister.  
 
Vad gäller verb presenteras utöver beskrivningen hjälpverb, huvudverb, konjugationer, 
temaformer, tempus, particip, modus samt aktiv och passiv form mer ingående. Under tempus 
skriver författarna vidare om vikten av att även veta vad verbets uppmaningsform är. Här 
skiljer författarna mellan enkla och sammansatta tempus. Avsnittet innefattar även fyra 
överkursrutor där ytterliga tre tempus presenteras, konditionala satsfogningar, finit och infinit 
form samt transitiva och intransitiva verb. Dessa avsnitt där grammatiken bryts ned till mindre 
delar är återkommande i hela läromedlet och kopplingar kan återigen göras till den traditionella 
skolgrammatiken. 
 
Nästa avsnitt behandlar pronomen. Där presenterar författarna personliga och possessiva 
pronomen, relativa pronomen, demonstrativa pronomen, determinativa pronomen och 
interrogativa pronomen samt indefinita pronomen. Författarna lyfter här även pronomen 
man, i första hand är ett indefinit pronomen som även används som ett personligt pronomen. 
Författarna jämför här även med engelskan då de skriver att de på många språk inte finns ett 
pronomen som sin/sitt/sina. Författarna skriver att svenskan i detta avseende är mer precis 
än engelskan. Vidare jämför de även med finskan när de diskuterar könsneutrala pronomen. 
Författarna skriver att svenskan inte har något könsneutralt pronomen, medan man i finskan 
inte skiljer mellan han och hon i tredje person singular.  
 
Adverb presenteras sedan kortfattat och följs sedan av prepositioner. Författarna skiljer 
mellan fem olika typer av prepositioner: rum, tid, sätt, orsak och syfte. Den sjunde och åttonde 
ordklassen som författarna presenterar är konjunktioner och subjunktioner. Konjunktioner 
beskrivs som bindeord då dessa binder samman satser eller satsdelar. Författarna ger några 
exempelmeningar. I fråga om subjunktioner beskriver författarna dem som underordnade 
fogeord eller bindeord. Författarna ger vidare tio exempel på att subjunktioner visar samband 
mellan huvudsats och bisats. Ordklass nio i Handbok i svenska språket, interjektioner, delas 
sedan in i fyra kategorier: känslouttryck, ljudhärmande, hälsningar och lystringsord samt 
svarsord. Avslutningsvis följer räkneord som delas in i två kategorier: grundtal och ordningstal.  
 
Kapitlet om ordklasser följs sedan av kapitel fyrtiotre – satsdelar. Författarna inleder kapitlet 
med att beskriva skillnaden mellan satser och meningar och mellan huvudsats och bisats. De 
satsdelar som författarna presenterar är predikat, subjekt, objekt (direkt och indirekt), agent 
och predikatsfyllnad eller predikativ. Under rubriken huvudord och bestämning presenteras 
sedan attribut och adverbial. Vid samtliga satsdelar ges exempelmeningar där satsdelens roll i 
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satsen synliggörs. Satsdelarnas presentation följs av avsnittet Frågemetoden. Här skriver 
författarna att eleverna kan ha god hjälp av denna metod när de ska identifiera satsdelar.  
  

Eftersom predikatet, verbet, är satsens kärna börjar man alltid med att identifiera 
det:  
1. Vad sker i satsen? Svar: någon köpte. Ordet köpte är predikat. 
2. Vem köpte? Svar: tanten. Ordet tanten är subjekt. 
3. Vad köpte hon? Svar snus. Ordet snus är direkt objekt. 
4. Åt vem köpte hon? Svar: gubben. Ordet gubben är indirekt objekt. 
5. När köptes det? Svar: i går. Ordet i går är tidsadverbial. 

Var köptes det? Svar: i affären. Ordet i affären är rumsadverbial. 
Hur köptes det? Svar: motvilligt. Ordet motvilligt är sättsadverbial (Jansson & 
Levander 2014, s. 353). 

 
 
Kapitlet som behandlar satsdelar avslutas med en överkursruta på två sidor där satsschemat 
presenteras. Författarna skriver att som hjälp för att kunna placera de olika orden och 
satsdelarna korrekt i en sats brukar ett satsschema användas. Här poängterar författarna främst 
vikten av satsschema för de elever som inte har svenska som modersmål, eftersom de kan 
vara vana vid annan ordföljd än den svenska.  
 
 
6.3.4 Övningsuppgifter 

Övningsuppgifterna i Handbok i svenska språket är i första hand integrerade i kapitlen men 
går även att finna i ett avslutande test i slutet av kapitel 42 och 43. Presentationen av de tio 
ordklasserna följs av övningar där eleverna tillsammans ska namnge ordklasser på 
understrukna ord, skriva om substantiv i plural, ange rätt tempus i olika exempelmeningar och 
så vidare. Några av de integrerade övningarna är av problematiserande karaktär där eleverna 
exempelvis ska diskutera när det kan vara bra med ett könsneutralt pronomen som hen. Det 
avslutande testet till kapitlet som behandlar ordklasser består främst av kontrollövningar där 
eleverna exempelvis ska bestämma ordklasser i texter och exempelord, förklara olika 
grammatiska begrepp samt ändra tempus i exempelmeningar. Kapitlet som behandlar 
satsdelar består i sin tur av liknande produktorienterade övningar där eleverna ska plocka ut 
eller stryka under olika satsdelar i exempelmeningar. Kapitlet avslutas sedan med ett test där 
eleverna ska plocka ut samtliga satsdelar i exempelmeningar.  
 
 
6.3.5 Analys 

Författarnas akademiska bakgrund kan förklara läromedlets upplägg som handbok och dess 
bildlösa vetenskapliga karaktär. Att läromedlet inte enbart är framställt för kursen Svenska 2, 
utan på svenskämnets samtliga kurser för gymnasiet, förstärker läromedlets intention om att 
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läromedlet fungerar som en handbok som tas fram vid behov i stället för att läsa den pärm till 
pärm. Eftersom läromedlet inte heller är uppbyggt efter en kurs och då det fungerar som en 
handbok påverkades den inte på samma sätt av att den till en början skrevs i en annan 
läroplanskontext än Gy 11. I jämförelse med resterande innehåll har grammatikavsnitten i 
Handbok i svenska språket förhållandevis jämnt utrymme, vilket även det kan bottna i att 
läromedlet är en handbok. Exempelvis finns inte skönlitterära textutdrag med. Att författarna 
inte förklarar alla grammatiska termer i de avsnitt som implicit behandlar grammatik kan ses 
som ett uttryck för läromedelsförfattarnas förväntningar på läsarens förkunskaper eller det 
faktum att läromedlet har funktionen som handbok och att eleverna inte nödvändigtvis 
behöver läsa avsnitten i kronologiskt ordning. 
 
Handbok i svenska språket fokuserar på argumenten språkriktighet och främmande språk när 
nyttan av grammatikkunskaper motiveras. Beträffande språkriktighet hänvisar författarna 
precis som Boström och Josefsson (2006) till en funktionell användning av språket där 
grammatikkunskaperna kan vara en tillgång när man skriver för att formulera sig så korrekt 
som möjligt. Detta framgår dock inte av resterande grammatikinnehåll då läromedlet inte utgår 
från bearbetning av texter. Vad gäller främmandespråksargumentet är även här Boström och 
Josefssons (2006) argument om de grammatiska verktygens roll i typologiska jämförelser 
centralt i Handbok i svenska språket, vilket kan fungera som stöd vid senare inlärning av 
främmande språk.  
 
Handbok i svenska språket har en traditionell begreppsapparat och presenterar grammatiken 
på ett traditionellt sätt med huvudfokus på ordklasser och satsdelar. Läromedlet har ett tydligt 
fokus på språkets struktur och traditionella ståndpunkter visar sig genomgående, exempelvis 
rörande kasus och de fem frågorna rörande satsdelar. När det gäller läromedlets synliggörande 
av språkets hierarkiska struktur förklarar författarna skillnaden mellan en sats och en mening, 
vilket är centralt för att eleverna ska förstå hur språket är hierarkiskt uppbyggt (se avsnitt 
5.3.4). En rad problem rörande språkets hierarkiska synliggörande i Handbok i svenska språket 
är dock nämnvärda. Eftersom språkets byggstenar fonem, morfem och satsers roll i meningar 
inte presenteras i relation till läromedlets grammatiska innehåll kan den hierarkiska strukturens 
synliggörande försvåras för eleverna då det inte upplevs tillhöra grammatiken. Grammatiken 
är i stället indelade på det traditionella skolgrammatiska sättet med fokus på ordklasser och 
satsdelar. Det är dock centralt att poängtera att läromedlet avser fungera som en handbok och 
kapitlen därför inte måste läsas i kronologisk ordning. Detta kan dock ställa till med problem 
vad gäller grammatikinlärningen då det kan bli svårt för eleverna att se språket från dess minsta 
till största enhet när alla avsnitten inte finns med under det som explicit handlar om 
grammatik. Den helhetsinriktade grammatik som Ullström (2000) lyfter med analytiska 
funktionella drag finns inte i Handbok i svenska språket, utan läromedlet bryter ned 
grammatiken i varje enskild beståndsdel och utifrån dessa försöker de förklara den. Denna 
atomistiska grammatik kan försvåra förståelsen för grammatikkunskaper hos eleverna då 
helheten lätt osynliggörs.  
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Grammatiken är inte nära knuten till bearbetning av texter då eleverna inte får möjligheten att 
utgå från varken egna texter eller exempeltexter. Precis som Ullström (2000) konstaterar är 
det fortfarande ovanligt att läromedel tar elevernas egen språkproduktion som utgångspunkt 
i undervisningen då grammatiken i Handbok i svenska språket inte är knuten till bearbetning 
av elevernas egna texter. Läromedlets övningsuppgifter är främst produktorienterade 
ifyllnads-övningar och eleverna får sällan möjlighet att utveckla sin problematiserande 
kompetens. Kontrollövningarna dominerar och övningar där kommunikationen är central 
marginaliseras då det deduktiva lärandet är i fokus. 
 
Läromedlets överkursrutor kan även exkludera elever då dess benämning uppfattas som icke 
obligatorisk för kursen. Författarna skriver att det som tillhör överkursen är sådant de anser 
bör finnas med i en skolgrammatik men som många, enligt dem, prioriterar bort. Detta 
legitimerar snarare en bortgallring av överkursinnehållet. Med tanke på läroplanens 
formulering om att eleverna ska utveckla kunskaper om ”svenska språkets uppbyggnad, dvs. 
hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Gy 11, s. 169) 
och det faktum att överkursrutorna bland annat behandlar finita verb och satsscheman, båda 
viktiga komponenter för att förstå hur satser är uppbyggda och samspelar i grammatiken (se 
avsnitt 5.3.5), resulterar detta i att innehållet utan överkursrutorna blir ofullständigt i 
förhållande till Svenska 2-kursen. Exempelvis kan många elever borste från satsschemats 
illustrering av vad som händer med informationsstrukturen i meningarna om de placeras i en 
position som avviker från svenskans ordföljd, då det räknas som överkurs. Författarnas 
önskan att dessa överkursrutor ska öka flexibiliteten kan resultera i att elever får icke 
fullständiga grammatikkunskaper om de automatiskt väljer bort dessa rutor då de benämns 
som överkurs.  

 
 
 

6.4 SVENSKA 2 HELT ENKELT 
 
 
 
6.4.1 Disposition 

Svenska 2 helt enkelt är undersökningens senaste läromedel och är utkommen 2016. 
Författarna Annika Nilsson och Lena Winqvist är båda förstelärare i svenska på 
gymnasieskolan och undervisar i samtliga kurser i ämnet. Både Nilsson och Winqvist har 
arbetat i närmare tio år som lärare på gymnasiet. Utöver det föreläser de och håller i 
utbildningar för företag och skolor i skrivande och retorik (NA förlag, 2017). Förlaget bakom 
Svenska 2 helt enkelt är NA förlag som trycker läromedel för gymnasiets ämnen. Förlaget 
marknadsför sig som ett billigare alternativ än konkurrenterna. Detta är möjligt då det hävdar 
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att det är ett litet förlag som främst vill att marginalerna ska ligga hos slutkonsumenten, eleven 
(NA förlag, 2017). Boken ämnar omfatta hela kursen Svenska 2 då dess genomgångar, 
exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser utgår från kursens centrala 
innehåll och kunskapskrav. I förordet skriver författarna att boken ger viktiga verktyg för 
eleven att klara kursen samt tillgodoser läraren med allt material som behövs för att leda 
eleverna genom kursen. 
 
Boken är uppdelad i fyra kapitel: Ord, fraser och satser, Språkförhållanden i Sverige och övriga 
Norden, Muntlig och skriftlig framställning – av argumenterande och utredande slag samt 
Litteratur i ett samhällsperspektiv. I bokens inledande kapitel visar sig således grammatiken, 
som författarna vill ska ge eleverna redskap för sitt eget skrivande samt för textanalys. I kapitlet 
om språkförhållanden vill författarna att eleverna ska förstå likheter och skillnader mellan 
svenskan och övriga nordiska språk. Detta följs av kapitlet om muntlig och skriftlig 
framställning där författarna fokuserar på att ge eleverna verktyg för argumenterande och 
utredande tal och text. Boken avslutas sedan med ett kapitel om litteraturhistoria. 
 
I förordet lyfter författarna även att varje kapitel innehåller teoretiska genomgångar och för 
att konkretisera och förtydliga teorin medföljer textutdrag av både sakprosa och skönlitterära 
texter. Dessa textutdrag vill författarna att eleverna ska läsa med hjälp av lässtrategier. 
Lässtrategierna presenteras i slutet av boken, i Verktygslådan. I verktygslådan finns även 
checklistor och mallar som hjälper eleven i både skriftliga och muntliga arbeten. Samtliga 
kapitel innehåller olika övningsuppgifter som är kopplade till kapitlens teoriavsnitt. Slutligen 
avslutas kapitlen med en slutuppgift som summerar deras innehåll. Slutuppgiften är kopplad 
till en tillhörande betygsmatris. Läromedlet avslutas med de gällande kunskapskraven för 
Svenska 2. Kapitlet som behandlar grammatik är uppdelat i en inledning där nyttan av 
grammatikkunskaper motiveras, fonem och morfem, bilda nya ord, ordklasser, fraser, satser 
och en sammanfattning i kapitlets avslutning. Läromedlets uppdelning är således av 
traditionell art. I Svenska 2 helt enkelt ägnas 48 sidor åt grammatik medan resterande innehåll 
får 362 sidor. 
 

6.4.2 Nyttan av grammatikkunskaper 

I Svenska 2 helt enkelt motiveras nyttan av grammatikkunskaper i kapitlets inledning. 
Författarna skriver först att när eleverna talar eller skriver på sitt modersmål kan de till ganska 
hög grad förlita sig på sin ”inre grammatik” och språkkänsla. Detta, skriver författarna, 
innebär inte att eleverna inte har nytta av grammatik – snarare tvärtom. När eleverna är 
medvetna om språkets uppbyggnad och har kunskap om hur ord, fraser och satser samspelar 
kommer de att kunna anpassa sitt språk och sin stil efter texttyp och kommunikationssituation 
på ett mer medvetet sätt. Författarna skriver att med hjälp av grammatikkunskaper kan 
eleverna sätta fingret på varför något med deras text är fel och hur de kan rätta till det. De 
hänvisar således till argumentet om språkfärdighet. Vidare vänder de sig även till argumentet 
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om metaspråklig kompetens (se avsnitt 5.2) när de hävdar att grammatikkunskaper ger 
eleverna ett språk om språket. Slutligen presenterar författarna fyra argument för hur eleverna 
kan använda sig av grammatik:  
 

• Lättare lära andra språk 
• Analysera och tala om språk (metaspråk) 
• Förstå varför meningar blir fel och hur de kan rättas till 
• Variera språk och stil i din text (Nilsson och Winqvist 2016, s. 8). 

 
Främmandespråkargumentet, metaspråksargumentet och språkfärdighetsargumentet går att 
återfinna i läromedlet. Svenska 2 helt enkelt har sammanfattningsvis en funktionell syn på 
grammatik i motiveringen av nyttan av grammatikkunskaper. 
 

6.4.3 Urval 

Svenska 2 helt enkelt har en tydlig hierarkisk syn på språket, vilket går att se på 
grammatikkapitlets inledning och dess underrubriker. Kapitlet inleds med en bild som 
illustrerar sex legobitar i olika storlekar (se bild 1). Första legobiten kallas fonem (språkets 
minsta betydelseskiljande enhet), andra är morfem (språkets minsta betydelsebärande enhet), 
tredje är ord (som delas in i olika ordklasser), fjärde är fras (en grupp av ord som hör nära 
samman), femte är sats (består av olika fraser) och slutligen är den sjätte mening (består av en 
eller flera satser). I kapitlets första avsnitt Fonem och morfem – språkets minsta enheter 
beskrivs skillnaden mellan fonem och morfem. Fonemen och morfemen illustreras som 
legobitar som tillsammans byggs ihop för att exempelvis bilda ordet boll eller bollar. Fonem 
beskrivs som den minsta betydelseskiljande enheten. Detta illustrerar författarna med hjälp av 
legobitarna (se bild 1). Samma gäller morfemen, som är språkets minsta betydelsebärande 
enhet, där legobiten boll byggs ut med legobiten ar och bilar tillsammans legobiten bollar (se 
bild 2). Författarna skriver att när eleverna talar och skriver använder de en mängd olika 
böjningsmorfem utan att de tänker på det.  
 

                      
 Bild 1 Legobitar som illustrerar fonem (Nilsson & Winqvist 2016, s. 10). 
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I kapitlets andra avsnitt Bilda ord förklarar författarna hur morfem kan hjälpa eleverna att 
bilda nya ord. Legobitarna fortsätter att illustrera hur rotmorfemen och dess utbyggnad med 
prefix och suffix. I en ruta står även vanliga slangprefix med där författarna förklarar att det 
vid användning av slangprefix är viktigt att skriva ihop prefixet och rotmorfemet, annars blir 
det en särskrivning. Avslutningsvis förklaras även hur nya ord kan bildas med hjälp av 
sammansättningar. 
 

                    
 Bild 2 Legobitar som illustrerar morfem (Nilsson & Winqvist, 2016, s. 11). 

 
I nästföljande avsnitt behandlas nästa språkliga enhet – ordklasser. Författarna skriver att ord 
fyller olika funktioner. Beroende på vilken funktion de fyller delas orden in i klasser. Ord-
klasserna kommer eleverna ha användning för när de senare ska sätta ihop ord till både fraser 
och satser. Svenska 2 helt enkelt behandlar tio ordklasser: substantiv, adjektiv, verb, räkneord, 
pronomen, prepositioner, adverb, konjunktioner, subjunktioner och interjektioner. Efter att 
ordklasserna listats upp presenteras de, enligt författarna, användbara av dessa mer ingående. 
Vad gäller den första ordklassen författarna presenterar, substantiv, ges först en förklaring 
över vad ett substantiv är i relation till legobitarna. Detta följs av exempel på vad som kan 
räknas som substantiv, där egennamn även medräknas. Vidare skriver författarna om hur 
substantiv kan böjas. Författarna förklarar genus, bestämd och obestämd form samt numerus 
och kasus för eleverna.  
 
I Svenska 2 helt enkelt flikas då och då en ruta in som kallas Använd grammatiken där 
författarna ger exempel på hur eleven kan använda grammatiken. I avsnittet om ordklasser 
möter eleverna denna ruta för första gången. I rutan förklarar författarna att eleverna med 
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hjälp av nominaliseringar kan få en formell stil på sina texter. En nominalisering beskrivs som 
en omvandling av verbet till ett substantiv. Här återkopplar författarna till suffix när de skriver 
att eleverna enkelt kan skapa nominaliseringar genom att lägga till suffixen –ning, -ing, -tion 
och –ande. Författarna försöker här förklara grammatikens pragmatiska sida för eleverna 
genom att ge exempel på hur de kan använda kunskaperna när de skriver.  
 
Avslutningsvis skriver författarna om substantivsjukan, det vill säga när en text har för många 
substantiv. För eleven kan det bli svårt att förstå huruvida det är fördelaktigt eller ej att skapa 
nominaliseringar. Eleverna rekommenderas här att skriva så att språket lämpar sig för 
ändamålet. Denna uppmaning följs av nedanstående exempel enligt skriftspråkets normer för 
språkriktighet:  
 
 Rätt: egennamn ska stå med stor bokstav (versal): Lukas Donja, Stockholm 

Fel: egennamn står med liten bokstav (gemen): lukas, donja stockholm 
Rätt: sammansättningar ska skrivas ihop: bilbälte, skolbok, underställ 
Fel särskrivningar är när sammansättningar skrivs isär: bil bälte, skol bok, under 
ställ 
Rätt: genitiv ska markeras med genitiv-s: Emelies 
Fel: genitiv markeras med apostrof: Emelie’s 
Rätt: bestämd artikel ”de” visar att substantivet står i bestämd form: de personerna 
Fel: bestämd artikel ”de” används felaktigt i stället för bestämd artikel (Nilsson & 
Winqvist, 2016). 

 
Nästa avsnitt Variera språket med pronomen behandlar pronomen och hur eleverna kan 
använda sig av det. Författarna hänvisar till en början till kunskapskravet att eleverna måste 
variera språket. Författarna skriver att ett sätt att göra detta är att byta ut substantiv mot 
pronomen eftersom pronomen ersätter substantiv. Författarna kan även här tänkas vilja göra 
grammatikkunskaperna funktionella för eleverna. Likande exempel visar sig när författarna i 
nästa avsnitt går igenom verb och deras böjning. Författarna skriver att genom kunskap om 
tidsformen kan eleverna förbättra sitt skrivande. Detta följs av en Använd grammatiken-ruta 
där modala hjälpverb och verb i passiv form förklaras mer ingående. Här lyfter författarna 
även vikten av att eleverna inte felaktigt växlar mellan olika tempus när de skriver.  Nästa 
ordklass kapitlet behandlar är adverb. Här förklarar författarna tids-, sätts-, rums- och 
gradadverb. I adverbens Använd grammatiken-ruta förklaras satsadverb närmare.  
 
Kapitlets nästa avsnitt behandlar fraser, nästa enhet i språket. Här kommer återigen 
legobitarna in för att förklara frasens roll i språket (se bild 3).  
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 Bild 3 Legobitar som illustrerar frasens roll i språket (Nilsson & Winqvist, 2016, s. 26). 

 

Den första frasen som förklaras närmare är nominalfrasen. Författarna skriver att 
nominalfrasen är en viktig ingrediens när eleverna ska bygga satser med hjälp av fraser och 
består av ett substantiv eller ett pronomen. För att beskriva detta använder de exemplet katten, 
som användes i legobitarna (se bild 3). Genom att utveckla din katt till din lilla mysiga och 
busiga katt har eleverna satt ihop en nominalfras där huvudordet är katt och övriga ord är 
bestämningar. Bestämningarna kan vara både efterställda och framförställda. Nästa fras är 
verbfrasen som beskrivs som viktig eftersom den utgör basen när eleverna bygger satser. 
Genom att kasta om fraserna skriver författarna att eleverna kan variera ordföljden i sina 
meningar. 
 
Nästa avsnitt i kapitlet är satser. Författarna skriver att eftersom eleverna granskat både 
ordklasser och fraser är det läge att fundera över hur fraser och satser hänger ihop och 
samspelar i meningar. De skriver vidare att genom satslösning synar man syntaxen och benar 
upp satsen i olika satsdelar som subjekt, predikat, objekt och adverbial. Vidare förklarar de 
även skillnaden mellan en mening och en sats. När författarna sedan ska beskriva hur man 
genomför en satslösning använder de sig av en exempelmening. Utifrån denna mening ska 
eleverna sedan ställa frågor för att ta reda på meningens predikat, subjekt, direkt objekt, 
indirekt objekt, adverbial och predikativ. Dessa förklaras närmare i underrubriker.  
 
Satsdelarna följs av en förklaring till skillnaden mellan en huvudsats och en bisats. Detta 
illustreras med hjälp av ett tåg där huvudsatsen är loket och bisatsen är vagnen – om loket inte 
drar kan vagnarna inte röra sig. När en mening inleds med en bisats skriver författarna att 
tåget i stället tuffar åt höger (se bild 4). Denna metafor kan anses vara missvisande då hela 
tåget egentligen borde vara huvudsatsen. Författarna ger sedan två exempel på hur eleverna 



EN FUNKTIONELL TRADITION? 
 

 41 

kan hitta bisatser i en mening: genom att hitta en bisatsinledare, respektive med hjälp av biff-
regeln (Bisats om Inte kommer Före det Finita verbet).  
 
 

                 
Bild 4 Tåg som illustrerar skillnaden mellan huvudsats och bisats (Nilsson & Winqvist, 
2016, s. 33). 

 
Nästa avsnitt behandlar satsschema. Där vänder sig författarna till ordföljd för att förklara 
satsschemats funktionella sida. De ger exempel på meningar där ordföljden inte stämmer 
överens med vad som anses korrekt enligt den inre grammatiken. Vidare skriver de att på 
samma sätt som elevernas lektioner följer ett visst schema, följer orden i huvudsatser och 
bisatser en viss ordning – ett så kallat satsschema. Med hjälp av satsschema kan eleverna lättare 
få en grafisk bild av hur satser byggs upp. Författarna skriver vidare att eleverna på så sätt kan 
variera ordföljden i sina meningar och hitta en fungerande sådan. Här synliggörs således både 
den funktionella grammatiken och positionsgrammatiken. Författarna förklarar även funda-
mentet närmare vad gäller satsschema. De skriver att när eleverna placerat ut det finita verbet 
på typplatsen ska allt som står före det finita verbet placeras i den kolumn som kallas 
fundament – meningens inledande del. Här skriver författarna att med hjälp av varierade 
fundament skapar eleverna en varierad text.  
 
Avslutningsvis knyter författarna an till grammatikens funktionella sidor då de till eleverna 
skriver följande: 
  

Använd dina grammatiska kunskaper när du skriver. I slutet av skrivprocessen när du 
har bearbetat språket så pass mycket att texten känns redo att lämnas in ska du alltid 
läsa igenom den högt. Detsamma gäller om du jobbar med en annan elevtext för att 
ge feedback på språket. När du läser texten högt så hör du ofta språkfel. Gör då en 
översiktlig satslösning av meningen som låter fel. Innehåller den både subjekt och 
predikat? Vad har du placerat i fundamentet? Är meningen vänstertung? Står objekt 
och adverbial på rätt plats? Använder du passande konjunktioner och subjunktioner? 
Är syftningen korrekt? Böjs orden rätt? Finns det några särskrivningar? Hela poängen 
med grammatik är ju att den ska hjälp dig att konstruera meningar så att språket blir 
klart och tydligt. Bär med dig grammatiken när du skriver och återvänd gärna med 
jämna mellanrum till det här kapitlet (Nilsson & Winqvist 2016, s. 38). 
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6.4.4 Övningsuppgifter 

Grammatikkapitlet avslutas med en slutuppgift. Eleverna har i uppgiften ansökt om ett vikariat 
som redigerare på en litterär tidning. I anställningsprocessen ingår det att eleverna ska visa 
sina språkliga och grammatiska kunskaper. Tidningens utgivare ger eleverna en text som 
innehåller en del fel och ber dem plocka ut några meningar för att ge konstruktiv feedback. 
Eleverna ska sedan muntligt presentera sina förslag. Elevernas feedback ska innehålla exempel 
på meningar som inte följer skriftspråkets normer för språkriktighet, är svåra att förstå och 
krångliga att läsa, behöver varieras och behöver ett mer formellt språk. Vidare ska den även 
innehålla förklaringar till varför meningar behöver skrivas om. För att göra det kan eleverna 
ta hjälp av sina grammatiska kunskaper och diskutera hur ord, fraser och satser är uppbyggda 
och samspelar med varandra. Avslutningsvis ska deras feedback även innehålla förslag på nya 
meningar.  
 
De avslutande övningsuppgifterna följer kapitlets innehåll. De första övningarna behandlar 
fonem och morfem där eleverna ska bilda nya ord genom att byta fonemen samt lägga till 
prefix och suffix. I fråga om ordklasser finns en del övningar där eleverna enbart ska stryka 
under vissa ordklasser men i överlag är övningsuppgifterna av problematiserande karaktär. 
Eleverna ska bland annat hitta språkfel med substantiv i en kortare text, ändra tempus i 
meningar och fundera kring vad det innebär att en mening innehåller flera bisatsinledare. När 
övningarna sedan behandlar fraser ska eleverna utöka nominalfraser, hitta bestämningar och 
hitta de olika fraserna i en text. Detta följs av satslösningar där eleverna ska använda sig av de 
sex frågorna som presenterades tidigare i kapitlet och bilda fullständiga och längre meningar 
så att textexemplet författarna ger inte blir så ”ryckigt”. Eleverna ska sedan jämföra sina 
resultat med varandra. Avslutningsvis presenterar författarna meningar som eleverna till-
sammans ska förbättra med hjälp av satslösning och satsschemat. Här finns inte heller några 
färdiga lösningar till uppgifterna trots att vissa uppgifter enbart handlar om att stryka under 
exempelvis fraser.  
 
 
6.4.5 Analys 

Författarna till Svenska 2 helt enkelt är båda svensklärare, vilket är tydligt med tanke på ständig 
återkoppling till läroplanen i form av kunskapskrav och centralt innehåll samt deras 
pedagogiska upplägg av grammatikavsnittet. Att förlaget bakom läromedlet marknadsför sig 
som ”ett billigare alternativ än konkurrenterna” förstärker det faktum att läromedel har 
marknadsanpassats. När författarna motiverar nyttan av grammatikkunskaper hänvisar de till 
argumenten främmandespråk, metaspråk och språkriktighet. Redan i kapitlets inledning kan 
ett normativt synsätt på språket urskiljas hos författarna då argumenten för nyttan av 
grammatikkunskaper listas.   
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Vid en helhetsanalys av Svenska 2 helt enkelt kan konstateras att läromedlet har en relativt 
funktionell syn på grammatik där grammatikens pragmatiska sidor ständigt lyfts och bear-
betning av texter är i fokus. Detta går att urskilja genom att författarna återkopplar till faktiska 
situationer där de olika grammatiska momenten används. Dessa exempel är främst av 
funktionell karaktär då hänvisning till bearbetning av elevernas texter är genomgående. Ett 
exempel på detta är det som framhävs i citatet på sidan 44. Där görs tydliga kopplingar till 
bearbetning av elevernas egna texter. Syftet med den funktionella grammatiken är som tidigare 
nämnts att fungera som ett hjälpmedel för människor att utveckla och förstå sitt eget språk, 
vilket är ett tydligt förhållningssätt i Svenska 2 helt enkelt. I vissa fall ges dock rätt- och 
felexempel. Dessa kan även tänkas vara författarnas försök att anamma ett funktionellt 
perspektiv på grammatik då de indirekt försöker motivera nyttan av att lära sig det genom att 
visa hur man praktiskt kan använda kunskapen genom dessa exempel. Detta försök att 
anamma ett funktionellt förhållningssätt för att synliggöra grammatikens pragmatiska nytta 
för eleverna resulterar snarare i ett normativt synsätt på språket. Det är även centralt att nämna 
att kontext och språkbruk inte används för att förklara avvikelser och fel inom den 
funktionella grammatiken, utan ska ses snarare som grunden för hela grammatiken (se avsnitt 
5.3.6). De funktionella exemplen författarna ger blir i ett fall dessutom motsägelsefullt då de 
först lyfter vikten av nominaliseringar och i direkt anslutning till det lyfter de substantivsjukan. 
 
Att författarna ständigt hänvisar till hur eleverna kan förbättra sina texter går att koppla 
samman med den funktionella grammatiken och argumentet rörande språkriktighet, där just 
grammatikens roll vad gäller förståelsen och förbättrandet av texter är centrala (se avsnitt 5.3 
och 5.2.6). Det är först i slutet som författarna hänvisar till grammatikens roll i bearbetning 
av elevernas egna texter. Även frasstrukturgrammatiken genomsyrar Svenska 2 helt enkelt, då 
fraser har en central plats för att tydliggöra distinktionen mellan form och funktion. Språkets 
hierarkiska struktur synliggörs genom att författarna tar upp språkets minsta del till dess 
största. Författarna illustrerar även språkets hierarkiska struktur med hjälp av bland annat 
legobitar, som följer med eleverna från början till slut. I linje med den generativa grammatiken 
(se avsnitt 5.2.3) hänvisar dessutom författarna vid ett flertal tillfällen till den automatiska inre 
grammatik som modersmålstalare har. 
 
Det finns tydliga paralleller mellan det svenskämne som gestaltas i Svenska 2 helt enkelt och 
det som formuleras i ämnesplanen för Svenska 2 (se avsnitt 5.3.9) då författarna ständigt 
hänvisar till kunskapskrav och centralt innehåll. Läromedlet redogör utförligt för hur ord, 
fraser och satser är uppbyggda. Deras samspel i grammatiken synliggörs även med hjälp av 
illustrationer och övningsuppgifter. Grammatikkapitlets slutuppgift är av funktionell art då 
den i huvudsak utgår från bearbetning av en text. Visserligen återkommer även normativa 
speglingar då ”fel” än en gång är i fokus. Kunskapskraven som behandlar grammatik genom-
syrar denna uppgift då de är direkt kopplade till uppgiften. Slutuppgiften öppnar upp för att 
utveckla elevernas problemslösningskompetens då de inte har tillgång till en färdig lösning. 
Slutuppgiften visar även positionsgrammatikens centrala roll för förståelse för språkets 
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struktur (se avsnitt 5.3.5). Satsschemat används för att illustrera vad som händer med 
informationsstrukturen i meningarna om man placerar leden i en position som avviker från 
svenskans ordföljd. Eftersom vissa uppgifter ska göras tillsammans där motivering och 
resonemang ingår får eleverna även möjlighet att utveckla sina kommunikativa och 
resonerande kompetenser. Vad gäller ämnesplanen är det centralt att nämna att den lyfter att 
grammatikens huvudsakliga syfte är att beskriva språket, med andra ord ett deskriptivt 
förhållningssätt. I författarnas försök att närma sig ett funktionellt förhållningssätt tappar de 
delvis sin deskriptiva språkbeskrivning, vilket gör att skillnaden mellan skolans grammatik och 
språkvetenskapens förstärks (se avsnitt 4.2).  
 

 
 
 
 

6.5 SVENSKA IMPULSER 2 
 
 
6.5.1 Disposition 

Svenska impulser 2 är skriven av författarna Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 
Markstedt är lärare i svenska och museipedagog på Nobelmuseet i Stockholm. Eriksson är 
lärare i svenska (Sanoma utbildning, 2017). Svenska impulser 2 skrevs till en början för tidigare 
ämnesplan i svenskämnet men reviderades sedan efter Gy 11. Andra upplagan av verket ligger 
således till grund för denna undersökning. Läromedlet skrevs till en början i en annan 
läroplanskontext (Utbildningsdepartementet 1994). Förlaget bakom läromedlet är Sanoma 
utbildning. Sanoma är en koncern inom media och läromedel i Europa (Sanoma utbildning, 
2017). I förordet, som riktar sig direkt till eleverna, skriver författarna att boken ämnar fungera 
som en resa som kommer att föra eleverna både bakåt och framåt i tiden, men där elevernas 
erfarenheter hela tiden är den självklara utgångspunkten. Vidare skriver de att det är ”en resa 
genom språkets och skönlitteraturens värld (Markstedt & Eriksson 2012, s. 5)”. Resan, skriver 
författarna, kommer att väcka frågor kring språket som ständigt befinner sig i förändring.  
 
Svenska impulser har sju övergripande kapitel: Ordens kraft – om läsning och litteratur, ”Sjung 
gudinna” – från Homeros till Shakespeare, ”I den bästa av världar”-litteraturen under 1700- 
och 1800-talen, ”Och ur dess aska flammar solen upp” – litteraturen under 1900- och 2000-
talen, Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, Bli textkompetent – att skriva och tala 
effektivt och slutligen Språkets byggstenar. Läromedlet ägnar 17 sidor åt grammatik medan 
resterande innehåll får 445 sidor.  
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6.5.2 Nyttan av grammatikkunskaper 

I Svenska impulser 2 motiveras nyttan av grammatikkunskaper i grammatikkapitlets inledning. 
Där skriver författarna att människor redan kan använda sitt språk riktigt bra, både i tal och 
skrift, men att det trots det finns anledningar till att läsa grammatik. De listar upp följande 
argument:  
 

• 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 (Markstedt & Eriksson 

2012, s. 455).  
 
Läromedlet lyfter således argumenten språkfärdighet, metaspråklig kompetens och främman-
despråk. 
 
 

6.5.3 Urval 

Författarna skriver att grammatik är beskrivningen av hur ett språks ord, fraser, satser och 
meningar byggs upp och används av människor som talar och skriver språket. Till höger om 
den beskrivningen finns en ruta där begreppen fras, mening och sats förklaras. Författarna 
riktar sig till eleverna och skriver att de säkert vet att flera begrepp inom grammatiken 
härstammar från latinet, eftersom grammatik är ett gammalt forskningsområde. Författarna 
hävdar att den moderna språkvetenskapen har som mål att beskriva språk, vilket kallas 
deskriptiv grammatik. De jämför detta med den tidigare preskriptiva grammatiken, vars syfte 
var att föreskriva normer. 
 
Efter avsnittet där grammatik förklaras kommer rubriken Nivåer i språket. Här skriver 
författarna att 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 meningar till texter. Den första nivån i språket som sedan presenteras är morfologi. 
Författarna hoppar således över språkets minsta betydelseskiljande enhet (fonem). Författarna 
beskriver vidare morfologi som den del av grammatiken som beskriver hur ord böjs och hur 
de bildas. Detta följs av beskrivningen av rotmorfem och grammatiska morfem. Under 
grammatiska morfem följer även underrubriker där böjningsmorfem, fogemorfem och 
avledningsmorfem beskrivs.  
 
Avsnittet om morfem följs av avsnittet Ordbildning. Här beskrivs hur nya ord kan bildas i 
svenskan med hjälp av morfem. Först behandlas avledningsmorfem – prefix och suffix. Detta 
följs av exempel på nya substantiv, adjektiv och verb som bildats med hjälp av prefix och 
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suffix. Efter avledning skriver författarna om sammansättning och förkortning. Ordklasser 
och satsdelar varken presenteras eller förklaras i Svenska impulser 2. Eleverna blir i stället 
hänvisade till Svenska impulser 1 som avslutas med en grammatiköversikt där förklaringar på 
dessa finns.   
 
Nästa avsnitt behandlar syntax. Språket beskrivs i nivåer: ord kombineras till fraser som bygger 
satser och satserna kombineras till meningar och så vidare. Den första underrubriken 
behandlar fraser. Här skriver författarna att fras är ett användbart begrepp inom grammatiken 
eftersom begreppet hjälper eleverna att se hur orden i en sats hör ihop och vilken funktion de 
har i satsen. Underrubrikerna som följer är Huvudord och bestämningar, Hitta fraserna genom 
att ändra ordföljden och Hitta fraserna genom att ersätta pronomen. Författarna har valt att 
placera frasavsnittet i slutet av kapitlet och i stället beskriva fraserna i relation till satslösning, 
till exempel (Markstedt & Eriksson 2012, s. 461): 
 
 
 Den rödhåriga flickan leker mycket ivrigt. 
 
            
                           Subjektsled                           Predikatsled 
 
Författarna skriver att eleverna ganska snabbt kan se att den rödhåriga hör ihop med flickan 
och att mycket ivrigt hör ihop med leker. För att hitta fraserna när satserna är längre använder 
de metoderna som de tidigare underrubrikerna antydde – hitta fraserna genom att ändra 
ordföljden och hitta fraserna genom att ersätta med pronomen. Avsnittet avslutas sedan med 
en förklaring till varför begreppet fras är bra att känna till. Författarna skriver att fördelen med 
begreppet fraser är att eleverna ser vilka ord som hör ihop, vilket gör det enklare för dem att 
se strukturen i satsen och analysera den. Det är i nästkommande avsnitt som fraser 
presenteras. Författarna presenterar fem fraser: nominalfras, adjektivfras, verbfras, preposi-
tionsfras och adverbfras. De skriver vidare att man i bland även nämner en sjätte fras – 
infinitivfrasen. Varje fras presenteras kortfattat med exempel samt hur begreppet ska 
förkortas.  
 
Avsnittet som följer behandlar följaktligen frasernas funktion i satsen. Här skriver författarna 
att i satsen flickan leker finns två mycket enkla fraser som utgör subjektsled och predikatsled. 
Nominalfrasen flickan är subjekt och verbfrasen leker är predikat i satsen. Författarna ger 
exempelsatsen Den rödhåriga flickan leker mycket ivrigt med sin nya frisbee på den välskötta 
gräsmattan. Detta följs av en presentation av satsdelarna som finns med i meningen, med 
andra ord subjekt, predikat, adverbial och prepositionsobjekt. Eftersom det finns en rad 
satsdelar som inte finns med i exempelmeningen presenteras de under rubriken Fler 
funktioner. Där finner eleverna direkt objekt, indirekt objekt, predikativ, agent och attribut.  
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6.5.4 Övningsuppgifter 

Under rubrikerna Undersök får eleverna ta del av övningsuppgifter. Under morfologi ska 
eleverna plocka ut rotmorfem, böjningsmorfem och fogemorfem i en rad exempelord. När 
det gäller kapitlet Ordbildning ska eleverna bland annat plocka ut sammansättningar, 
ordklasser och fogemorfem i en av texterna i läromedlet. Eleverna ska även diskutera fördelar 
och nackdelar med förkortningar. Vid avsnittet som behandlar fraser ska eleverna leta efter 
olika fraser i en rad exempelmeningar. Sedan ska eleverna undersöka satserna i en tidnings-
notis i läromedlet. Där ska de plocka ut fraser samt undersöka hur de fungerar i texten. På 
samtliga övningar finns färdiga lösningsförslag i läromedlets facit.  
 

6.5.5 Analys 

Författarna till Svenska impulser 2 är båda svensklärare, dock inte på gymnasial nivå. 
Grammatikavsnitten marginaliseras kvantitativt i jämförelse med läromedlets skönlitterära 
innehåll. När författarna motiverar nyttan av grammatikkunskaper hänvisar de till argumenten 
främmande språk och språkriktighet. Vidare motiverar de även grammatikkunskaper genom 
att hänvisa till den inre grammatiken, vilket kan vara problematiskt då den inre grammatiken 
av många anses vara medfödd hos modersmålstalare (se avsnitt 5.3.3).  

Vid en helhetsanalys av Svenska impulser 2 kan främst konstateras att läromedlet behandlar 
grammatik kortfattat vilket ställer höga krav på eleverna innan momentet påbörjas. Ordklasser 
och satsdelar förklaras inte i läromedlet utan eleverna hänvisas till Svenska impulser 1 där de 
skriver att grundläggande grammatiska begrepp förklaras. Genom beskrivningar av språkets 
olika nivåer synliggörs språkets hierarkiska struktur till viss del men återigen ställs höga 
förkunskapskrav på eleverna. Dessa förkunskapskrav kan resultera i problem beroende på hur 
läraren undervisat i den tidigare svenskkursen. Eftersom grammatik inte nämns explicit i 
läroplanen förrän i Svenska 2, kan de förkunskapskrav som läromedlet ställer på eleverna 
kräva kompletterande material, och läromedlet blir inte ett täckande underlag för kursen.  
Detta gäller främst det faktum att författarna utelämnar förklaringar till ordklasser och sats-
delar. Vad gäller frasbegreppet försvårar författarna förståelsen för fraser när de till en början 
förklarar fraser i relation till satslösning. Här ställs återigen höga krav på eleverna då 
satslösning inte presenterats i anslutning till subjekt- och predikatsled i samband med att 
eleverna ska hitta fraserna. Visserligen förklaras här frasernas relation i satsen men förståelse-
svårigheter kan uppstå hos eleverna när detta presenteras innan avsnittet om fraser behandlas 
mer ingående.  

Övningarna i Svenska impulser 2 öppnar i huvudsak inte upp för att utveckla elevernas 
problemlösningskompetens utan är främst produktorienterade. Däremot erbjuds möjligheter 
att utveckla elevernas kommunikativa och problematiserande kompetenser när de får 
möjlighet att diskutera för- respektive nackdelar med exempelvis förkortningar. 
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När det gäller ämnesplanens mål uppfyller läromedlet till viss del målen i och med att läro-
medlet behandlar hur ord, fraser och satser är uppbyggda. Men eftersom läromedlet enbart 
tar med ordbildning i form av avledning, sammansättning och förkortning och inte exempelvis 
skillnaden mellan öppna och slutna ordklasser samt mer ingående beskrivningar av dem får 
eleverna inte förståelse för att språkets ord bildar i viss utsträckning naturliga grupper efter sin 
böjning, sin grammatiska funktion i fraser och sin betydelse (Hultman, 1987). Visserligen står 
det inte explicit skrivet i kommentarmaterialet att ordklasser ska behandlas ingående, utan 
formuleringen avser just ordbildningskunskap. Läromedlet saknar även övningar där eleverna 
får göra fullständiga satslösningar. Fokus riktas i stället främst mot fraser. Satslösning 
presenteras i stället i den löpande texten under avsnittet Frasers funktion i satsen. Denna 
integrerade satslösning upplevs vilseledande, då exempelmeningen dessutom inte innehåller 
alla funktioner.  
 
 
 
 

6.6 FIXA GRAMMATIKEN 
 
 
 
6.6.1 Disposition 

Fixa grammatiken skiljer sig från de tidigare läromedlen eftersom det enbart behandlar 
grammatik. Analysen av läromedlet disposition kommer således att se annorlunda ut i 
jämförelse med tidigare läromedel. Fixa grammatiken ställs exempelvis inte i relation till Fixa-
seriens andra läromedel utan fungerar i föreliggande undersökning ensam. Författarna bakom 
verket är Helga Stensson, Ann-Sofie Lindholm och Pär Sahlin och förlaget är Natur och 
kultur. Stensson och Lindholm är lärare i svenska och svenska som andraspråk (Natur och 
kultur, 2017). Stensson arbetar som forskningsassistent vid institutionen för språkdidaktik vid 
Stockholms universitet, när föreliggande undersökning skrivs. Sahlin är förutom läromedels-
författare i svenska föreläsare och utbildad lärare i svenska för grundskolan 1-9 (Natur och 
kultur, 2017). I förordet beskriver författarna Fixa grammatiken som ett paket i paketet. Detta 
syftar dels på Fixa grammatikens roll i Fixa-serien och dels grammatiken som fenomen.  
 
Fixa grammatiken består av fyra kapitel: Ordens uppkomst – om ljud och ordbildning, Ordens 
sortering – om ordklasser, Ordens roller – om syntax och Svenska, typ – om språktypologi. 
Innan kapitlen tar plats finns ett inledande avsnitt där grammatik definieras samt varför 
eleverna ska läsa grammatik. Boken avslutas vidare med ett uppslag samt ett bedömningsstöd. 
Varje kapitel har tillhörande övningar samt en Workshop. Fixa grammatiken innehåller vidare 
ett avsnitt om bedömning av grammatikkunskaper som ämnar fungera som stöd för eleven 
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och läraren. Fixa grammatiken har även tillhörande extramaterial på webben i form av PDF:er 
med facit.  
 

6.6.2 Nyttan av grammatikkunskaper 

Efter Fixa grammatikens avsnitt som behandlar vad grammatik är motiveras nyttan av 
grammatikkunskaper. Där hänvisar de till testet som föregående avsnitt avslutades med när 
de skriver att eleverna i det säkert märkte att de redan kan en del svensk grammatik enbart 
genom sin inbyggda språkkänsla. Detta följs av motiveringar till varför de då borde lära sig 
mer grammatik. Författarna vänder sig till Haruki Murakamis roman Norwegian Wood där 
huvudpersonen svarar så här på frågan:  

 
”Säg mig Toru, kan du förklara skillnaden mellan engelskans presens konjunktiv och 
imperfekt konjuktiv?” sa hon plötsligt utan förvarning.  
”Det tror jag”, sa jag. 
”Kan du i så fall förklara för mig vad man har för nytta av det i det dagliga livet?” 
”Tja, i det dagliga livet kanske man inte har så stor användning av det”, sa jag. ”Men 
det ger en faktiskt en sorts träning i att förstå saker och systematisera kunskap” 
(Stensson et al., 2014, s. 9).  

 
Vidare förklarar författarna att grammatik, som alla teoretiska ämnen, inte enbart är till för att 
vara nyttig. De skriver att ”grammatik utvecklar vårt tänkande och att grammatiken ytterst är 
ett försök att kartlägga det mest mänskliga av allt – vårt språk” (Stensson et al., 2014, s. 9). De 
skriver vidare att oavsett vilket resultat man fick på det tidigare testet och oavsett om eleven 
har svenska som modersmål behöver eleverna troligen utveckla sin förmåga att beskriva språk 
och språkregler. Grammatiken hjälper eleverna att kartlägga språket och de får ett språk om 
språket. Vad gäller främmandespråkargumentet skriver författarna att med hjälp av 
grammatikkunskaper i sitt modersmål går det fortare att lära sig andra språk, då de kan 
jämföras med varandra.  
 
 
6.6.3 Urval 

Fixa grammatiken inleds med en förklaring till vad grammatik är. Författarna skriver att 
människan har fascinerats av och beskrivit språk ända sedan antiken. De hävdar att 
grammatisk kunskap är en del av människans kulturella och vetenskapliga arv. Vidare 
konstaterar de att den grammatiska vetenskapen förr var mer normativ medan modern 
grammatisk vetenskap är deskriptiv. Avslutningsvis skriver författarna att studera ett språks 
grammatik är att undersöka hur regelsystemet ser ut i just det språket.  
 
Första kapitlet i läromedlet behandlar ordens uppkomst. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 
fonologi där underrubrikerna Fonem är betydelseskiljande ljud, Konsonanter och vokaler, 
Fonem och bokstäver, Svenska språkljud skrivna med IPA-tecken och Prosodi går att finna. 
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Under rubriken som behandlar fonem skriver författarna att språket har olika uppsättningar 
fonem och att det kan vara svårt att uttala eller ens höra de fonem som inte finns i ens eget 
modersmål när man lär sig ett språk. Här ger författarna exemplet att det för finsktalande är 
svårt att höra skillnaden mellan ljudet /b/ (som inte finns i finskan) och ljudet /p/. I nästa 
avsnitt Morfologi – läran om hur orden bildas, förklarar författarna skillnaden mellan fonem 
och morfem samt vilka olika sorters morfem som finns (rotmorfem, böjningsmorfem och 
avledningsmorfem). Under rubriken Ordbildning visar sedan författarna hur dessa morfem 
kan användas för att bilda nya ord.    
 
Nästa kapitel behandlar ordklasser. Författarna skriver att ordklasser är en del av morfologin 
då den systematiserar de enskilda orden. De skriver att eleverna kan tänka sig ordklasserna 
som ett sätt att sortera för att skapa överblick och förstå hur ord fungerar. Författarna 
presenterar ordklasserna i böjliga och oböjliga, totalt nio stycken, vilket inom skolgrammatiken 
är en traditionell indelning. De skriver dock att det inte är självklart hur många ordklasser det 
faktiskt finns. I svenska grammatikböcker skriver författarna att orden vanligen delas in i 
mellan nio och tretton ordklasser. Följande ordklasser presenteras i Fixa grammatiken: 
substantiv, verb, adjektiv, pronomen, räkneord, adverb, prepositioner, subjunktioner och 
konjunktioner samt interjektioner. Subjunktioner och konjunktioner räknas således här till 
samma ordklass och egennamn räknas in i substantiv. Författarna förklarar vidare de öppna 
och slutna ordklasserna med hjälp av nedanstående illustration: 
 

                    
 Bild 5 Byrå som illustrerar de öppna och slutna ordklasserna (Stensson et al., 2014, s. 34). 
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Nästa kapitel i Fixa grammatiken är Ordens roller – om syntax. I kapitlets inledning skriver 
författarna att när man granskar ordens roll eller funktion i texter räcker det inte enbart att 
dela upp dem i ordklasser eftersom en och samma ordklass har olika funktioner. Författarna 
skriver vidare att man behöver analysera språket och se hur ord bygger upp större enheter. 
Detta följs av ett avsnitt som behandlar skillnaden mellan mening och sats. Det följs sedan av 
exempel på en mening som innehåller tre satser: Aron kom där borta i korridoren och 
eftersom han såg arg ut sprang vi. De skriver vidare att en fullständig sats innehåller både 
subjektsled och predikatsled. Författarna skriver sedan om skillnaden mellan huvudsats och 
bisats samt hur bisatsen kan finnas med hjälp av BIFF-regeln (se bild 6).  
 
 

       
Bild 6 Skillnaden mellan huvudsats och bisats (Stensson et al., 2014, s. 70). 

 
Under rubriken Konsten att inleda en bisats skriver författarna att om en text känns hackig 
kan det bero på att den innehåller korta meningar med bara huvudsatser. Då anser författarna 
att det kan vara bättre att variera med längre meningar och skriva om med bisatser. Detta följs 
av en presentation av vanliga skrivfel som beror på huvudsats och bisats:  
 

Ett vanligt skrivfel är att avsluta en bisats med punkt. Bisatsen är alltid en del av en 
mening och kan inte stå ensam och avgränsas med punkt, utropstecken eller 
frågetecken som betyder att meningen är slut. om du behöver avgränsa bisatser, 
använder du kommatecken.  
Fel: jag ser att han nog är hemma. Eftersom det lyser i hans fönster. 
Rätt: jag ser att han nog är hemma, eftersom det lyser i hans fönster. 
 
( … ) Huvudsatser kan bilda en egen mening, men däremot kan de inte avgränsas med 
enbart ett komma, eftersom det blir så kallade satsradningar i texten. För att avsluta 
huvudsatser som en egen mening används punkt, utropstecken eller frågetecken. För 
att binda ihop huvudsatser kan man använda konjunktioner.  
Fel: Jag ser att han nog är hemma, det lyser i hans fönster, han skymtar bakom 
gardinen. 
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Rätt: Jag ser att han nog är hemma. Det lyser i hans fönster och han skymtar bakom 
gardinen (Stensson et al., 2014, s. 72).  

 

Avsnittet som därpå följer behandlar satslösning. Författarna skriver att man kan göra en 
satslösning genom att skilja ut satsleden. Författarna anser att man ska inleda med att ta ut ett 
subjektsled och ett predikatsled. Här lyfter även författarna det finita verbets roll vid 
satslösning, främst vid längre meningar. Detta följs av exempelmening som analyseras steg för 
steg, och där varje satsdel förklaras. Följande satsdelar förklaras: subjektsled, predikatsled, 
direkt och indirekt objekt, adverbial, predikativ, agent samt formellt och egentligt subjekt. 
Exempelmeningen lämnas efter adverbialbeskrivningen då resterande satsdelar inte finns med 
i den. I stället ges nya exempel för att förklara dem.  
 
Nästa avsnitt behandlar fraser. Författarna skriver att meningar kan vara komplexa. För att 
kunna urskilja satsleden i en komplicerad mening är det, enligt författarna, bra att veta vad en 
fras är. De skriver att genom att kunna se fraserna inom en sats är det lättare att analysera 
satser. Författarna presenterar de enligt dem viktigaste fraserna närmare – nominalfraser, 
verbfraser och prepositionsfraser. Beskrivningarna av respektive fras följs av avsnittet Urskilj 
fraserna. Här skriver författarna att det i bland kan vara svårt att urskilja fraserna och föreslår 
att eleverna kan byta ut fraserna mot ett pronomen eller byta ordföljd i meningen eftersom de 
allra flesta fraser då håller ihop, med undantag för verbfrasen som kan dela sig. Avsnittet 
avslutas sedan med en överkurssida där andra typer av fraser presenteras: prepositionsfras, 
adverbfras och adjektivfras.  
 
Avsnittet som följer behandlar ordföljd och satsscheman. Inledningsvis förklarar författarna 
svenskans ordföljd – att det är ett SVO- och V2-språk. De lyfter svårigheten med detta för de 
som har svenska som andraspråk och jämför svenskans ordföljd med japanskans, persiskans 
och arabiskans. Detta motiverar sedan satsschemats roll. Författarna skriver att eleverna med 
hjälp av ett satsschema kan se vilka regler som gäller och vilka varianter som finns för ord-
följden. Först presenterar författarna satsschema för huvudsatser och sedan ett för bisatser.  
 
Läromedlets sista kapitel behandlar språktypologi. Kapitlets inleds med ett utdrag skrivet av 
lingvisten Mikael Parkvall ur boken Vad är språk. I utdraget berättar Parkvall om några drag 
som utmärker svenskan bland världens språk. Detta följs av en intervju om språk, grammatik 
och forskning där en språkforskare svarar på frågor rörande grammatik.  
 

6.6.4 Övningsuppgifter 

Övningsuppgifterna i Fixa grammatiken finns i slutet av samtliga kapitel under rubriken Förstå 
och även integrerade under rubriken Öva. Övningarna som är integrerade är främst produkt-
orienterade luck- eller ifyllnadsövningar där eleverna exempelvis ska namnge ordklass på 
understrukna ord eller urskilja understrukna fraser. Eleverna får även rita upp huvudsats- och 



EN FUNKTIONELL TRADITION? 
 

 53 

bisatsschema för att sedan placera in meningar i dessa. Problematiserande övningar före-
kommer även i form av exempelvis analyser av texter där eleverna ska analysera substantiven 
i en faktatext. Läromedlets övningsuppslag Förstå består främst av kontrollövningar där 
eleverna exempelvis ska räkna upp vilka olika typer av ordklasser, fraser, satsdelar och så vidare 
det finns eller beskriva olika grammatiska begrepp. I läromedlets sista övningsuppslag finns 
även en ”diskutera-sida”. Här ska eleverna bland annat diskutera svårigheter med de 
främmande språk som de läser samt jämföra dessa med svenskan. Facit till samtliga övningar 
finns tillgängligt digitalt.    
 

 
6.6.5 Analys 

Samtliga författare till Fixa grammatiken är svensklärare och läromedlet skrevs i den 
nuvarande läroplanskontexten. När nyttan av grammatikkunskaper motiveras vänder sig 
författarna till argumenten främmande språk och metaspråklig kompetens. Vidare motiverar 
de även kunskapen med att skriva att all teoretisk kunskap inte är till för att vara nyttig där de 
citerar en roman där samma argument lyfts. Vid en helhetsanalys av Fixa grammatiken kan 
först konstateras att läromedlet är ytterst omfattande beträffande grammatik, vilket inte är 
särskilt anmärkningsvärt med tanke på läromedlets omfång och det faktum att hela läromedlet 
ägnas åt grammatik. Läromedlet har en traditionell syn på grammatik med en traditionell 
begreppsapparat. Begreppsapparaten förs sedan till en vidare kontext där läromedlet lyfter ett 
mer funktionellt förhållningssätt då det finns en strävan att sammankoppla form och funktion 
(se avsnitt 5.3.6). 
 
När subjunktioner och konjunktioner räknas till samma ordklass ses de båda ordklasserna som 
bindeord, vilket kan vara missvisande. Konjunktioner fungerar visserligen sammanbindande 
men subjunktioners huvuduppgift är att inleda bisatser (Hultman, 2003). När dessa två 
ordklasser sätts ihop kan denna viktiga skillnad gå förlorad och problem vid inlärning av 
bisatser kan uppstå. Vad gäller citatet på sidan 54 är det en rimlig slutsats att författarna vill 
anamma ett funktionellt perspektiv på grammatik genom att presentera rätt- och felexempel. 
Genom exemplen kan författarna ha tänkt att eleverna får förståelse för när grammatiska 
kunskaper kan användas. Snarare resulterar framställningen i ett normativt förhållningssätt, 
trots författarnas tidigare konstaterande om att anamma ett deskriptivt förhållningssätt. 
 
Fixa grammatiken behandlar även fonetik, vilket kan kopplas till Telemans figur (se avsnitt 
5.3.1) där fonetik visserligen hamnar utanför den ram där grammatiken placeras. Det som går 
att konstatera är att läromedlet ser språket som något större än enbart grammatik. Detta går 
att koppla till den funktionella grammatiken som räknar grammatik som något bredare än vad 
som vanligen avses då den även innefattar semantik, fonetik, pragmatik, syntax och formlära 
(se avsnitt 5.3.1). Fixa grammatiken tar således, precis som den funktionella grammatiken, 
utgångspunkt i språk som betydelseskapande handlingar. 
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Läromedlet åskådliggör språkets hierarkiska struktur genom att beskriva språket från dess 
minsta del och uppåt. Visserligen försvårar läromedlet detta till viss del då författarna väljer 
att presentera fraser efter satslösning, vilket ur ett tänkt elevperspektiv försvårar förståelsen 
för hur språket är hierarkiskt uppbyggt. Det kan då bli svårt för eleverna att förstå hur fraser 
och satser samspelar i meningar. Detta löser visserligen författarna till viss del då satsscheman 
kommer efter avsnittet som behandlar fraser. Där synliggör författarna frasens roll i sats-
schemat, vilket är nära sammankopplad med positionsgrammatiken (se avsnitt 5.3.5). Läro-
medlets funktionella förhållningssätt åskådliggörs även med de typologiska avsnitten där 
jämförelser med främmande språk görs. Exempel på detta är när typologiska jämförelser 
mellan svenskan och finskan görs.  
 
Fixa grammatiken uppfyller ämnesplanens mål då ord, fraser och satsers uppbyggnad tas upp 
ingående samt hur de samspelar i form av exempelvis satslösning och typologiska under-
sökningar. Dock motsträvar de till viss del ämnesplanens önskan om att närma sig 
språkvetenskapen då läromedlet till viss del anammar ett normativt förhållningssätt i och med 
rätt- och felexemplen. Kontext och språkbruk används inte för att förklara avvikelser och fel 
inom den funktionella grammatiken (se avsnitt 5.3.6). Läromedlet tar således avstånd från den 
funktionella grammatiken när dessa typer av exempel ges. Hur bisatser är uppbyggda och 
fungerar grammatiskt förklaras även ingående i Fixa grammatiken. Precis som Platzack (1987) 
lyfter Fixa grammatiken det finita verbets och satsschemats betydelse för förståelsen av 
bisatsers ordföljd.  

 
Läromedlets övningsuppgifter består främst av produktorienterade luck- och ifyllnads-
övningar. Övningar där eleverna får utveckla sin problematiserande och kommunikativa 
kompetens förkommer i viss utsträckning då de bland annat får analysera ordklasser i en text. 
De drillövningar som Boström (2004) lyfter som traditionella vid grammatikundervisning är 
dock dominerande. Det är nämnvärt att trots läromedlets i överlag funktionella synsätt vad 
gäller grammatikbeskrivningarna saknar läromedlet funktionella övningsuppgifter, där bear-
betning av texter och utgångspunkt i elevers egen textproduktion är centrala.  
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7 SLUTDISKUSSION 
 

Bakgrunden till denna undersökning var dels läroböckers centrala ställning i svenskunder-
visningen och dels den ringa nationella grammatikdidaktiska forskningen. Syftet med 
undersökningen var att utreda och problematisera hur läromedel för kursen Svenska 2 för 
gymnasiet strukturerar de avsnitt som behandlar grammatik. Med hjälp av kvalitativ textanalys 
och undersökningens tidigare forskning och teoretiska referensram har grammatikavsnitten 
tolkats och analyserats. I det första avsnittet diskuteras först undersökningens metod för att 
sedan övergå till en resultatdiskussion där resultatet diskuteras övergripande i relation till 
undersökningens tidigare forskning och teoretiska referensram. I slutdiskussionens andra 
avsnitt lyfts resultatet till en vidare kontext när läromedels roll som kunskapsförmedlare 
diskuteras. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning som behandlar grammatik-
didaktik.  
 

7.1 EN FUNKTIONELL TRADITION? 
 
Vid kvalitativ textanalys sker en systematisk kategorisering av teman och mönster, vilket har 
gjorts genom den frågemall som presenterades i undersökningens metodavsnitt. Detta är 
centralt att nämna eftersom all kvalitativ textanalys handlar om tolkning av ett subjekt. Därför 
konstruerades dessa ”regler” för tolkningen, så att en systematik skulle kunna uppnås vid 
presentationen av läromedlens innehåll. Detta gäller även undersökningens kvantitativa 
komplement där regler på förhand skapades för att ett bestämt system för kodning sedan 
skulle kunna användas vid mätningen av grammatikavsnittens omfång.  

Omfånget på de olika kapitlens Urval skiljer sig åt beroende på hur mycket av innehållet som 
ägnas åt grammatik i respektive läromedel, men innehållet i samtliga läromedel har genomgått 
en kondensering – en process varigenom meningsenheter komprimerats. Här är det centralt 
att nämna att när denna kondensering gjorts genomgick innehållet i kapitlens analysavsnitt en 
process där meningsenheterna abstraherats, det vill säga tolkats på en högre abstraktionsnivå, 
i detta fall i förhållande till undersökningens teoretiska referensram. Ett återkommande 
problem vid kvalitativ textanalys där en deduktiv ansats anammas är när, i detta fall, 
läromedlens grammatikavsnitt inte är särskilt omfattande. Den konstruerade mallen blev i 
dessa fall till viss del svår att följa. De avsnitt som då saknades för att analysen skulle följa 
mallen har i relation till undersökningens tidigare forskning och teoretiska referensram trots 
det hafts i beaktande vid analysen. Detta gjordes för att en reflektion kring det som inte påtalas 
eller beskrivs i läromedlen måste göras då det talar om vad läromedlet väljer bort för 
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kunskaper. Den tredje dimensionen i den kvalitativa textanalysen kommer att behandlas i 
följande avsnitt. Där sätts läromedlen i relation till sammanhang, grammatikundervisning och 
svenskämnet, så att en tolkning kring vilka innebörder som framträder kan göras. 
 
Vid alla undersökningar där läromedel analyseras är det riskabelt att dra långtgående slutsatser, 
men analysen av denna undersöknings fem läromedel pekar ut ett par huvudpunkter. 
Grammatikens förhållande till språkbeskrivningen är i samtliga läromedel den som Teleman 
beskriver i figur 1 i avsnitt 5.3.1. I Fixa grammatiken ses däremot grammatik som något bredare, 
där samtliga delar i Telemans figur räknas med, vilket går att jämföra med den funktionella 
grammatikbeskrivningen. Beträffande läromedlens struktur struktureras Svenska rum 2 och 
Handbok i svenska språket i de traditionella avsnitten ordklasser och satsdelar. De andra 
läromedlen har även avsnitt som behandlar fraser.  
 
Samtliga läromedel använder en traditionell begreppsapparat (se avsnitt 5.3.1) när de 
presenterar det grammatiska innehållet. Det är centralt att nämna att även om andra 
grammatiska teorier försöker utgå från andra perspektiv på grammatik är den traditionella 
grammatiken som regel oundviklig. Den kan dock vara så att den kan tyckas oundviklig 
eftersom den har en så pass hegemonisk ställning. Detta tål att nämnas då samtliga läromedel 
mer eller mindre anammar ett traditionellt perspektiv. Samtidigt är det dock omöjligt att 
exempelvis förklara subjektets roll i satsen utan en traditionell begreppsapparat. Den 
traditionella grammatiken är således en nödvändig bas oavsett om läromedlen sedan anammar 
ett mer funktionellt perspektiv. Svenska rum 2 är det läromedel som enbart har ett traditionellt 
förhållningssätt, medan de andra präglas av ett flertal andra perspektiv. Ansatsen i två av 
undersökningens läromedel domineras av kortfattade beskrivningar av grammatiska termer. 
Visserligen förekommer problematiserande avsnitt men oftast utgår läromedlen från en 
beskrivning som följs av ett par exempel. I större delen av läromedlens grammatikavsnitt 
saknas det vidare en diskussion kring vad begreppen står för i ett större språkligt perspektiv 
och framställningen har främst karaktären av begreppslära i stället för problematiserad 
språkkunskap. Uppdelningen av ordklasser, satsdelar och ordbildning kan enligt Ullström 
(2000) leda till en ”atomistisk” undervisning som fokuserar på isolerade detaljer utan att 
koppla dem till en övergripande helhet. Implikationerna med denna strukturering av 
grammatikinnehållet kan vidare vara att grammatiken framstår som plotterkunskaper om 
substantiv, predikat och bisatser, utan att eleverna får möjligheten att inse att grammatiken är 
ett system där de olika delarna hänger ihop. En orsak till denna uppdelning kan vara 
grundskolans ämnesplan, där en tydlig uppdelning används. Anledningen till att denna 
uppdelning förekommer i grundskolan kan kopplas till behovet av lätt mätbara kunskaper i 
skolan.  
 
I nedanstående tabell (se figur 2) synliggörs grammatikinnehållets omfång i relation till läro-
medlens resterande innehåll. Vid två av undersökningens fem läromedel marginaliseras det 
grammatiska innehållet i jämförelse med läromedlens skönlitterära inslag (se även avsnitt 6.2.1 
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och 6.5.1). Denna marginalisering av grammatik kan diskuteras i relation till det faktum att 
läromedlen skrivits av svensklärare, vilka alla har en egen vision om svenskämnet. De 
läromedel där grammatikinnehållet får ett minskat utrymme i jämförelse med skönlitteratur 
kan således kopplas till synen på svenskämnet som ett litterärt bildningsämne. Läromedels-
författarnas marginalisering av grammatik kan även kopplas till svensklärares valfrihet att lägga 
större tonvikt på vissa delar i ämnesplanens centrala innehåll än på andra. Enligt Skolverkets 
granskning (2006) kan läromedel aldrig vara helt uttömmande eller objektiva. Beskrivningar 
av urval och stoff är alltid färgade av författarnas kunskaps- och ämnessyn. Med tanke på 
skönlitteraturens roll i tidigare läroplaner är denna syn på svenskämnet inte särskilt oväntad. 
Grammatiken har inte haft samma strukturella och språkvetenskapliga framtoning i ämnes-
planen för gymnasiet förrän i Gy 11, och dessa läromedel som marginaliserar det grammatiska 
innehållet skrevs trots allt till en början i den tidigare läroplanskontexten. Detta går vidare att 
koppla till Bergströms (2007) rapport som visar att svenskämnets språkliga del ändrats från 
ett rent kunskapsämne till ett tematiskt färdighetsämne och att lärare bedömer kunskaper om 
språksystemet som ett mindre viktigt moment. 
 
 
 

 
      Procentuell fördelning av sidor 
 

Figur 2 Tabell över läromedlens grammatikavsnitt 
 
 
Eftersom grammatik i svenskundervisningen inte har samma strukturella och språkveten-
skapliga framtoning i de tidigare läroplanerna (Skolöverstyrelsen 1971-1986, Utbildnings-
departementet 1994) innan den nuvarande Gy 11 och att diskussionen om dess vara eller inte 
vara i svenskundervisningen länge varit rådande blev nyttan av grammatikkunskaper särskilt 
viktig att motivera efter grammatikens renässans i Gy 11. Detta går tydligt att urskilja i fyra av 
undersökningens fem läromedel. Dessa inleder nämligen grammatikavsnittet med att motivera 
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nyttan av att läsa det, vilket även tyder på att författarna anser att det är viktigt att eleverna ska 
tycka att grammatik ska upplevas meningsfullt. Det dominerande argumentet är det om 
främmande språk. Många av läromedlen motiverar även nyttan av grammatikkunskaper med 
att hävda att grammatikkunskaper förbättrar skrivandet, vilket ligger i linje med Nilsson och 
Ullströms (1997) syn på grammatikens funktion, det vill säga att grammatikens roll för att 
förbättra skrivandet inte är särskilt relevant. Om grammatiken enbart lyfts upp i samband med 
det normativa eller med motiveringen att kunskaperna är relevanta för ett annat ämne kan det 
bli en svår uppgift att väcka elevernas nyfikenhet på det egna språket. Det metaspråkliga 
argumentet lyfts även i några av undersökningens läromedel i samband med presentationen 
av grammatik. Teleman (1991) lyfter vikten av att grammatiken i svenskämnet måste ha en 
anständig motivering och tillåtas utgöra ett eget kunskapsstoff. Motiveringarna är möjligen 
likartade med de som Teleman (1999) presenterar, men undersökningens läromedel visar trots 
allt att grammatiken fått en tydlig plats i läromedel för Svenska 2 efter dess renässans 2011.  
 
Med utgångspunkt i undersökningens tidigare forskning kan konstateras att läromedlens 
grammatikavsnitt kan öppna upp för en traditionell grammatikundervisning där språkriktighet, 
formell färdighetsträning och drillövningar är framträdande. För att göra grammatiken mer 
intressant och framför allt mer relevant för eleverna anser, som tidigare nämnts, många 
grammatikdidaktiska forskare att undervisningen i stället bör knyta an och utgå från elevernas 
eget språk. Ett av undersökningens läromedel har anammat detta funktionella perspektiv, 
Svenska 2 helt enkelt. Undersökningens resultat förklarar dock inte orsaken till varför just 
detta läromedel anammat detta funktionella perspektiv. Läromedlen präglas vidare i huvudsak 
av starkt styrda uppgifter. Eleverna ges i de analyserade uppgifterna sällan möjlighet att 
omsätta grammatikkunskapen i andra sammanhang än de textbundna. När eleverna inte 
uppmuntras att tänka utanför den givna ramen riskerar den tillägnande kunskapen att bli 
isolerad. Generellt förmedlar läromedlen således ett färdighetsinriktat svenskämne och en 
kunskapssyn som utgår från tanken att kunskap är något givet, något på förhand bestämt och 
definitivt. Detta är i linje med de drillövningar som den svenska undervisningstraditionen har 
förespråkat. Det uttrycks till exempel genom de ofta förekommande produktorienterande 
övningsuppgifterna, vars huvudsakliga syfte är att finna information eller det rätta svaret. Fixa 
grammatiken och Handbok i svenska språket öppnar upp för att studera grammatik ur andra 
perspektiv, exempelvis med utgångspunkt i det talade språket eller jämte främmande språk 
genom exempelvis typologiska jämförelser. Detta går i linje med den funktionella 
grammatiken. Svenska 2 helt enkelt och Fixa grammatiken har i överlag försökt anamma ett 
funktionellt perspektiv medan resterande läromedel har ett traditionellt perspektiv. 
 
De flesta läromedel beskriver skillnaden mellan sats och mening, vilket ur ett elevperspektiv 
kan vara viktigt för att de ska förstå hur språket är hierarkisk uppbyggt. Samtliga författare 
som beskriver denna skillnad skriver att en mening kan bestå av en eller flera satser och att en 
mening inleds med stor bokstav och avslutas med punkt. Syftet är, som Svensson (1987) 
skriver, endast att visa att flera satser kan ingå i en och samma mening. En konsekvens av 
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detta kan dock bli att eleverna som använder dessa läromedel inte får en fullständig bild av 
sanningen. Enligt Svensson (1987) borde författarna med hänvisning till ett exempel i detta 
fall ha talat om hur satser i sin helhet kan fungera både som attribut och som adverbial och 
att satser kan vara hierarkiskt ordnade varandra.   
 
Svensson (1987) vill i sin artikel i Grammatik på villovägar uppmärksamma problemet att de 
hierarkiska förhållanden som finns mellan ord och satsdelar i den svenska meningsstrukturen 
tenderar att glömmas bort, både i läromedel och i undervisning. Svenssons (1987) lösning på 
problemet är att förorda en beskrivnings- och analysmodell som bygger på frasstrukturer i 
stället för att enbart utgå från ordklasser och satsdelar. Fyra av undersökningens läromedel 
innefattar någon form av dessa. Svenska rum 2 saknar dock detta då frasbegreppet inte tas 
upp. Svensson (1987) skriver att frasbegreppet bör lyftas fram för att eleverna ska få en 
förståelse för att språket är hierarkiskt uppbyggt. Det är dock relevant att lyfta att det förstås 
är en allt annan än självklar avvägning att dels anpassa och förenkla innehållet efter elevernas 
kunskapsnivå och dels inte göra avkall på korrektheten och fullständigheten (Boström och 
Josefsson 2006). Ullström (2000) skriver dock att den språkliga helheten och den hierarkiska 
strukturen är av särskild vikt att lyfta fram för att göra kunskaperna intressantare och ämnet 
mer begripligt för eleverna. Det är således nödvändigt att frasbegreppet får utgöra en del av 
den språkliga analysen. Detta poängteras även i kommentarsmaterialet till ämnesplanens 
innehåll. Där står det skrivet att termen fras är ett självklart redskap för förståelsen av hur 
språket fungerar inom språkvetenskapen och är därför central även i ämnesplanen för den 
högskoleförberande kursen i svenska för gymnasiet.  
 
Två av undersökningens läromedel innefattar inte ämnesplanens mål för kursen då de saknar 
avgörande delar för att eleverna ska få möjligheten att klara kunskapskraven. Som tidigare 
nämnts skriver Englund (2006) att läromedel kan konkretisera läroplansmål vilket gör att 
elever och lärare kan se dem som en garanti för att kursens mål uppfylls. Här blir det tydligt 
att läromedlens karaktär och det faktum att de inte längre granskas statligt kan påverka den 
faktiska undervisningen. Om lärare och elever utgår från att det använda läromedlet garanterar 
att uppfylla kursens mål trots att den är bristfällig kan det i sin tur påverka vilka kunskaper 
som faktiskt lärs ut i grammatikundervisningen. Eftersom läromedlen enligt Englund (2006) 
har en kunskapsgaranterande-auktoriserande roll är det möjligt att lärare ser dem som en 
garanti för att kursens mål uppfylls vid användandet av dem. Den grammatik som 
ämnesplanen för Svenska 2 ger utlägg för har vidare inte samma problematiserande ansats i 
Svenska rum 2 och Svenska impulser 2 som ämnesplanens formulering öppnar för. Enligt 
Hultman (1987) ska grammatiken i skolan beskriva svenskan på ett sätt som så någorlunda 
stämmer överens med vad den språkvetenskapliga forskningen kommit fram till om språk och 
det svenska språket. Detta ger ämnesplanen för Svenska 2 uttryck för, men inte samtliga av 
undersökningens läromedel. Ett exempel på när läromedlen skiljer sig från språkvetenskapen 
är beskrivning av objektet. Flera av läromedlen i denna undersökning beskriver nämligen 
objektet som föremål för handling. Enligt Hultman (1987) är denna klassiska beskrivning 
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pedagogiskt tilltalande eftersom den är enkel och lätt att illustrera. Men Hultman skriver att 
om man går igenom ett par hundra objekt i några texter som finns i verkligheten omkring oss, 
upptäcks det som läromedlen framhåller som själva typfallet av sats med objekt bara utgör en 
del av alla objekt. Hultman (1987) skriver vidare att den traditionella beskrivningen av objektet 
är rättvisande för ett visst antal fall men i ett stort antal stämmer beskrivningen inte alls, till 
exempel objekt efter ha och få.  

Det finns även en problematik vid beskrivning av huvudsats och bisats. Ofta tydliggörs inte 
att bisatsen är underordnad andra satser och därmed en satsdel i en överordnad sats. Exempel 
på detta är den missvisande tågmetaforen i avsnitt 6.4.3 (bild 4). Läromedel beskriver 
vanligtvis skillnaden mellan huvudsats och bisats med att satsadverbialen står före det finita 
verbet i bisats och efter i huvudsats. För att få en bättre förståelse av ordföljden i huvudsats 
och bisats borde läromedel i stället framhäva skillnaden i det finita verbets placering (Platzack, 
1987). Det kan illustreras med hjälp av satsscheman (se avsnitt 5.3.5). Tre av undersökningens 
läromedel illustrerar detta, varav ett av dem, Handbok i svenska språket, kategoriserar det 
avsnittet som överkurs. Dessa avsnitt kan ses som läromedlens försök att närma sig språk-
vetenskapen samt ett närmande mot positionsgrammatiken (se avsnitt 5.3.5). Om skol-
grammatiken syftar till att beskriva det språksystem som eleven redan använder kan det vara 
ett sätt att ge en vetenskaplig status till den svenska grammatiken som har saknats i skolan. 
Ett ökat problematiserande och ifrågasättande av den grammatiska beskrivningen i läro-
medlens sats- och fraslära kan öka den vetenskapliga statusen, så att momentet får den plats 
det förtjänar. Läromedlen bör exempelvis tydliggöra och diskutera utgångspunkten för den 
grammatiska analysen vad gäller form, funktion och betydelse.  
 
Denna undersöknings resultat har påvisat att läromedel för gymnasiets högskoleförberedande 
kurs Svenska 2 har försökt komma bort från den traditionella grammatiken för att i stället 
närma sig en mer funktionell tradition. Resultatet blir en funktionell grammatik där 
grammatiken ses som ett normativt verktyg för skrivandet. Svensklärarna som skrivit Fixa 
grammatiken och Svenska 2 helt enkelt har försökt tydliggöra för eleverna hur de kan använda 
sina grammatiska kunskaper, men det resulterar i ett normativt förhållningssätt på språket. 
Trots att flera av läromedlen uttrycker sig för att vara deskriptiva rekommenderar de ett språkbruk 
framför ett annat i form av exempelvis rätt- och felexempel. Detta resultat går att koppla till den 
debatt som funnits beträffande grammatikundervisningen sedan Broady (1980) skrev Den 
dolda läroplanen. Debatten som följde efter Broadys verk ledde som tidigare nämnts till att 
grammatikens centrala plats i ämnesplanen för svenskämnet i gymnasiet förändrades. Dess 
vara eller icke vara har sedan dess diskuterats flitigt. När grammatiken kom tillbaka i Gy 11 
blev nyttan viktigare än någonsin att motivera, som reaktion på Den dolda läroplanen. Att 
läromedlen i föreliggande undersökning har fokuserat på att tydliggöra för eleverna hur de kan 
använda sina grammatiska kunskaper är således inte särskilt konstigt. Läromedlen i 
föreliggande undersökning präglas således av antingen en funktionell grammatik, där 
grammatiken ses som ett normativt verktyg för skrivandet, eller av en statisk och oproblem-
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atiserad begreppskunskap. Den skolgrammatiska traditionen lever således till viss del kvar, 
trots att den länge blivit hårt kritiserad. Precis som Nilsson och Ullström konstaterar 1997, 
när de granskade läromedel, behandlas grammatikmomentet relativt likartat utifrån den gamla 
bildningstraditionen. När momentet dessutom till hög grad är läromedelsstyrt finns det risk 
för att den traditionella grammatikundervisningen konserveras på grund av dessa läromedels 
innehåll och struktur. Trots att språkvetenskaplig forskning med didaktisk inriktning länge har 
efterlyst läromedel med ett holistiskt synsätt på grammatik med en funktionell inriktning 
dominerar fortfarande den traditionella grammatiken i läromedel skrivna efter Gy 11 
(Ullström, 2000, Håkansson & Josefsson, 2010). Kommentarsmaterialet till ämnesplanen för 
Svenska 2 vädjar dessutom om att innehållet ska behandlas i funktionella sammanhang men 
trots det är den traditionella grammatiken dominerande. Detta tyder på att läromedlen inte 
utgår från beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Det måste först ske en förändring i 
läromedlens grammatikavsnitt för att de föreställningar om grammatikundervisning som 
Broady lyfte 1980 ska kunna brytas.  
 

 

7.2 LÄROMEDEL SOM KUNSKAPSFÖRMEDLARE 

Eftersom svensklärare i hög grad förlitar sig på läromedel i formandet av grammatik-
undervisningen överlämnar de mycket av sitt handlingsutrymme till läromedelsproducenterna 
(Bergström, 2007). I linje med Englunds (2006) konstaterande att läromedel har en kunskaps-
auktoriserande och disciplinerande roll kan således många svensklärare anse att de genom att 
använda läromedel i grammatikundervisningen är garanterade att kursens mål uppfylls. 
Läromedlens grammatikavsnitt har därför blivit särskilt auktoritativa. Precis som Skolverkets 
granskning (2006) av läromedel synliggjorde påvisar dock denna undersökning att många 
läromedel, trots de förtydligande som gjorts i ämnesplanerna genom det centrala innehållet 
och kunskapskraven, har brister och är långtifrån alltid helt i överensstämmelse med 
ämnesplanens mål. Det är således högst centralt att ifrågasätta läromedlens legitimerande 
funktion, det vill säga att de utgör en garanti för att styrdokumenten följs. Staten har, som 
tidigare nämnts, inte längre det övergripande ansvaret att granska läromedel. I dagens styr-
system betonas i stället lärares professionella ansvar och frihet att själva välja metoder för att 
nå uppsatta mål. Hur målen nås och vilka läromedel som används kan se olika ut och utan 
liknande undersökningar där läromedel granskas blir det upp till varje enskild lärare att granska 
de läromedel som finns tillgängliga. Detta är inte hållbart för den enskilda läraren då tiden 
sällan räcker för sådana granskningar. En statlig granskning garanterar dock inte heller att 
ämnesplanens mål uppfylls då den enskilda läraren fortfarande har mandat att tona ned 
grammatiken och behandla den översiktligt. Däremot kan en kontroll av läromedel potentiellt 
kunna resultera i en dialog mellan lingvister, didaktiker och yrkesverksamma lärare. I 
sammanhanget är det även centralt att nämna att den enskilda läraren inte har särskild stor 
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frihet i val av läromedel och att ämneskonferenser och ekonomi styr (Julhin Svensson, 2000), 
men en granskning skulle trots det underlätta valet av läromedel för svensklärare. 
 
När ett normativt förhållningssätt gentemot språk anammas i läromedel är det viktigt att 
svensklärare reflekterar kring vad det faktiskt kan innebära för den faktiska undervisningen 
görs. Föreliggande undersökning visar att det finns ett behov av granskning och reflektion 
över vilka normer som styr svenskundervisningen. Givetvis är inte normfrihet det efter-
strävansvärda, vilket i sig är en omöjlighet, utan att normativiteten inte stänger dörren för ett 
utmanande och annorlunda språkbruk. För när svenskämnet förordar det ena före det andra, 
genom exempelvis rätt- och felexempel, får eleverna en mindre mångsidig bild av ämnet och 
deras möjlighet att utveckla sin problematiserande kompetens kan hämmas. Att författare i 
läromedels grammatikavsnitt i stället tonar ned grammatikens normativa aspekter till förmån 
för språkets variationsrikedom och den inneboende språkkunskapen, kan öppna upp för att 
studera grammatiken med utgångspunkt i elevernas eget språk och inre grammatik. Detta kan 
nämligen öppna elevernas ögon för språkets uttryckssida och det kan göra de språkliga 
formuleringarna synliga och därmed möjliga att bearbeta och byta ut (se avsnitt 5.2). 
 
När grammatikavsnittet presenteras i anslutning till innehållsförteckningen i slutet av läro-
medlet resulterar detta i att momentet inte ses som en del av kursen. Grammatikavsnittens i 
överlag separata karaktär riskerar att leda till att grammatikundervisningen även sker separat 
och elevernas grammatikkunskaper blir frikopplade från deras egen språkanvändning. Detta, 
menar Brodow (2000), kan leda till att grammatiken som sådan blir obegriplig för eleverna. 
Brodow (2000) menar att denna isolerade grammatikundervisning främst är ett smidigt 
upplägg för läraren: man avsätter några lektionspass för grammatik och varvar mellan teori 
och övningar för att sedan gå vidare.  
 
Precis som Karlsson (2011) uttrycker är läromedel värdeförmedlare. Ett läromedel talar om 
vad som anses som angeläget att lära ut och vad som inte anses som angeläget att lära ut samt 
vilket språkbruk som privilegieras av utbildningsväsendet. Denna undersökning har således 
varit högst aktuell då den studerat vad fem läromedel för kursen Svenska 2 förmedlar som 
angelägna grammatikkunskaper. Det som är relevant att lyfta i denna diskussion om läromedel 
som kunskapsförmedlare är den skillnad som undersökningen utkristalliserade mellan 
språkvetenskapen och skolan. Detta lyftes även av Nilsson och Ullström (1997) i avsnitt 4.2 
som ett problem med grammatikundervisningen i skolan. Det som går att konstatera är att 
grammatikundervisningen är starkt präglad av en tradition, en tradition som går att återfinna 
i föreliggande undersöknings läromedel. Att läromedlen främst är skrivna av svensklärare 
förklarar deras roll som bärare av denna tradition. I stället för att närma sig språkvetenskapens 
grammatikbeskrivningar styrs läromedlen således av den starkt styrande traditionen som varit 
dominerande i skolan sen grammatiken först infördes. Detta resulterar i att den enskilda 
läraren måste besitta djup kunskap inom grammatik för att själv kunna lyfta sig bort från den 
styrande tradition läromedlen i hög utsträckning präglas av och i stället närma sig 
språkvetenskapen. Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund men på 
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grund av denna styrande tradition i läromedlens grammatikavsnitt finns det risk för att så inte 
blir fallet. Skolverket (2006) konstaterar att läromedels plats i undervisningen till stor del 
sammanhänger med lärarens pedagogiska grundsyn. Neddragningar i lärarstuderandes 
grammatikundervisning får negativa konsekvenser när de färdigutbildade studenterna ska 
undervisa i grammatik (Boström & Josefsson, 2006). Dessa neddragningar kan leda till att det 
blir ännu svårare att för svensklärare närma sig språkvetenskapen om deras bristande 
kunskaper leder till att läromedel, som är bärare av denna tradition, styr grammatikunder-
visningen.  
 
Skolverket (2006) skriver att skolans ekonomiska resurser, lärarnas egen kompetens i ämnet 
och deras pedagogiska grundsyn samt elevernas olika behov och förutsättningar är de faktorer 
som störst andel av lärarna upplever är centrala för val av läromedel. Läromedlen borde 
således försöka komma bort från den gamla traditionen, där grammatiken ses som en produkt, 
så att lärare kan välja läromedel vars grammatikavsnitt liknar språkvetenskapens. För att 
grammatiken ska ha den plats den förtjänar i svenskundervisningen kräver dagens elever att 
dess pragmatiska nytta synliggörs, och då är ett ytterligare närmande gentemot en funktionell 
tradition nödvändig.   
 

7.3 VIDARE FORSKNING 

Fortsatt forskning inom grammatikdidaktik bör rimligen ta sin utgångspunkt i lärande, där 
lärandestrategier är i fokus. Föreliggande undersökning har inte redogjort för hur grammatik 
används i praktiken eller hur den faktiska undervisningen utformas i relation till läromedel. 
Detta skulle således utgöra viktiga komplement inom den grammatikdidaktiska forskningen. 
Vidare hade det varit centralt att undersöka hur lärarutbildningarna i Sverige utbildar 
svensklärare i grammatik samt vilken plats grammatikundervisningen i lärarutbildningen har i 
relation till svenskämnets resterande innehåll. Eftersom den starkt styrande traditionen 
fortfarande dominerar i läromedel skrivna av svensklärare vore det således relevant att under-
söka i vilken utsträckning denna tradition styr grammatikundervisningen på lärarutbild-
ningarna i Sverige. Vid en sådan undersökning skulle grammatikens roll i utbildningen 
undersökas samt vilka grammatiska förhållningssätt som dominerar och vilka läromedel som 
används och hur dessa är strukturerade. Detta går sedan att koppla till lärarutbildningarnas 
kunskapssyn, där utbildningsanordnarnas synsätt på svenskämnet kan utkristalliseras. Det 
finns avslutningsvis en önskan om att denna undersökning inspirerar till fortsatt svensk 
forskning rörande grammatikdidaktik. 
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