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Abstract 
This study investigates the view of grammar knowledge that appears in the steering documents and six 
textbooks for Swedish in upper secondary school. The research was carried out with the research 
questions “What view of grammar knowledge appears in the curriculum?”, and “What view of grammar 
knowledge appears in the textbooks?”. The study was conducted with a qualitative content analysis of 
applicable parts of the curriculum and relevant meta-texts and student activities from the textbooks. The 
results show that the steering documents and the textbooks to varying degrees differ with respect to 
various aspects of the concept view of grammar knowledge, compared with each other and within the 
different groups of materials. Moreover, the results illustrate that the steering documents, with their 
general expressions, allow a broader view of grammar than the view which each individual textbook 
offers. 
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1 Inledning 
”Det är bara så tråkigt.” Så kan det låta när elever tillfrågas om sina attityder till svensk 
grammatik. Särskilt kan elever med svenska som modersmål uppleva att de redan kan 
språket tillräckligt väl och därför inte vill engagera sig i grammatikstudier. Många lärare 
anser att det är viktigt med grammatik i undervisningen medan andra av olika skäl 
utelämnar det, till exempel på grund av bristande motivation (Boström & Josefsson, 
2006:24). En fråga som lärare kan ställa sig är om det är grammatiken i sig eller 
grammatikundervisningen som upplevs som tråkig och oengagerade. Om 
grammatikkunskaper i sig upplevs som onödiga är utmaningen stor, men om det är 
grammatikundervisningen som elever, och lärare, upplever som besvärlig kan en lärare 
göra stor skillnad genom att fundera över vilken syn på grammatikkunskaper som 
förmedlas i den. 

Ett flertal undersökningar har gjorts angående både enskilda lärares och elevers 
attityder till samt uppfattningar om grammatik och grammatikundervisning (exempelvis 
Brodow, 2000; Bergström, 2007; Boström, 2004), men studier av vilken syn på 
grammatik som omger lärare och elever i skolan i till exempel styrdokument och 
läromedel tycks saknas. Som ett komplement till attitydstudier eftersträvar denna studie 
att förstå vilken syn på grammatikkunskaper som framkommer i sådant material som 
undervisningen bygger på eller tar stöd av. Läroplanen, som utgör grunden för 
svenskkursernas innehåll och utformning, och läromedel i svenska, som kan vara ett 
stöd i undervisningen, utgör sådant material. Begrepp syn på grammatikkunskaper 
betraktas här ur olika perspektiv: (1) Vad är grammatik?, (2) Vilken kunskapssyn finns? 
och (3) Varför behövs grammatikkunskaper? (se Kapitel 2). 	

I styrdokumenten finns stöd för att undervisningen ska behandla språkets struktur. 
Kursplanerna för gymnasieskolans svenskkurser innehåller en förekomst av ordet 
grammatik, nämligen i den för kursen Svenska 2. Där står att kursen ska behandla 
innehåll om ”[s]venska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är 
uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.” (Skolverket, 2011:169). I övriga 
delar av kursplanerna finns formuleringar som antyder att grammatiska kunskaper ska 
undervisas eller att de behövs för att behandla annat innehåll. Men vilken syn på 
grammatikkunskaper ger styrdokumenten utrymme för, och vilken syn på 
grammatikkunskaper förmedlar de till elever och lärare? 

Läromedel kan fungera som hjälpmedel för både lärare och elever, och sättet på 
vilket dessa resurser presenterar grammatikkunskaper kan påverka både lärares och 
elevers uppfattning om vad grammatikkunskaper är och vad som är syftet med dem. 
Läroböcker innehåller i regel också olika uppgifter och andra aktiviteter som syftar till 
att ge eleverna möjligheter att öva sina grammatikkunskaper. Därför är det intressant att 
också undersöka vilken syn på sådana som förmedlas i dylika hjälpmedel. Hur beskrivs 
grammatikkunskaper? Vilka grammatikkunskaper övas, och på vilka sätt?  

Ytterligare en intressant aspekt utöver vilken syn på grammatik som framkommer är 
hur ämnes- och kursplanerna och läromedlen förhåller sig till varandra vad gäller dessa 
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tre perspektiv, och således synen på grammatikkunskaper. Går det att identifiera några 
likheter eller skillnader, och i vilken utsträckning speglar synen på grammatikkunskaper 
i läromedlen den framställning av grammatikkunskaper som återfinns i 
styrdokumenten? 

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken syn på grammatikkunskaper som 
framträder i styrdokument respektive ett antal läromedel i ämnet svenska för 
gymnasieskolan samt hur dessa förhåller sig till varandra. Studien baseras på följande 
forskningsfrågor: 

I. Vilken syn på grammatikkunskaper framträder i läroplanen? 

II. Vilken syn på grammatikkunskaper framträder i läromedlen? 
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2 Teoribakgrund 
I detta kapitel presenteras kortfattat vad några tidigare studier som anknyter till området 
har visat samt de teorier och begrepp som är relevanta för denna studie. Avsnittet om 
teorier och begrepp är uppdelat i tre huvuddelar som var och en motsvarar ett av de tre 
perspektiven (1) Vad är grammatik?, (2) Vilken kunskapssyn finns? och (3) Varför 
behövs grammatikkunskaper?. 

2.1. Tidigare studier om synen på grammatikkunskaper i skolan 
Studier liknande denna tycks saknas. Emellertid har ett flertal studier om lärares och 
elevers attityder till grammatik genomförts, och likaså undersökningar om 
grammatikundervisningens påverkan på inställningen till grammatik. 

Brodow (2000: 72–73) har gjort en sammanställning av ett flertal svensklärares 
attityder till grammatik och grammatikundervisning som visar att de berörda lärarna 
överlag var positiva till grammatikens värde och själva var intresserade av grammatik. 
Studien visade också att lärarna såg grammatik som ett statiskt system snarare än 
någonting som går att påverka, och att de generellt inte gjorde några ansatser till att 
förhålla sig kritiska till grammatikbegreppet (Brodow, 2000:133). Angående syftet med 
grammatik framförde de tillfrågade lärarna olika typer av argument som Brodow 
(2000:73) har kategoriserat enligt följande: för inlärning av främmande språk, som 
metaspråk, för elevernas språkutveckling, formalbildningsvärde, som allmänbildning 
och som underhållning. 

Boström och Strzeleckas (2014:12) studie av 300 studenters berättelser om sina 
minnen av grammatikundervisningen visade att lärarens personlighet och kompetens 
påverkade hur väl studenterna mindes grammatikundervisningen, vare sig minnena 
förde med sig positiva eller negativa känslor. Boströms (2004:173, 196) studie av 
attityder till grammatik hos 650 gymnasie- och komvuxelever visar att varierade 
undervisningsmetoder påverkar inställningen till grammatikundervisningen, och i 
förlängningen grammatik i allmänhet, i positiv riktning. 

2.2. Vad är grammatik?  
I detta avsnitt presenteras begrepp som behövs för att diskutera synen på 
grammatikkunskaper utifrån perspektivet Vad är grammatik?. Detta innefattar vad 
begreppet innebär, vilka nivåer som språket brukar beskrivas utifrån samt grammatikens 
olika uppgifter i att å ena sidan beskriva och å andra sidan normera språkbruket. 

2.2.1. Grammatikbegreppet och språkets nivåer 
Bolander (2012:19) definierar grammatik som en struktur bestående av två ordningar, 
en linjär och en hierarkisk. Den linjära ordningen innebär att följden av de olika delarna, 
varav de minsta är olika ljud, är betydelsebärande i sig medan den hierarkiska ordningen 
innebär att de olika delarna ordnas över eller under varandra. Boström och Josefsson 
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(2006a:9) menar att begreppet grammatik inte är entydigt och delar in det i två olika 
betydelser. Den första betydelsen innefattar språklig intuition och språkförmåga och den 
andra innefattar beskrivningen av den språkliga intuitionen och språkförmågan 
(Boström & Josefsson, 2006a:9). De framhåller också skillnaden mellan deskriptiv och 
normerande grammatik, där deskriptiv grammatik avser beskriva språkbruket medan 
normerande grammatik rekommenderar hur språket bör användas (Boström & Josefsson 
(2006a:9) (se 2.2.3). 

För att beskriva ett språks struktur brukar det delas upp i olika nivåer. Dessa finns 
presenterade i Tabell 1 nedan.  

Tabell 1. Språkets nivåer. 

Nivå Beskrivning 

Den fonologiska nivån ”språkets ljud och prosodi” 

Den morfologiska nivån ”orden och deras böjning och uppbyggnad” 

Den syntaktiska nivån ”kombinationer av ord till fraser och satser” 

Den semantiska nivån ”språkets betydelsesida” 

Textnivån ”olika sätt att markera samband och sammanhang i hela 
texter” 

Den pragmatiska nivån ”uttryckens betydelse i faktisk användning” 

(Bolander, 2012:20) 

Den fonologiska nivån behandlar hur ljud fungerar inom språket och hur dessa ljud 
förhåller sig till varandra. Några begrepp som används för att diskutera detta är fonem, 
språkets minsta betydelseskiljande enheter i form av ljud, prosodi, betoning och rytm 
(Bolander, 2012:51–54). På den morfologiska nivån diskuteras hur ord bildas och böjs 
med hjälp av begrepp som morfem, språkets minsta betydelsebärande enheter, 
sammansättningar, avledningar och affix (Bolander, 2012:81) samt de olika ordklasser 
ord kan tillhöra (ibid., 2012:103). Den syntaktiska nivån behandlar språkets syntax, det 
vill säga hur ”ord sätts samman till fraser som ingår i satser och meningar” (Bolander, 
2012:158). Några nyckelbegrepp för denna nivå är fraser, satsled/satsdelar, satser och 
meningar (ibid., 2012:158). Den semantiska nivån behandlar ord och uttrycks 
betydelser och hur ord kan relatera till varandra betydelsemässigt (Bolander, 2012:30). 
På textnivån lyfts fokus från satser, satser och meningar till texter, alltså till en mer 
övergripande nivå, och hur sammanhang och samband markeras i dessa med olika 
grammatiska medel (Bolander, 2012:20). Den pragmatiska nivån behandlar ord och 
uttrycks betydelse i de faktiska situationer där de används (Bolander, 2012:20). Till 
exempel kan ett påstående ibland fungera som en order snarare än enbart ett 
konstaterande: ”Nu slutar du tjata”. 
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Bolander (2012:20) fastställer att den morfologiska och den syntaktiska nivån 
tillsammans utgör det som i allmänt språkbruk kallas grammatik, men menar att också 
de andra nivåerna behöver övervägas för att kunna beskriva språket på ett allsidigare 
sätt. Ask (2012:56) menar att det som brukar kallas traditionell grammatik delar upp 
språket i två grenar: å ena sidan formlära, som inbegriper ordklasser, och å andra sidan 
satslära, som inbegriper satsdelar. Hon påpekar också att lärarens uppgift är att få 
eleverna att lära sig ”hur språkets motor fungerar” och att det då inte räcker med form- 
och satslära och att enbart undervisa om vad de språkliga delarna kallas (Ask, 2012:56). 

2.2.2. Inre och yttre grammatik 
Teleman, Hellberg och Andersson (2001:3–4) skiljer mellan vad de kallar för den 
mentala grammatiken, hjärnans system för grammatiska regler, och beskrivningar av 
den mentala grammatiken, som gör anspråk på att redogöra för hur den mentala 
grammatiken fungerar och används. Den mentala grammatiken kan med ett annat 
begrepp kallas för inre grammatik, medan beskrivningen av denna, i form av begrepp 
och termer, kan kallas för yttre grammatik (Platzack, 2011:19). 

Platzack (2011:19) beskriver den inre grammatiken som omedvetna regler och 
principer som utgör språkförmågan och är okända för de flesta språkbrukare. Boström 
och Josefsson (2006b) talar om begreppet språkkänsla som ett begrepp för den inre 
grammatiken, och poängterar att begreppet grammatik ensamt kan användas för både 
den inre och den yttre grammatiken: ”Man skulle kunna säga att alla kan sin grammatik, 
i den bemärkelsen att alla har en grammatisk språkkänsla, en inre grammatik. Ibland 
används dock termen grammatik även för att beteckna beskrivningen av den inre 
grammatiken.” (Boström & Josefsson, 2006b:2)  

Den yttre grammatiken är ett socialt fenomen bestående av regler och principer som 
samlats ur material som språkanvändare skapat med hjälp av sin inre grammatik 
(Platzack, 2011:19). Teleman et al. (2001:3–4) konstaterar att den yttre grammatiken 
inte kan täcka hela den inre grammatiken och därför aldrig kan ge en rättvisande bild av 
det system av språkliga regler som finns i språkanvändarnas hjärnor.  

Fenomenen inre och yttre grammatik kan också diskuteras med hjälp av begreppen 
implicit respektive explicit kunskap (se 2.3.1.) när det gäller grammatikkunskaper, vilket 
fortsättningsvis görs i denna text. 

2.2.3. Grammatikens uppgift 
När grammatikens uppgift diskuteras uppkommer frågan om språket enbart ska 
beskrivas eller om användningen av det också ska regleras. I denna diskussion 
förekommer begreppen deskriptiv respektive normativ grammatik. En deskriptiv 
grammatik syftar till att beskriva hur språket fungerar och används, alltså hur det är 
eller ser ut, medan en normativ grammatik avser att reglera hur språket ska eller bör 
fungera och användas (Lundin, 2009:34) (se Tabell 2). En deskriptiv grammatik för 
således inte fram några förslag om korrekt språkanvändning och värderar inte olika 
uttryckssätt (Teleman, 2001:6). Gränsen mellan deskriptiv och normativ grammatik är 
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dock inte alltid enkel att dra eftersom även en beskrivning kan få normerande effekter, 
till exempel genom att bestämma vad som ska beskrivas och inte (Teleman, 2001:6–7).  

Tabell 2. Deskriptiv och normativ grammatik. 

 Deskriptiv grammatik Normativ grammatik 

Uppgift beskriva värdera 

Nyckelverb är; ser ut ska; bör 

 (Efter Lundin, 2009:34) 

2.3. Kunskapssyn 
I detta avsnitt presenteras begrepp som behövs för att diskutera vilken kunskapssyn som 
framkommer i materialet, vilket innefattar huruvida kunskaperna är uttalade eller inte 
samt några olika typer av kunskaper och kognitiva processer. 

2.3.1. Implicit och explicit kunskap 
För att diskutera vad det innebär att besitta grammatikkunskaper behöver skillnaden 
mellan explicit kunskap och implicit kunskap uppmärksammas. Polanyi 
(1966/2013:27f) beskriver den explicita kunskapen som uttalad och överförbar mellan 
olika individer, och som kontrast beskriver han den implicita kunskapen som outtalad 
och icke överförbar. Explicit kunskap är uttalad, till exempel genom att begrepp 
används för att sätta ord på kunskapen, medan implicit kunskap är tyst (Polanyi, 
1966/2013:27f) (se Tabell 3). 

Tabell 3. Implicit och explicit kunskap. 

 Implicit kunskap Explicit kunskap 

Kännetecken 
outtalad; tyst uttalad; begrepp 

icke överförbar mellan olika individer överförbar mellan olika individer 

Detta kunskapsförhållande kan inom språklärans värld också diskuteras med hjälp av de 
tidigare nämnda begreppen inre grammatik och yttre grammatik. Den inre grammatiken 
utgör implicit kunskap medan den yttre grammatiken fordrar explicita kunskaper – till 
exempel i form av grammatisk terminologi.   

2.3.2. Blooms reviderade taxonomi 
Blooms taxonomi är ett ramverk som används för att klassificera olika 
abstraktionsnivåer i lärande och publicerades 1956 under ledning av psykologen 
Benjamin Bloom. Taxonomin är uppdelad i sex kategorier som var och en representerar 
en av lärandets abstraktionsnivåer (Krathwohl, 2002:213). År 2001 publicerades en 
reviderad version av taxonomin där tre av dessa kategorier fick nya namn och delvis 
nytt innehåll, två kategorier bytte plats med varandra och kategoriernas benämningar 
omformulerades från substantiv till verb. Framför allt presenterar den reviderade 
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versionen fyra olika typer av kunskap i en egen dimension snarare än att presentera 
kunskap som en abstraktionsnivå av lärande (Krathwohl, 2002:214). Således är den 
reviderade versionen tvådimensionell snarare än endimensionell. Sedan 2001 har många 
tolkningar gjorts av Blooms reviderade taxonomi, men det är 2001 års reviderade 
version (skapad av Anderson & Krathwohl m.fl.) som redogörs för nedan och i 
fortsättningen kallas för Blooms reviderade taxonomi eller endast taxonomin, medan 
versionen som publicerades 1956 kallas för Blooms ursprungliga taxonomi. 

I Blooms reviderade taxonomi presenteras fyra typer av kunskap i den så kallade 
kunskapsdimensionen, nämligen factual knowledge, conceptual knowledge, procedural 
knowledge och metacognitive knowledge (Krathwohl, 2002:214). Dessa översätts i 
denna uppsats i tur och ordning till Faktakunskap, Begreppskunskap, Procedurkunskap 
och Metakognitiv kunskap och följer en stigande abstraktionsgrad. Den andra 
dimensionen, processdimensionen, består av sex olika kognitiva processer som 
beskriver hur kunskaperna hanteras. Dessa är, i svensk översättning, Minnas, Förstå, 
Tillämpa, Analysera, Utvärdera och Skapa (Krathwohl, 2002:215). 

Tabell 4. Blooms reviderade taxonomi med kategorinamn. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap A1 A2 A3 A4 A5 A6 

B. Begreppskunskap B1 B2 B3 B4 B5 B6 

C. Procedurkunskap C1 C2 C3 C4 C5 C6 

D. Metakognitiv 
kunskap D1 D2 D3 D4 D5 D6 

Tabell 4 visar kunskapsdimensionen med de olika kunskapstyperna, som för denna 
studie tilldelats en bokstav vardera (A–D), och de kognitiva processerna, som tilldelats 
en siffra vardera (1–6). Tabellen visar också beteckningarna på de kategorier som 
skapas i mötet mellan en typ av kunskap och en kognitiv process, till exempel att 
Faktakunskap (A) och Minnas (1) tillsammans får kategoribeteckningen A1.  

Typer av kunskap 
Den mest konkreta typen av kunskap, Faktakunskap, kan definieras som ”de 
grundläggande komponenter som elever måste känna till för att vara bekanta med ett 
ämne och kunna lösa problem inom det” (Krathwohl, 2002:214, min övers.). Denna 
kategori kan i sin tur delas upp i två underkategorier som beskriver dess innebörd: 
kunskap om terminologi samt kunskap om specifika detaljer och komponenter 
(Krathwohl, 2002:214). Dessa kunskaper utgörs av isolerade bitar av information som 
inte generaliseras eller kopplas samman på något vis (Anderson & Krathwohl, 2001:42).  
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Begreppskunskap inbegriper sambandsförhållandena mellan de grundläggande 
komponenterna och således hur dessa komponenter fungerar med varandra (Krathwohl, 
2002:214). Här finns tre underkategorier med stigande abstraktionsgrad: kunskap om 
klassificeringar och kategorier, till exempel kunskaper om ordklasserna, kunskap om 
principer och generaliseringar, till exempel kunskap om de grundläggande delarna av 
fysikens lagar, och kunskap om teorier, modeller och strukturer som till exempel kan 
vara kunskap om hur evolutionsteorin är formulerad (Krathwohl, 2002:214; Anderson 
& Krathwohl, 2001:50–54). Denna typ av kunskap är således mer organiserad än 
faktakunskapen (Anderson & Krathwohl, 2001:42). Till exempel är faktakunskap att 
återge definitionen för ordet ”substantiv”, medan begreppskunskap till exempel vore att 
ordna ord i ordklasser eller att ha kunskap om principen för nominalisering. 

Den tredje typen av kunskap, Procedurkunskap, inbegriper hur någonting görs, till 
exempel undersökningsmetoder samt kriterier för att använda färdigheter, tekniker och 
andra procedurer inom ett visst område eller ämne (Krathwohl, 2002:214). 
Procedurkunskap omfattar tre underkategorier: Den första kallas ämnesspecifika 
färdigheter och algoritmer, den andra ämnesspecifika tekniker och metoder och den 
tredje kunskap om kriterier för att avgöra när man ska använda lämpliga procedurer 
(Krathwohl, 2002:214). Således finns en där en progression från att känna till vilka 
metoder och procedurer som finns, till att kunna använda dem och slutligen kunna 
avgöra när det är lämpligt att använda respektive metod eller procedur (Anderson & 
Krathwohl, 2001:54).  

Den fjärde och mest abstrakta typen av kunskap, Metakognitiv kunskap, rör vetskap 
om kognition i allmänhet och om ens egen kognition i synnerhet. Den innefattar även en 
medvetenhet om sitt eget tänkande (Krathwohl, 2002:214). Den metakognitiva 
kunskapen delas in i tre underkategorier: strategisk kunskap, kunskap om kognitiva 
aktiviteter och självkännedom. Strategisk kunskap är kunskap om generella strategier 
för tänkande, lärande och problemlösning medan kunskap om kognitiva aktiviteter är 
vetskap om att olika kognitiva aktiviteter är ansträngande på olika sätt och i olika grad. 
Självkännedom innebär kunskaper om ens egna styrkor och svagheter vad gäller 
kognition och lärande (Anderson & Krathwohl, 2001:57–58).  

Kognitiva processer 
Den andra dimensionen i taxonomin utgörs som tidigare nämnt av sex kategorier av 
kognitiva processer som beskriver hur kunskaperna hanteras. De olika kognitiva 
processerna är Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera och Skapa och följer i 
grunden en stigande skala i komplexitet (Krathwohl, 2002:215). Liksom de olika 
typerna av kunskap har de kognitiva processerna underkategorier som huvudsakligen 
beskriver det huvudsakliga begreppets innebörd.  

Den första kognitiva processen i ordningen är Minnas, som består av de två 
underkategorierna känna igen samt komma ihåg och innebär att ta fram relevant 
kunskap från långtidsminnet (Krathwohl, 2002:215). Således görs en skillnad mellan att 
känna igen någonting, till exempel utifrån några givna alternativ, eller att komma ihåg 
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någonting på ett mer självständigt sätt. Minnesprocessen aktiveras vanligen genom 
aktiviteter som kräver att den som utför dem ska avgöra om den aktuella informationen 
är korrekt eller inkorrekt, matcha olika typer av information med varandra eller välja det 
mest passande alternativet utifrån ett antal givna alternativ (Anderson & Krathwohl, 
2001:69). Minneprocessen ligger som grund för de andra processerna eftersom samtliga 
kräver att minnet aktiveras (Anderson & Krathwohl, 2001:66–68). För att nå en mer 
komplex nivå än minnesnivån fordras att en aktivitet kräver mer av den som genomför 
aktiviteten än att blott förlita sig på sitt minne (Anderson & Krathwohl, 2001:71). 

Den andra kognitiva processen, Förstå, handlar om att utröna betydelsen av 
instruktioner och olika typer av kommunikation genom att den nya informationen som 
presenteras kopplas samman med kunskaper personen i fråga redan besitter (Anderson 
& Krathwohl, 2001:70). Den består av underkategorierna tolka, exemplifiera, 
klassificera, sammanfatta, dra slutsatser, jämföra samt förklara (Krathwohl, 2002:215). 
Processen Att förstå aktiveras i aktiviteter som kräver att den som genomför dem gör 
någon av de handlingar som utgör namnen på underkategorierna. Som exempel kan 
nämnas en aktivitet där en elev ska identifiera vilka ord som tillhör en viss ordklass 
bland en given mängd ord. 

Att Tillämpa handlar om att använda en procedur i en given situation för att lösa ett 
problem eller genomföra en uppgift. Således är denna process tätt kopplad till 
procedurkunskap (Anderson & Krathwohl, 2001:77). Den består av underkategorierna 
verkställa och applicera. Skillnaden dem emellan är att tillämpningsförfarandet är 
invant för den som använder proceduren vad gäller verkställa medan det inte är invant 
vad gäller applicera (Krathwohl, 2002:215; Anderson & Krathwohl, 2001:77).  

Att Analysera är att bryta ned material i dess beståndsdelar, påvisa hur delarna 
relaterar till varandra och till en övergripande struktur samt klarlägga det underliggande 
syftet med materialet.  I denna process ingår underkategorierna särskilja, organisera 
och tillskriva som i tur och ordning motsvarar detta förfarande (Krathwohl, 2002:215). 

Den femte processen, Värdera, beskrivs som att ge omdömen baserat på kriterier, 
och inbegriper underkategorierna kontrollera och kritisera (Krathwohl, 2002:215). 
Denna process aktiveras i aktiviteter som efterfrågar en bedömning av ett material 
utifrån på förhand fastställda kriterier. Således faller aktiviteter som till exempel endast 
frågar efter vilken kategori som ett visst exempel passar under inte in under denna 
kognitiva process även om den söker en sorts omdöme (Anderson & Krathwohl, 
2001:83).   

Den sjätte och sista kognitiva processen, Skapa, är att sätta samman komponenter till 
en ny, sammanhängande eller helhet eller till en originell produkt. Den består av 
underkategorierna generera, där eleven ges en beskrivning av ett problem och förväntas 
komma med alternativa lösningar, planera, som innebär att skapa en plan för att lösa ett 
problem, och producera, som är genomförandet av nämnda plan (Krathwohl, 2002:215; 
Anderson & Krathwohl, 2001:87). 
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I den reviderade taxonomin ses de olika kognitiva processerna inte som kumulativt 
hierarkiskt ordnade, vilket var fallet i Blooms ursprungliga taxonomi. De bygger 
följaktligen inte på varandra, utan är ordnade efter stigande grad av komplexitet även 
om viss överlappning förekommer (Krathwohl, 2002:216).  

Kritik mot taxonomin 
Blooms reviderade taxonomi konstruerades främst för att användas i formulerandet av 
lärandemål. Följaktligen var avsikten att använda taxonomin innan aktiviteter skapats, 
och inte för att analysera dessa aktiviteter efter att de konstruerats. Den kan också anses 
vara icke-holistisk eftersom det rimligen är svårt att bryta ned något så komplext och 
abstrakt som lärande i olika beståndsdelar och undersöka dem separat utan att försumma 
någonting. Blooms reviderade taxonomi är dessutom endast ett bland många försök att 
konkretisera olika kunskapstyper och kognitiva processer och inte det enda eller 
nödvändigtvis i alla lägen mest rättvisande sättet att göra detta på. 

2.4. Varför behövs grammatikkunskaper? 
I detta avsnitt presenteras argument som framförts för att förklara nyttan med 
grammatikkunskaper och som har sammanställts av olika svenska språkforskare. I slutet 
av avsnittet presenteras en översikt av argumenten i Tabell 5. Argumenten fungerar som 
en typ av kodschema, det vill säga analysinstrument, i studien vad gäller frågan om 
vilka argument för grammatikkunskaper som framkommer i styrdokumenten och 
läromedlen. 

2.4.1. Argument för grammatikkunskaper 
Nilsson (2000a) har samlat tre argument som historiskt har använts för att legitimera 
nyttan med grammatikkunskaper. Anhängare av det första argumentet, 
Formalbildningsargumentet, ansåg att språkets form, alltså dess grammatik, skulle läras 
in före innehåll såsom skrivning eller läsning. Dessutom ansågs övningar i språkets 
form leda till förbättrat logiskt tänkande (Nilsson, 2000a:13–14). Det andra argumentet, 
Främmandespråksargumentet, lyfte fram grammatikkunskaper som något som 
underlättar vid inlärningen av ett främmandespråk eftersom man menade att de 
grammatiska kunskaperna som man hade i ett språk skulle hjälpa en att se de 
grammatiska strukturerna i det nya språket (Nilsson, 2000a:15–16). Det tredje historiska 
argumentet, Språkriktighetsargumentet, motiverar nyttan med grammatikkunskaper 
med att de behövs för att standardisera och normera språket och för att kunna använda 
språket på ett korrekt sätt (Nilsson, 2000a:17–19). Boström & Josefsson (2006a:26) 
menar också att tre huvudsakliga argument har dominerat genom historien: att 
grammatikkunskaper gagnar logiskt tänkande, att de underlättar inlärningen av 
främmande språk samt att de hjälper en att uttrycka sig bättre i modersmålet.  

I modern tid har dessa historiska argument omformulerats och kompletterats med nya 
argument, bland annat av Teleman (1991) och senare av Boström & Josefsson (2006). 
Genom att slå samman deras respektive argument får vi sex argument som i denna text 
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representerar moderna argument för grammatikkunskaper. Det första argumentet, 
Insiktsargumentet, ger skälet att grammatikkunskaper behövs för att få insikter om 
människan och samhället, vilket både inbegriper att förstå sig själv och ens eget sätt att 
uttrycka sig på samt att förstå att alla har en grammatik i sina huvuden som de använder 
sig av hela tiden (Boström & Josefsson, 2006a:27–29). Det andra argumentet, 
Metaspråksargumentet, lyfter fram behovet av det metaspråk, det språk för att kunna 
tala om språket, som explicita grammatikkunskaper utgör (Boström & Josefsson, 
2006a:30). Det tredje argumentet, Allmänbildningsargumentet, motiverar nyttan med 
grammatikkunskaper med att de tillhör allmänbildningen, det vill säga att de är 
någonting som alla ska kunna och att sådana kunskaper tillhör kulturarvet (Nilsson, 
2000a:20, Teleman, 1991:121). Det fjärde argumentet är Främmandespråksargumentet 
som tidigare presenterats. Det femte argumentet, Språkfärdighetsargumentet, berör 
grammatikkunskapers betydelse för att utveckla sina färdigheter i att uttrycka sig med 
språkets hjälp (Boström & Josefsson, 2006a:34–35). Detta argument är besläktat med 
det sjätte och sista argumentet, Språkriktighetsargumentet, som för fram att 
grammatikkunskaper behövs för att kunna uttrycka sig korrekt samt för att språket ska 
standardiseras (Teleman, 1991:121; Boström & Josefsson, 2006a:37–38). 
Språkfärdighet handlar i det här fallet om att kunna uttrycka sig mer nyanserat och på de 
sätt man själv önskar medan språkriktighet är att uttrycka sig i enlighet med rådande 
normer. 

Tabell 5. Sammanställning: argument för grammatikkunskaper. 

Argument Beskrivning 

Insikt Förstå samhället och människan. 

Metaspråk Kunna tala om språk. 

Allmänbildning Grammatikkunskaper tillhör kulturarvet och är någonting som alla 
ska ha. 

Främmandespråk Lära sig andra språk. 

Språkfärdighet Förbättra sina språkfärdigheter och möjligheter att uttrycka sig. 

Språkriktighet Kunna tala och skriva korrekt. För att språket ska vara 
standardiserat. 
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3 Material och metod 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis studiens material samt urvalsförfarandet. Sedan 
följer en beskrivning av hur materialet har behandlats innan analysen utfördes. Slutligen 
presenteras och diskuteras studiens metod för analys av materialet.  

3.1. Material 
Studiens material består av ämnesplanen för svenska i gymnasieskolan och 
kursplanerna för kurserna Svenska 1 och Svenska 2 samt sex olika läromedel för 
svenskämnet i gymnasieskolan (se 3.1.2.).  

Ämnesplanen och kursplanerna framställer lärarens uppdrag och föreskriver 
huruvida undervisningen ska behandla grammatik. De beskriver svenskkursernas 
innehåll och är styrande för både lärare och elever, och således är det rimligt att anta att 
lärare tolkar ämnes- och kursplanerna i sitt arbete och arbetar utifrån de formuleringar 
om bland annat grammatikkunskaper som finns – eller inte finns – i dem. Därför är 
ämnesplanen och kursplanerna relevanta dokument att studera vad gäller 
framställningen av sådana kunskaper. Studien begränsas till att studera kursplanerna för 
Svenska 1 och Svenska 2. Omnämnandet av grammatikbegreppet i kursplanen för 
Svenska 2 gör den intressant att studera, och den föregående kursen Svenska 1 är 
intressant just för att den ligger som grund för kurs två. 

Läromedel för svenskämnet i gymnasieskolan utgör potentiella hjälpmedel för lärare 
och elever i skolan. Läromedel bör rimligtvis baseras på ämnesplanen och kursplanen 
för den kurs boken avser täcka men gör inte nödvändigtvis det. Alla texter som omger 
lärare och elever sätter en viss diskurs om grammatikens funktion och nytta, vilket gör 
läromedel relevanta att undersöka i denna studie. 

3.1.1. Ämnesplan och kursplaner 
Ämnesplanen för svenska beskriver ämnets syfte och vilka kunskaper och förmågor 
eleverna ska ges möjligheter att utveckla. Därefter följer beskrivningar av de olika 
svenskkurserna för gymnasieskolan (Skolverket, 2010:160–161).  

Kursplanerna i svenska är uppdelade i två olika delar: centralt innehåll och 
kunskapskrav. Det centrala innehållet beskriver vilket innehåll kursen ska behandla och 
kunskapskraven beskriver vad varje elev som läser kursen ska uppnå för att motsvara 
respektive betyg på skalan F–A (Skolverket, 2010:162–181).  

3.1.2. Läromedel 
Urvalet av läroböcker gjordes baserat på vilka läromedel som används i gymnasieskolan 
samt utifrån vilka som gick att erhålla. Således tillämpades bekvämlighetsurval (Stukát, 
2011:69). Samtliga läromedel är tryckta. Tre av läromedlen utgavs innan den aktuella 
läroplanen GY11 trätt i kraft, medan de andra tre trycktes efteråt. 

De läromedel som behandlas i denna studie är Svenska Impulser 1 (SI1), Svenska 
Impulser 2 (SI2), Svenska 1 – Helt enkelt (HE1), Svenska 2 – Helt enkelt (HE2), Möt 
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språket (MS) och Svenska Timmar språket (ST). Svenska Impulser-serien och Svenska – 
Helt enkelt-serien syftar till att täcka kurserna Svenska 1 (SI1, HE1) och Svenska 2 (SI2, 
HE2). Möt språket och Svenska Timmar språket avser täcka kurserna Svenska 1, 
Svenska 2 och Svenska 3. 

Svenska Impulser-serien är skriven av Markstedt och Eriksson (2008, 2010) och 
utgiven av Sanoma Utbildning. Den första boken, Svenska Impulser 1, täcker innehåll 
från kursen Svenska 1 medan Svenska Impulser 2 avses användas i kursen Svenska 2. 
Hädanefter refereras de till som SI1 respektive SI2 i löptext. SI-serien har ett upplägg 
där en eller ett par aktiviteter, det vill säga uppgifter, frågor eller problem som aktiverar 
eleverna, följer en kortare löptext som berör något specifikt innehåll. SI1 har inget 
grammatikkapitlel, men i det avsnitt där grammatiska begrepp förekommer finns totalt 
fyra aktiviteter. SI2 har ett grammatikkapitel som totalt innehåller 12 aktiviteter.  

Svenska – Helt enkelt-serien är skriven av Nilsson och Winqvist (2014, 2016) och 
utgiven av NA Förlag. Svenska 1 – Helt enkelt avser rymma kursen Svenska 1 medan 
Svenska 2 – Helt enkelt avser täcka Svenska 2. Hädanefter refereras de till som HE1 
respektive HE2 i löptext. HE-serien är uppdelad i kapitel som vart och ett motsvarar en 
punkt ur det centrala innehållet för respektive kursplan. I HE1 innehåller kapitlet om 
språkriktighet en del om språkets byggstenar där beskrivningar och aktiviteter som rör 
grammatik återfinns. Totalt innehåller detta kapitel 18 olika aktiviteter som berör 
grammatikkunskaper och grammatiska begrepp. HE2 har, precis som föregångaren i 
serien, ett antal kapitel som vart och ett motsvarar en punkt ur det centrala innehållet. 
Boken inleds med kapitlet ”Ord, fraser och satser” (Nilsson & Winqvist, 2016:6), där 
grammatik avhandlas.  

Möt språket (MS) är en handbok som avser täcka den språkliga delen av de 
obligatoriska svenskkurserna i gymnasieskolan. Boken är författad av Johansson, 
Karlsson och Nettervik (2008) och utgiven av Gleerups. Det är den andra upplagan som 
ingår i denna studie. MS har ett upplägg där varje kapitel avslutas med ett större antal 
aktiviteter (upp till 18 stycken). Det klart uttalade grammatikkapitlet innehåller totalt 
36 sådana. 

Svenska Timmar språket (hädanefter Svenska timmar eller ST), skriven av Waje och 
Skoglund (2011) och utgiven av Gleerups, är en lärobok som avser täcka de språkliga 
delarna av kurserna Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3 för gymnasieskolan. ST har ett 
grammatikkapitel som är indelat i tre huvuddelar: (1) Ordklasser, satsdelar, fraser och 
fraser, (2) Ordklasser och (3) Satslära. Den första delen är en genomgång av 
grundläggande begrepp, den andra en fördjupning i ordklasserna och den tredje riktas in 
på satslära och de olika satsdelarna. Varje huvuddel består i sin tur av underrubriker 
som till exempel ”subjekt” och ”predikat” för delen om satsdelar. Varje underrubrik 
består av en förklaring av det aktuella begreppet och en eller flera aktiviteter undantaget 
i genomgången av grundläggande begrepp som endast innehåller två övningar. Totalt 
består grammatikkapitlet av 29 aktiviteter. 
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3.2. Urval och bearbetning av meningsenheter 
Det analyserade materialet delades upp i två olika typer av texter. Den första, 
beskrivningar, utgörs av metatexter eller andra typer av löpande text i inledningen till 
ett kapitel samt framställningarna i styrdokumenten och den andra, aktiviteter, innefattar 
uppgifter eller övningar. Analysen av materialet (se 3.3.) utgick ifrån huvudfrågan ”Vad 
förmedlar texterna vad gäller synen på grammatikkunskaper?”. För besvara denna fråga 
delades begreppet ”syn på grammatikkunskaper” upp i de tre varandra kompletterande 
perspektiven (1) Vad är grammatik? (2) Vilken kunskapssyn finns? och (3) Varför 
behövs grammatikkunskaper?. De beskrivningar och aktiviteter som analyserades 
valdes ut efter ett system som syftade till att i så stor utsträckning som möjligt behandla 
de olika analysenheterna på ett sådant sätt att de också kunde jämföras med varandra 
trots deras sinsemellan olika upplägg: 

Ämnesplan och kursplaner 
I ämnesplanen och kursplanerna analyserades de delar som berör den språkliga delen av 
svenskämnet. Vad gäller kunskapskraven undersöktes endast de för betyget A eftersom 
kunskapskraven för E och C endast skiljer sig från de för A i fråga om kvalitativ 
minskning: allt som ingår kraven för de lägre betygen ingår således också i kraven för 
de högre. Eventuellt kommentarsmaterial till kursplanerna har inte analyserats. 

Läromedel 
Det kapitel i respektive läromedel som uttryckligen behandlar grammatik eller vars 
rubrik eller underrubriker innehåller grammatisk terminologi valdes ut. I avsaknad av ett 
sådant grammatikkapitel valdes de avsnitt som innehöll ordet grammatik eller 
grammatiska termer ut.  De utvalda avsnitten delades upp i beskrivningar eller 
aktiviteter som sedan behandlades på olika sätt (se nedan). 

Tabell 6. Urval av aktiviteter i läromedlen. 

 SI1 SI2 HE1 HE2 MS ST 

Totalt 
antal 
aktiviteter 

4 12 19 35 36 
(18a+13b+5c) 

29 
(2a+14b+13c) 

Urval 
(≈50%) 2 6 9 17 18 

(9a+7b+2c) 
14 

(1a+7b+6c) 

Urvalet av aktiviteter gjordes med hjälp av en slumpgenerator (Randomizer.org, 2017) 
där det totala antalet matades in tillsammans med det antal aktiviteter som närmast 
motsvarade 50% av det totala antalet. Eftersom MS och ST är uppbyggda på ett sätt där 
aktiviteterna återfinns i tre olika delar valdes en lika stor andel ut från varje sådan del. 
Således valdes en närmast femtioprocentig andel ut från respektive del som behandlade 
olika grammatiska begrepp för att säkerställa att urvalet inte blev för ensidigt. 
Benämningarna på aktiviteterna utgår från läromedlens förkortningar samt aktiviteternas 
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ursprungliga numrering i respektive läromedel. Aktiviteterna från MS och ST benämns 
också med tilläggen a, b eller c, som representerar de olika avsnitt från vilka 
aktiviteterna kommer. Tabellen nedan visar vilka aktiviteter som analyserats från 
respektive läromedel. 

Tabell 7. Analyserade aktiviteter i läromedlen. 
Läromedel Analyserade aktiviteter 

SI1 SI1. 1 & 2 

SI2 SI2. 1, 4, 6, 10, 11 & 12 

HE1 HE1. 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20 

HE2 HE2. 1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35 

MS 
MSa 1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 18 
MSb 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13 
MSc 3 & 4 

ST 
STa 1 
STb 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16 
STc 18, 20, 23, 24, 25, 26  

3.3. Analysmetod 
Analysmetoden inspirerades av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim Hällgren & 
Lundman, 2004:105). I en sådan används kodscheman som analysverktyg, och i denna 
studie fungerade de olika avsnitten i teoribakgrunden som varianter på sådana. 
Analysmetoden hade en deduktiv ansats, snarare än en induktiv sådan, såtillvida att 
samtliga kodscheman skapades på förhand utifrån teori och tidigare forskning för att 
sedan appliceras på materialet (Patel & Davidson, 2011:23). De olika texter som utgör 
materialet, det vill säga ämnesplanen och kursplanerna samt läromedlen, kallas för 
analysenheter medan de beskrivningar och aktiviteter som analyserats kallas 
meningsenheter (jfr Graneheim Hällgren & Lundman, 2004:106). Studien innehåller 
också kvantitativa inslag i de sammanfattande beskrivningarna av aktiviteterna, där det 
anses vara motiverat att räkna förekomster. 

Manifest innehåll kallas sådant som finns uttryckligt i texten medan latent innehåll är 
sådant som inte finns uttryckligt och måste tolkas fram (Graneheim Hällgren & 
Lundman, 2004:106). I denna studie tas både manifest och latent innehåll i beaktande så 
till vida att både uttryckliga omnämningar av särskilda aspekter och formuleringar som 
tyder på någon särskild aspekt behandlas.  

Som ett första steg i analysprocessen skapades kodscheman för att kunna analysera 
de tre perspektiven: (1) Vad är grammatik?, (2) Vilken kunskapssyn finns? och (3) 
Varför behövs grammatikkunskaper? (se Kapitel 2 samt Tabell 1, 2, 3, 4 och 5). För det 
första perspektivet skapades två kodscheman varav det ena behandlade språkets nivåer 
och det andra huruvida grammatiken framställdes som deskriptiv eller normativ. Det 
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andra perspektivet delades också upp i två kodscheman varav den ena behandlade 
explicit och implicit kunskap och den andra kunskapstyper och kognitiva processer 
utifrån Blooms reviderade taxonomi. För det sista perspektivet fungerade argumenten 
om grammatikkunskaper som kodschema. Det andra steget i analysprocessen bestod av 
att läsa igenom materialet ett flertal gånger med endast ett av perspektiven i fokus varje 
gång för att identifiera meningsenheter. Steg tre omfattade att citera och tolka de 
meningsenheter som motsvarade någon av kategorierna. Text som inte ansågs tillhöra 
någon av kategorierna har inte kommenterats i resultatbeskrivningen. Materialet 
genomlästes sedan ett flertal gånger så att analysen kunde kalibreras. 

3.2.1. Vad är grammatik? 
I analysen av perspektivet Vad är grammatik? användes språkets nivåer som kodschema 
tillsammans med deskriptiv och normativ grammatik (se Tabell 1 och Tabell 2). 

3.2.2. Vilken kunskapssyn finns? 
I analysen av läromedlens aktiviteter användes Blooms reviderade taxonomi som 
kodschema (se Tabell 4). Varje utvald aktivitet analyserades och kommenterades samt 
placerades i en kategori utifrån vilken kunskapstyp och vilken kognitiv process som 
krävs av den som genomför uppgiften eller som övas vid genomförandet av uppgiften. I 
de fall där flera kunskapstyper eller kognitiva processer aktiverades valdes den mer 
abstrakta typen av kunskap samt den mer komplexa kognitiva processen.  

Analysen av aktiviteterna utgick endast från hur aktiviteterna var formulerade. 
Beroende på eventuell tidigare undervisning kan olika kognitiva processer aktualiseras i 
arbetet med en aktivitet – till exempel kan en elev lösa en uppgift genom att enbart 
minnas svaret på uppgiften från den senaste lektionen samtidigt som en annan elev som 
missade nämnda lektion kan behöva förlita sig på principer eller regler för att lösa 
samma uppgift.  

I analysen av kunskapssynen i ämnesplanen samt kursplanerna användes på ett 
liknande sätt Blooms reviderade taxonomi som kodschema, med skillnaden att inga 
aktiviteter finns att undersöka där. I stället undersöktes formuleringarna som berör den 
språkliga delen av ämnet och vilken syn på grammatik som ryms inom dem. För 
styrdokumenten presenteras samtliga förekomster av kunskapstyperna och de kognitiva 
processerna som framkommit i formuleringarna, och således inte endast den mer 
abstrakta kunskapstypen eller mer komplexa kognitiva processen.  

För att avgöra huruvida explicita grammatikkunskaper behandlas i materialet 
användes Tabell 3 (se 2.3.1.) om explicit och implicit kunskap som kodschema. 

3.3.3. Varför behövs grammatikkunskaper? 
I analysen av vilka argument för grammatikkunskaper som förekommer i materialet 
användes Tabell 5 (se 2.4.1.) som kodschema tillsammans med beskrivningarna av 
respektive argument. 
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3.3. Metod- och materialkritik 
En kvalitativ innehållsanalys kan kritiseras med hjälp av begreppen trovärdighet, 
pålitlighet, överförbarhet (Graneheim Hällgren & Lundman, 2004:109, min sv. övers.) 
och transparens (Bryman, 2011:374). Trovärdighet handlar om hur väl resultaten 
motsvarar studiens fokus och hur relevant studiens material är för studiens syfte 
(Graneheim Hällgren & Lundman, 2004:109–110). Pålitlighet är graden av hänsyn som 
visas till den obalans som kan uppstå mellan olika material av olika anledningar, till 
exempel på grund av att analyserna sker vid olika tidpunkter (ibid, 2004:109–110). 
Överförbarhet behandlar huruvida studiens resultat är överförbara till andra 
sammanhang än det som studerats (Graneheim Hällgren & Lundman, 2004:109–110). 
Transparens, slutligen, besvarar till vilken grad studien kan förstås och genomföras på 
nytt av någon annan med likvärdiga resultat (Bryman 2011:374). 

Vad gäller studiens trovärdighet kan valet att undersöka läroplanen anses vara brett 
medan valet av läroböcker kan bedömas som snävt – läroplanen gäller alla, men bara 
vissa lärare och elever använder de specifika läroböcker som studien behandlar. Ett 
syfte var dock att undvika att endast fråga en handfull lärare om hur just de tolkar 
ämnesplanen och i stället ta ett bredare grepp. Nilsson (2000b:31) menar att läromedel 
används i högre grad i grammatikundervisning än i undervisning av andra moment och 
att detta gör relationen mellan läromedel och grammatikundervisning intressant att 
studera. Troligen använder en del lärare de aktuella hjälpmedlen i sina arbeten med 
grammatik på olika sätt, och därför är materialet direkt relevant för studiens syfte.  

Endast de valda kapitlens inledningstexter behandlades vilket innebär att 
grammatikkapitlens innehållsdelar inte är djupanalyserade. Det är möjligt att en studie 
av innehållet i själva grammatikkapitlen i denna studies material skulle påvisa en annan 
syn på grammatik än vad denna studies resultat visar. Det är möjligt att 
grammatikkapitlen innehåller sådant som varken framkommer i inledningstexten eller i 
aktiviteterna, till exempel normerande beskrivningar av grammatik eller andra, mer 
latenta, argument än de som framkommer i inledningstexten. Det är också möjligt att 
det finns en diskrepans mellan kapitlens innehåll och aktiviteterna, vilket vore intressant 
att studera i sig. Ett annat alternativ hade varit att studera endast aktiviteterna, vilket 
skulle vara särskilt relevant vad gäller vilka språkliga nivåer som representeras. Syftet 
med att analysera beskrivningar var dock att undersöka vilken definition av grammatik 
som läromedlen förmedlar på ett mer uttryckligt sätt. Noteras bör också att 
analysenheterna är olika varandra, vilket måste kommas ihåg vid jämförandet mellan 
dem för att styrka studiens pålitlighet. Detta trots att dessa skillnader har tagits i 
beaktande i urval, insamling och analys.  

Det slumpvisa urvalet av nära femtio procent av aktiviteterna kan ha medfört att 
vissa typer av aktiviteter inte finns representerade i undersökningen. Till exempel kan 
det vara så att sådana aktiviteter som skulle ha ansetts motsvara en viss kunskapssyn 
eller kognitiv process inte togs med i urvalet. Samma risk gäller representationen av de 
språkliga nivåerna. Dock ansågs ett nära femtioprocentigt urval ge en rimlig mängd 
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aktiviteter och samtidigt vara ett rättvist sätt att göra urvalet på för att kunna jämföra 
läromedlen med varandra. 

Vad gäller studiens överförbarhet kan resultaten i viss mån vara intressanta i andra 
sammanhang än enbart det studerade vad gäller synen på grammatikkunskaper, men 
syftar framför allt till att visa vilken syn på grammatikkunskaper som framträder i just 
de studerade analysenheterna. 

Denna studie kan till en viss del upprepas tack vare dess deduktiva ansats och 
användandet av kodscheman. Analysens deduktiva ansats motiveras utifrån att 
kategorierna är relativt breda och fångar in det studien avser studera. Det kritiska 
momentet är analyserna av meningsenheterna som kräver viss tolkning för att kunna 
placeras in i kodscheman. Det ska förstås noteras att en aktivitet inte nödvändigtvis är 
”bättre” endast för att en den anses uppfylla en av de mer komplexa kognitiva nivåerna. 
Den undervisning som omger aktiviteten och de förkunskaper eleven som utför den har 
påverkar rimligtvis också hur effektiv aktiviteten är för elevens lärande. I analysdelen 
av denna text presenteras ett stort antal citat för att genomskinliggöra analysprocessen 
och stärka transparensen.  

Forskningsetiska överväganden om individskydd motsvarande Vetenskapsrådets 
(2002:7ff) krav om delgivande av information till medverkande, krav på samtycke från 
informanter och konfidentiell hantering av uppgifter aktualiseras inte för denna 
undersökning. Dock avser studien förstås vara rättvis mot de berörda läromedlen i så 
stor utsträckning som möjligt i fråga om urval och analys samt eftersträvar en tydlig 
redovisning av resultat och tillvägagångssätt. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Resultatdelen är uppdelad i å ena sidan 
ämnes- och kursplanerna och å andra sidan läromedlen. Inledningsvis presenteras 
resultaten för ämnesplanen och kursplanerna, sedan presenteras resultaten för 
läromedlen – först de läromedel avser täcka en hel kurs, sedan de som avser täcka 
språkdelen av ämnet. Underordnat typen av läromedel är tidpunkten för läromedlens 
utgivning – de äldre läromedlen av respektive typ presenteras före de nyare.  

Begreppen för de språkliga nivåerna samt benämningarna av argumenten, 
kunskapstyperna och de kognitiva processerna presenteras med inledande versal samt 
med kursiv stil så att de enkelt kan identifieras i kommentarerna till varje tabell. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultaten. 

4.1. Ämnesplan och kursplaner 
I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen av ämnesplanen och kursplanerna. 
Resultaten presenteras i tabeller, och varje tabell förklaras av en omedelbart 
påföljande text. 

4.1.1. Ämnesplanen för svenska 
Ämnesplanen för svenska finns på s. 160–161 i GY11.  

Tabell 8. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i ämnesplanen. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 9. Språkets nivåer i ämnesplanen. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– – – – – – 

 
I ämnesplanen står det angående ämnets syfte att undervisningen ska ”leda till att 
eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung” 
(Skolverket, 2011:160). Där framgår också att eleverna ska ”bygga upp en tillit till sin 
egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och 
samhällsliv” (Skolverket, 2011:160). Om ”språkliga redskap” inbegriper explicita 
grammatikkunskaper motiveras dessa kunskaper utifrån att de krävs i vardags- och 
samhällslivet. Om explicita grammatikkunskaper anses behövas för att ”bygga upp tillit 
till sin egen språkförmåga” tycks sådana ingå i denna formulering. Inga begrepp från 
någon språklig nivå nämns uttryckligen. Inga normativa formuleringar förekommer.  
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Tabell 10. Argument i ämnesplanen. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– – X – X – 
 
I ämnesplanen framgår också att eleverna ska utveckla kunskaper om språkriktighet och 
”[k]unskaper om det svenska språkets uppbyggnad” (Skolverket, 2011:160–161). Den 
senare formuleringen tyder på ett analyserande angreppssätt till språket, det vill säga att 
det kan brytas ner i mindre beståndsdelar, vilket i sin tur kan vila mot ett argument om 
att grammatiska kunskaper behövs för att bättre förstå det egna språket – även om något 
sådant argument inte utgör manifest innehåll. Formuleringen om att språkliga redskap 
”krävs för vardags- och samhällslivet” (Skolverket, 2011:160) tyder på 
Allmänbildningsargumentet, även om det är möjligt att en annan argumentation ligger 
som grund. Att eleven ska ”bygga upp tillit till sin egen språkförmåga” (ibid., 2011:160) 
tyder på Språkfärdighetsargumentet. 

Tabell 11. Typer av kunskaper och kognitiva processer i ämnesplanen. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap    X   

C. Procedurkunskap       
D. Metakognitiv 
kunskap       

Det analyserande tillvägagångssättet med hjälp av grammatiska begrepp, som nämnts 
ovan, stämmer överens med taxonomins Begreppskunskap tillsammans med processen 
Analysera. 

4.1.2. Kursplanen för Svenska 1 
Kursplanen för Svenska 1 finns på s. 162–165 i GY11.  

Tabell 12. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i kursplanen för Svenska 1. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 13. Språkets nivåer i kursplanen för Svenska 1. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– – X – X X 
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Enligt kursplanen för Svenska 1 ska kursen innehålla ”[s]pråkriktighet, dvs. vilka 
språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i 
sitt sammanhang” (Skolverket, 2011:162), vilket motsvarar den Pragmatiska nivån. I 
övrigt finns inga formuleringar som tydligt inbegriper eller utesluter några av språkets 
nivåer. Formuleringen ”[g]rundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett 
metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt 
diskutera språkriktighetsfrågor” (Skolverket, 2011:162) ger utrymme för begrepp från 
alla språkliga nivåer, och tyder på att eleverna förväntas förvärva explicita 
grammatikkunskaper.  

Kunskapskraven för Svenska 1 innehåller begreppet ”disposition”, vilket tyder på 
arbete med språket på Textnivån och kan inbegripa den Syntaktiska nivån. 
Kunskapskraven innehåller inga normerande formuleringar undantaget att kursen ska 
innehålla kunskaper om språkriktighet. Kunskapskraven beskriver inte heller grammatik 
på något uttryckligt sätt.  

Tabell 14. Argument i kursplanen för Svenska 1. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – – (X) (X) 

I formuleringen om ”grundläggande språkliga begrepp” (Skolverket, 2011:162) ryms ett 
latent argument om att explicita grammatikkunskaper behövs för att behandla 
språkriktighetsfrågor samt tala om och analysera språk i allmänhet. Detta motsvarar 
således Metaspråksargumentet. Formuleringen ”[s]pråkriktighet, dvs. vilka språkliga 
egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt 
sammanhang” (Skolverket, 2011:162) kan inbegripa grammatikkunskaper vilket i 
sådana fall tyder på att såväl Språkfärdighetsargumentet som Språkriktighetsargumentet 
kan finnas där, om än latent. 

I kunskapskraven framgår också att eleverna i huvudsak ska kunna ”följa 
skriftspråkets normer för språkriktighet” (Skolverket, 2011:164), vilket kan tyda på att 
språkriktighetsargumentet motiverar nyttan med grammatikkunskaper förutsatt att man 
menar att de krävs för att kunna följa skriftspråkets normer. Detta är dock inte uttryckt 
i texten. 

Tabell 15. Typer av kunskaper och kognitiva processer i kursplanen för Svenska 1. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap   (X) X   

C. Procedurkunskap       
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D. Metakognitiv 
kunskap       

Formuleringen om att kursen ska innehålla ”[g]rundläggande språkliga begrepp som 
behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk” 
påbjuder kunskapstypen Begreppskunskap och processen Analysera.  

Enligt kunskapskraven ska eleverna också kunna diskutera ”hur språk och språkbruk 
kan markera avstånd och samhörighet” (Skolverket, 2011:165), vilket ger utrymme för 
explicita grammatikkunskaper.  Om explicita grammatikkunskaper utgör en del av 
kursen aktualiseras kunskapstypen Begreppskunskap och den kognitiva 
processen Tillämpa. 

4.1.3. Kursplanen för Svenska 2  
Kursplanen för Svenska 2 hittas på s. 169–172 i GY11.  

Tabell 16. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i kursplanen för Svenska 2. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 17. Språkets nivåer i kursplanen för Svenska 2. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X – X – 

I det centrala innehållet för kursen Svenska 2 behandlas formuleringarna om språkets 
uppbyggnad deskriptivt, och det finns inga manifesta normativa ansatser i texten. I 
formuleringen ”[s]venska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är 
uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Skolverket, 2011:169) nämns 
uttryckligen ”ord, fraser och satser”. Således finns den Syntaktiska nivån representerad 
tillsammans med den Morfologiska nivån. Frasen ”hur de samspelar i grammatiken” 
(Skolverket, 2011:169) ger utrymme för alla språkets nivåer. Eftersom kursen ska 
behandla ”språkets uppbyggnad” kan explicita grammatikkunskaper i form av 
grammatiska begrepp fordras. Det framgår dock inte uttryckligt i texten att sådana 
kunskaper krävs. Kursen ska också behandla ”[u]ppbyggnad, språk och stil i olika typer 
av texter” (Skolverket, 2011:169) vilket motsvarar Textnivån eftersom ordet 
”uppbyggnad” kan koppas till formuleringen om ”språkets uppbyggnad”.  

Kunskapskraven har ingen normerande ansats utan presenterar att eleven ”med god 
precision utifrån språkexempel” kan ”redogöra för hur olika typer av satser, fraser och 
ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken” 
(Skolverket, 2011:172) Presensformerna är och samspelar pekar mot ett deskriptivt 
förhållningssätt till grammatiken (se Tabell 2).  
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Tabell 18. Argument i kursplanen för Svenska 2. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– – – – – – 

I det centrala innehållet finns inga uttryckliga argument om nyttan med 
grammatikkunskaper, och det finns ingen motivering till varför kursen ska innehålla just 
detta som kursplanen föreskriver. Kunskapskraven innehåller inte heller några argument 
för grammatikkunskaper, och som bekant inga motiveringar till varför kunskaperna om 
språkets uppbyggnad är nödvändiga. 

Tabell 19. Typer av kunskaper och kognitiva processer i kursplanen för Svenska 2. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap (X) X  X   

C. Procedurkunskap       
D. Metakognitiv 
kunskap       

Eftersom det i det centrala innehållet inte finns några anvisningar om hur innehållet ska 
behandlas kan inga slutsatser kan dras vad gäller typer av kunskap eller kognitiva 
processer.  

Enligt kunskapskraven för Svenska 2 ska eleverna kunna redogöra för hur ”satser, 
fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i 
grammatiken” (Skolverket, 2011:172). I sin minst komplexa form innebär detta att 
Minnas Begreppskunskaper, men det ger också utrymme för processen Förstå beroende 
på hur redogörelsen sker (därav sätts B1 inom parentes).  Att dela upp språket i dess 
beståndsdelar och kunna redogöra för hur de samspelar inbjuder också till 
processen Analysera.  

4.2. Läromedel 
I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen av läromedlen. På samma sätt som i 
4.1. presenteras en sammanfattning av resultaten inledningsvis i en tabell för att sedan 
förklaras. I förklaringarna av tabellerna över aktiviteterna kommenteras en aktivitet för 
varje företrädd kategori. 
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4.2.1. Svenska Impulser 1 (SI1) 

Beskrivningar 
Här presenteras resultaten för inledningstexten till grammatiköversikten som återfinns 
på s. 266 i SI1. 

Tabell 20. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i SI1.. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 21. Språkets nivåer i SI1. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X X – – 

I inledningen till grammatiköversikten i SI1 står att ”[g]rammatik är läran om hur 
språket är uppbyggt”. I texten nämns att ord delas upp i ordklasser utifrån (1) ”vad de 
står för”, (2) ”hur de böjs” samt (3) ”vilken funktion de har”. Således finns den 
Semantiska, Morfologiska och Syntaktiska nivån representerad. Utöver detta nämns 
begreppet ”satslära” och att satsläran inbegriper ”hur orden uppträder tillsammans” samt 
”hur du bygger upp meningar och satser” (Markstedt & Eriksson, 2008:266), vilket 
också stämmer med den Syntaktiska nivån. Uttrycket ”hur orden uppträder tillsammans” 
tyder på ett deskriptivt förhållningssätt där språket betraktas utan att bedömas. Texten 
behandlar explicita kunskaper om grammatiska begrepp samt vad begreppen innebär 
och hur de fungerar. 

Tabell 22. Argument i SI1. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– – – – – – 

Inledningstexten innehåller inga uttryckliga argument för grammatikkunskaper och inte 
heller några formuleringar som kan härledas till något av argumenten som 
latent innehåll.   

Aktiviteter 
Här analyseras aktiviteterna SI1.1 och SI1.2 från s. 256–257. 

Tabell 23. Typer av kunskaper och kognitiva processer i SI1. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       
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B. Begreppskunskap       

C. Procedurkunskap   SI1.1 
SI1.2    

D. Metakognitiv 
kunskap       

I aktivitet SI1.1 ombeds eleven skriva av ett stycke text och fylla i de eller dem i de 
luckor som finns. För svara korrekt krävs av eleven att denne är förtrogen med reglerna 
för användningen av subjekts- och objektsform samt hur dessa tillämpas. Således svarar 
aktiviteten mot Procedurkunskap samt Tillämpa (C3). I aktivitet SI1.2 ska eleven skriva 
ett antal givna namn och förkortningar i genitivform. Om eleven endast kommer ihåg 
formerna för genitiv utifrån listan med ord uppfylls Begreppskunskap och Minnas (B1), 
men om eleven tillämpar regeln för genitiv-s motsvaras i stället Procedurkunskap samt 
Tillämpa (C3). Möjligheten att eleven löser uppgiften med hjälp av sin språkkänsla 
finns också. Aktiviteten får placeringen C3 endast på grund av att det finns med ett 
namn som redan slutar på s och därför kräver att eleven inte gör sig skyldig till en 
hyperkorrektion genom att tillämpa regeln också för detta ord. Proceduren för att forma 
genitiv är en procedur trots att den är enkel att tillämpa. 

4.2.2. Svenska Impulser 2 (SI2) 
Beskrivningar 
Inledningstexten i SI2 återfinns i kapitlet ”Språkets byggstenar” på s. 455. 

Tabell 24. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i SI2. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 25. Språkets nivåer i SI2. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X – X – 

I inledningstexten till grammatikavsnittet i SI2 står att den moderna språkvetenskapens 
mål är att beskriva språket snarare än att som förr reglera detsamma, och att det 
förstnämnda kallas deskriptiv grammatik medan det senare kallas preskriptiv 
grammatik. Ingenstans framgår vilken av dessa två grammatiker som läromedlet utgår 
ifrån, men det är rimligt att anta att läromedelsförfattarna strävar efter att arbeta i linje 
med det som de själva kallar ”den moderna språkvetenskapen” (ibid., 2010:455). Under 
rubriken ”Vad är grammatik?” presenteras grammatik som ”beskrivningen av hur ett 
språks ord, fraser, satser och meningar byggs och används av de människor som talar 
och skriver språket” (Markstedt & Eriksson, 2010:455). Därmed finns den Morfologiska 
nivån, den Syntaktiska nivån och Textnivån representerade. Formuleringen ”byggs och 
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används” ger utrymme för samtliga språkets nivåer, men förordnar inte undervisning 
om någon särskild av dem.  

Tabell 26. Argument i SI2. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – X X X 

I inledningen presenteras fyra anledningar till att läsa grammatik i skolan. Den första 
konstaterar att den som läser grammatik lär sig hur det egna språket är uppbyggt. Varför 
dessa kunskaper behövs sägs inte. Den andra anledningen motsvarar 
Metaspråkargumentet: ”[d]u förstår och kan förklara när din språkkänsla säger dig vad 
som är rätt eller fel i ditt eget språk” (Markstedt & Eriksson, 2010:455). I formuleringen 
tycks begreppen rätt och fel tillsammans med presensformen av verbet är tyda på att 
eleven bör förhålla sig till oföränderliga språknormer. Detta tyder på att 
Språkriktighetsargumentet ligger som grund. Som en tredje anledning framförs att 
grammatiska kunskaper leder till en kommunikation som fungerar ”mer störningsfritt” 
(Markstedt & Eriksson, 2010:455) vilket motsvarar Språkfärdighetsargumentet, och 
kanske också Språkriktighetsargumentet. Den sista anledningen stämmer med 
Främmandespråksargumentet: ”[s]ist men inte minst får du en genväg till att lära dig 
nya språk” (Markstedt & Eriksson, 2010:455).  

Aktiviteter 
De analyserade aktiviteterna SI2.1, SI2.4, SI2.6, SI2.10, SI2.11 och SI2.12 återfinns på 
s. 456–469. 

Tabell 27. Typer av kunskaper och kognitiva processer i SI2. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap  
SI2.1 
SI2.4 

SI2.10 
 

SI2.11 
SI2.12   

C. Procedurkunskap   SI2.6    

D. Metakognitiv 
kunskap       

Aktiviteterna i SI2 återfanns i tre olika placeringar: B2, B4 och C3. Ett exempel på en 
B2-aktivitet är SI2.1, där eleven behöver förstå hur de olika typerna av morfem ser ut 
och fungerar för att kunna hitta och kategorisera dem. En av B4-aktiviteterna är SI2.11 
där eleven plockar ut fraser ur exempelmeningar och kategoriserar dem utifrån typ och 
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sedan funderar över hur respektive fras fungerar, vilket sammantaget motsvarar 
Begreppskunskap och processen Analysera. SI2.6 placeras i C3 eftersom eleven ska ta 
de presenterade avledningsmorfemen och lägga dem på andra ord, det vill säga tillämpa 
en procedur. 

4.2.3. Svenska 1 – Helt enkelt (HE1) 

Beskrivningar 
Här analyseras inledningstexten från kapitlet ”Språkliga begrepp och språkriktighet”, 
s.192. 

Tabell 28. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i HE1. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 29. Språkets nivåer i HE1. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X – X – 

I inledningen till delen om språkets byggstenar i kapitlet om språkriktighet i HE1 nämns 
grammatiska begrepp som processer, verb, predikat, passiv och aktiv form, 
nominalfraser, huvud- och bisatser och modalitet. Där beskrivs också att 
grammatikkapitlet går igenom ”vad som kännetecknar de olika byggstenarna och vad de 
fyller för funktion när du bygger meningar” samt att dessa byggstenar kan flyttas eller 
ändras (Nilsson & Winqvist, 2014:192). De nämnda grammatiska begreppen och 
formuleringen om att bygga meningar och att ändra formen på språkets byggstenar visar 
att den Morfologiska nivån samt den Syntaktiska nivån finns representerade vad gäller 
de språkliga nivåerna. Potentiellt sett kan samtliga nivåer rymmas i formuleringen med 
språkets byggstenar. 

Formuleringen ”vad som kännetecknar de olika byggstenarna” tyder på en deskriptiv 
ansats till grammatik trots att det också förekommer formuleringar om ”språkriktighet” 
och ”byggfel” (Nilsson & Winqvist, 2014:192). 

Tabell 30. Argument i HE1. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – – X X 

Nyttan med grammatikkunskaper motiveras med att de hjälper en att förstå vad som är 
språkriktigt och att korrigera sina fel vilket utgör exempel på 
Språkriktighetsargumentet. I texten framkommer också Metaspråkargumentet 
uttryckligen: ”[s]om en bonus får du ’ett språk’ som hjälper dig att tala om ditt språk – 
det vill säga ett metaspråk” (Nilsson & Winqvist, 2014:192). Ett metaspråk kräver 
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explicita grammatikkunskaper i form av begrepp. Nyttan av ett metaspråk motiveras 
med att det förutom att hjälpa en att analysera sitt språk och också bidrar till att ge ett 
verktyg att förbättra sina texter. Således överlappar här metaspråkargumentet 
Språkfärdighetsargumentet samtidigt som textnivån hänsyftas.  

Aktiviteter 
De analyserade uppgifterna HE1.3, HE1.10, HE1.11, HE1.13, HE1.14, HE1.15, 
HE1.16, HE1.19 och HE1.20 återfinns på s. 211–219. 

Tabell 31. Typer av kunskaper och kognitiva processer i HE1. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap  
HE1.13 
HE1.14 
HE1.16 

 
HE1.3 

HE1.19 
HE1.20 

  

C. Procedurkunskap   
HE1.10 
HE1.11 
HE1.15 

   

D. Metakognitiv 
kunskap       

Aktiviteterna i HE1 återfanns i tre olika placeringar: B2, B4 och C3. Ett exempel på en 
B2-aktivitet är HE1.13, där eleven behöver förstå vad bisatser och bisatsinledare är samt 
hur de fungerar för att kunna lägga in exempel på sådana för att utöka meningarna och 
genomföra aktiviteten. HE1.10 placerades i C3 eftersom eleven behöver ha kunskap om 
proceduren för att göra en nominalisering samt hur en sådan används och kunna 
tillämpa dessa procedurer. Ett exempel på en B4-aktivitet är HE1.3, där eleven behöver 
känna till begreppen ”mentala processer” samt ”verbala processer” och hur de relaterar 
till varandra, samt varför dessa processer förekommer i vissa textgenrer. 

4.2.4. Svenska 2 – Helt enkelt (HE2) 

Beskrivningar 
Inledningstexten till kapitlet ”Ord, fraser och satser” finns på s. 8. 

Tabell 32. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i HE2. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 
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Tabell 33. Språkets nivåer i HE2. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

X X X – X – 

I inledningen till grammatikkapitlet i HE2 nämns ”språkets uppbyggnad” och ”kunskap 
om hur ord, fraser och satser samspelar” tillsammans med de grammatiska termerna 
”det finita verbet” och ”fundamentet” (Nilsson & Winqvist, 2016:8). I slutet av 
inledningen nämns och förklaras termerna ”fonem”, ”morfem”, ”ord”, ”fras”, ”sats” och 
”mening” (Nilsson & Winqvist, 2016:8). Således finns den Fonologiska nivån, den 
Morfologiska nivån och den Syntaktiska nivån representerade med grammatiska termer. 
Också Textnivån finns representerad i och med att en stor del av texten behandlar texter 
och hur grammatikkunskaper hjälper en att förbättra dem, till exempel denna 
formulering om att korrekturläsa sina texter: ”Du kanske läser en mening som är 
krånglig och svårläst. Vid sådana tillfällen är det bra att kunna grammatik” (Nilsson & 
Winqvist, 2016:8). I texten framgår också att begreppet ”grammatik” i den här texten är 
synonymt med explicita kunskaper i form förtrogenhet med hur språket är uppbyggt och 
de grammatiska termer som krävs för att tala om detta. Detta framkommer till exempel i 
formuleringen ovan samt i formuleringen ”[n]är du är medveten om språkets 
uppbyggnad och har kunskap om hur ord, fraser och satser samspelar kommer du kunna 
anpassa ditt språk och din stil efter texttyp och kommunikationssituation på ett mer 
medvetet sätt” (Nilsson & Winqvist, 2016:8). 

Tabell 34. Argument i HE2. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – X X X 

I formuleringen om att den som har grammatikkunskaper kan anpassa sitt språk ”efter 
texttyp och kommunikationssituation” (Nilsson & Winqvist, 2016:8) framkommer 
Språkfärdighetsargumentet. Texten behandlar till övervägande del grammatik och 
skrivande. I slutet av texten listas också fyra punkter under rubriceringen ”Använd 
grammatiken” och formuleringen ”Grammatiken hjälper dig att” (Nilsson & Winqvist, 
2016:8). Den första punkten svarar mot Främmandespråksargumentet genom 
formuleringen ”lättare lära andra språk” (Nilsson & Winqvist, 2016:8), medan den 
andra svarar mot Metaspråksargumentet: ”analysera och tala om språk” (Nilsson & 
Winqvist, 2016:8). Den tredje punkten lyder ”förstå varför meningar blir fel och hur de 
kan rättas till” (Nilsson & Winqvist, 2016:8). Ordet fel förekommer ett flertal gånger, 
vilket kan tyda på att eleven ska använda grammatikkunskaper för att korrigera sitt 
språk mot normerna vilket i in tur tyder på Språkriktighetsargumentet. Den sista 
punkten lyder ”variera språk och stil i din text” och ligger i linje med den övriga texten 
som i huvudsak lyfter fram språkfärdighetsargumentet. 
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Aktiviteter 
De analyserade aktiviteterna återfinns på s. 44–53. 

Tabell 35. Typer av kunskaper och kognitiva processer i HE2. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap       

B. Begreppskunskap HE2.1 

HE2.2 
HE2.3 
HE2.1

5 
HE2.2

8 
HE2.3

2 

 

HE2.4 
HE2.11 
HE2.18 
HE2.25 

  

C. Procedurkunskap   

HE2.8 
HE2. 17 
HE2.19 
HE2.29 
HE2.30 
HE2.33 

HE2.35   

D. Metakognitiv 
kunskap       

Aktiviteterna i HE2 återfanns i fem olika placeringar: B1, B2, B4, C3 och C4. Aktivitet 
HE2.1 kan eleven lösa genom att bara känna igen, alltså Minnas, vilka ord som går att 
skapa genom att byta ut ett fonem. Eleven behöver således inte förstå hur fonem 
fungerar. Dock handlar själva kunskapen om olika typer av fonem, vilket gör det till 
Begreppskunskap. Ett exempel på en B2-aktivitet är HE2.2 där eleven behöver förstå 
begreppet suffix, de olika ordklasserna samt hur ordklasserna fungerar tillsammans, 
vilket alltså motsvarar Begreppskunskap och Förstå. En aktivitet som kategoriserats 
som B4 är HE2.18, där elevens Begreppskunskap aktiveras genom processen Analysera 
eftersom eleven sätter in satsadverb i meningar och diskuterar vilken effekt varje 
satsadverb har i respektive mening. En C3-aktivitet är HE2.8, där eleven ska tillämpa 
proceduren att bilda nya ord genom sammansättningar samt sätta ett passande prefix 
framför varje ord. I HE.35 ska eleven först tillämpa procedurer för att bryta ned 
meningarna i delar och sedan förbättra dem. Dessutom ska eleven avgöra vilka 
lösningar som är fungerande, vilket kräver att de olika procedurerna jämförs med 
varandra och leder till att aktiviteten kategoriseras som C4. 
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4.2.5. Möt språket (MS) 

Beskrivningar 
Inledningstexten till grammatikkapitlet återfinns på s. 188. 

Tabell 36. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i MS. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 37. Språkets nivåer i MS. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X – – – 

I inledningstexten till grammatikkapitlet i MS (Johansson, Karlsson & Nettervik, 
2008:188) delas grammatik upp i två delar: formlära och satslära. Som tillhörande 
formlära nämns ordklasser samt ordbildning, och satslära anses behandla satsdelar, 
fraser, satser och meningar. Således finns den Morfologiska nivån och den Syntaktiska 
nivån representerade med uttryckliga termer for respektive nivå.  

Tabell 38. Argument i MS. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – X X – 

I inledningen presenteras grammatiska uttryck som ”hjälpmedel man behöver då man 
ska beskriva språket och undersöka hur det fungerar” (Johansson, Karlsson & Nettervik, 
2008:188). Detta motsvarar Metaspråksargumentet – grammatik som ett språk för att 
tala om språket. Formuleringen tyder också på en deskriptiv grammatik, eftersom ordet 
”beskriva” och uttrycket ”hur det fungerar” avslöjar ett beskrivande förhållningssätt till 
språket snarare än ett normerande sådant. Ett annat argument som framförs i denna text 
är Språkfärdighetsargumentet: ”[m]ed hjälp av de grammatiska orden går det snabbt 
och effektivt att peka på hur man kan bearbeta språket i en text” (Johansson et al, 
2008:188). Således anses grammatikkunskaper behövas för att utveckla 
språkfärdigheter. Särskilt de explicita kunskaperna i form av grammatiska begrepp 
omnämns. I sista stycket av inledningen nämns också att grammatikkapitlet innehåller 
praktiska skrivråd där läsaren får lära sig skrivregler, vilket kan anspela på 
språkriktighetsargumentet. Det framgår dock inte att läsaren ska ta till sig dessa råd för 
att skriva korrekt eller följa skrivnormer, vilket gör att denna korta passage i sig inte 
motsvarar språkriktighetsargumentet.  
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Aktiviteter 
De analyserade aktiviteterna återfinns på sidorna 208–212 (MSa), 219–221 (MSb) och 
233–234 (MSc).  

Tabell 39. Typer av kunskaper och kognitiva processer i MS. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap 

MSa 1 
MSa 2 

MSb 11 
MSb 13 

     

B. Begreppskunskap MSb 10 

MSa 6 
MSa 9 
MSa 
18 

MSb 4 
MSc 4 

 MSb 6 
MSc 3 

  

C. Procedurkunskap   

MSa 3 
MSa 5 
MSa 7 
MSb 1 
MSb 7 

MSa 15   

D. Metakognitiv 
kunskap       

Aktiviteterna i MS återfanns i sex olika placeringar: A1, B1, B2, B4, C3 och C4. Ett 
exempel på en A1-aktivitet är MSa 2 där man kan tro att eleven behöver veta vad ett 
substantiv är för att göra ordparen kompletta, men där det egentligen räcker med att 
känna igen ordparen och lägga in det ord som fattas. Detta är ett exempel på 
Faktakunskap, det vill säga isolerad kunskap som inte sätts i relation till någonting 
annat, som aktualiserad genom processen Minnas. MSb 10 kategoriserades som en B1-
uppgift därför att eleven rimligtvis har påträffat orden som krävs för att fylla i rutorna, 
och därför kan känna igen vilka som passar. Om så inte är fallet kan eleven behöva 
tillämpa principer för avledning. I och med att flera ordklasser finns representerade i 
relation till varandra handlar det om Begreppskunskap. En B2-aktivitet är MSa 9, där 
eleven måste veta vad ett korrelat är för att på så sätt kunna identifiera det i meningen. 
MSb 6 är en av B4-aktiviteterna och påbjuder eleven att dela upp orden i deras 
beståndsdelar och jämföra dem med varandra. MSb 1 placerades i C3 eftersom eleven 
själv får avgöra vad som är en realistisk sammansättning, vilket minskar aktivitetens 
komplexitet. Eftersom att aktiviteten inte innehåller något krav på att eleven motiverar 
sina sammansättningar räcker det med att eleven känner till proceduren för att göra 
sammansättningar och tillämpar den. I MSa 15 måste eleven veta vilka verktyg som kan 
användas för att göra en text mer ”koncentrerad och varierad” samt använda dessa. 
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Processen Tillämpa är dock inte lämplig för att beskriva denna aktivitet eftersom den är 
för mekanisk. Denna aktivitet kräver att eleven avgör vilka olika procedurer som finns 
och vilka av dessa som är relevanta för att genomföra aktiviteten, vilket placerar 
aktiviteten i C4. 

4.2.6. Svenska Timmar språket (ST) 
Beskrivningar 
Inledningstexten till grammatikkapitlet återfinns på s. 311. 

Tabell 40. Deskriptiv/normativ grammatik och explicit kunskap i ST. 

Deskriptiv/Normativ  Explicit kunskap 

Deskriptiv  Ja 

Tabell 41. Språkets nivåer i ST. 

Fonologisk Morfologisk Syntaktisk Semantisk Text Pragmatisk 

– X X – – – 

I inledningen till grammatikkapitlet i ST definieras begreppet extern grammatik som ”en 
beskrivning av språkets regler” och ”begrepp och termer som du måste känna till för att 
kunna fördjupa dig i andra språk” (Skoglund & Waje, 2011:311). Således åsyftas 
explicita grammatikkunskaper. Vad beträffar de språkliga nivåerna ges Morfologi 
indirekt som exempel på vad man måste kunna för att lära sig ett annat språk genom 
formuleringen ”i svenskan bildar vi bestämd form genom att lägga till ändelser […]” 
(Skoglund & Waje, 2011:311). Den Syntaktiska nivån finns representerad genom ordet 
”satser”. Emellertid ges utrymme för alla språkets nivåer, även om endast den 
morfologiska nivån och den syntaktiska nivån finns beskrivna. Texten har inga 
uttryckligt normerande formuleringar. 

Tabell 42. Argument i ST. 

Insikt Metaspråk Allmän-
bildning 

Främmande-
språk 

Språk-
färdighet 

Språk-
riktighet 

– X – X X – 

Den externa grammatiken motiveras som visat ovan med hjälp av 
Främmandespråksargumentet.  Ett annat syfte för grammatikkunskaper som 
framkommer är att de ger kunskaper om språkets uppbyggnad och kan ”locka till 
experimenterande med det oändliga antal ord och satser vi kan skapa […]” (Skoglund & 
Waje, 2011:311). Denna formulering svarar mot Språkfärdighetsargumentet samtidigt 
som det fjärmar sig från språkriktighetsargumentet – eleverna ska utveckla sin 
språkförmåga utan att nödvändigtvis korrigeras till att uttrycka sig på ett sätt som 
ansluter till normerna. I inledningens avslutande mening framkommer 
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Metaspråksargumentet: ”[s]lutligen är grammatikkunskaper en stor tillgång i 
diskussioner om språkriktighet” (Skoglund & Waje, 2011:311).  

Aktiviteter 
De analyserade aktiviteterna finns på sidorna 316 (STa), 318–334 (STb) och 337–346 
(STc). 

Tabell 43. Typer av kunskaper och kognitiva processer i ST. 

Kunskaps-
dimensionen 

Kognitiva processer 

1. 
Minnas 

2. 
Förstå 

3. 
Tillämpa 

4. 
Analysera 

5. 
Utvärdera 

6. 
Skapa 

A. Faktakunskap STb 9      

B. Begreppskunskap STb 4 

STa 1 
STb 
16 

STc 18 
STc 23 
STc 24 
STc 26 

 STc 25   

C. Procedurkunskap   

STb 5 
STb 6 

STb 10 
STb 14 
STc 20 

   

D. Metakognitiv 
kunskap       

Aktiviteterna i ST återfanns i fem olika placeringar: A1, B1, B2, B4 och C3. I STb 9 
räcker det rimligtvis för eleven att känna igen vilka situationer som respektive 
pronomen används i utifrån språkkänslan. Därför kategoriserades denna aktivitet som 
A1. STb 4 kategoriserades som B1 eftersom eleven bara behöver titta på orden för att se 
vilka som har pluralformer och inte, vilket motsvarar processen Minnas. Kunskapstypen 
är Begreppskunskap eftersom de olika grammatiska termerna används i relation till 
varandra som en övergripande struktur. Ett exempel på en B2-aktivitet är STb 16 där 
eleven måste känna till begreppen ”bisats”, ”sats” och ”subjunktioner” samt hur de 
fungera för att sedan ge exempel på olika subjunktioner och bisatser. Om aktiviteten 
också hade efterfrågat vilka olika betydelser de olika subjunktionerna och bisatserna ger 
hade processen Analysera aktualiserats, men nu stannar det vid Förstå 
Begreppskunskap. En aktivitet som placerats i C3 är STb 6 där eleven tillämpar 
proceduren ”komparera”. I aktivitet STc 25 tar eleven ut olika satsdelar och bryter 
således ned satser och meningar i deras beståndsdelar vars funktioner dessutom jämförs, 
vilket resulterar i placeringen B4. 
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4.3. Sammanfattning 
I detta avsnitt sammanfattas resultaten för respektive perspektiv. 

4.3.1. Vad är grammatik? 
Nedan presenteras de sammanfattade resultaten för frågan Vad är grammatik? i fyra 
tabeller: två för språkets nivåer och två för deskriptiv/normativ grammatik för varje 
analysenhet. 

Tabell 44. Sammanfattning: Språkets nivåer i ämnesplan och kursplaner. 

 Ämnesplan Svenska 1 Svenska 2 

Fonologisk – – – 
Morfologisk – – X 
Syntaktisk – X X 
Semantisk – – – 
Text – X X 
Pragmatisk – X – 

I ämnesplanen för svenska kan inga slutsatser dras om några specifika språkliga nivåer 
som ska finnas i grammatikundervisningen. Potentiellt sett ges samtliga nivåer 
utrymme. I kursplanen för Svenska 1 framträder den syntaktiska nivån, textnivån samt 
den pragmatiska nivån. I kursplanen för Svenska 2 finns den morfologiska nivån, den 
syntaktiska nivån och textnivån representerade. Den fonologiska nivån och den 
semantiska nivån framträder inte i något av styrdokumenten. 

Tabell 45. Sammanfattning: Språkets nivåer i läromedlen. 

 SI1 SI2 HE1 HE2 MS ST 

Fonologisk – – – X – – 
Morfologisk X X X X X X 
Syntaktisk X X X X X X 
Semantisk X – – – – – 
Text – X X X – – 
Pragmatisk – – – – – – 

Den morfologiska och den syntaktiska nivån finns representerade i samtliga läromedel. 
Textnivån framträder i SI2 samt HE1 och HE2. Den fonologiska nivån syns i HE2, 
medan den semantiska nivån förekommer i SI1. Den pragmatiska nivån framträder inte i 
något av läromedlen. 
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Tabell 46. Sammanfattning: Deskriptiv/normativ och explicit kunskap i ämnesplan och kursplaner. 

 Ämnesplan Svenska 1 Svenska 2 

Deskriptiv/ 
normativ 

Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv 

Explicit 
kunskap 

Ja Ja Ja 

Såväl ämnesplanen som kursplanerna skildrar grammatik som deskriptiv och behandlar 
explicita grammatikkunskaper. 

Tabell 47. Sammanfattning: Deskriptiv/normativ och explicit kunskap i läromedlen. 

 SI1 SI2 HE1 HE2 MS ST 

Deskriptiv 
/normativ 

Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv Deskriptiv 

Explicit 
kunskap 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Samtliga läromedel framställer grammatik som deskriptiv och påbjuder undervisning 
om explicita grammatikkunskaper. 

4.3.2. Vilken kunskapssyn finns? 
Här presenteras resultaten för perspektivet Vilken kunskapssyn finns? i tabeller och 
figurer. För styrdokumenten kvantifieras inte resultaten som de görs för läromedlen. 

Tabell 48.  Sammanfattning: Förekomst av respektive kunskapstyp i styrdokumenten. 

 Faktakunskap Begrepps-
kunskap 

Procedur-
kunskap 

Metakognitiv 
kunskap 

Ämnesplan – X – – 
Svenska 1 – X – – 
Svenska 2 – X – – 

I samtliga styrdokument framträder endast Begreppskunskap. 

Tabell 49.  Sammanfattning: Förekomst av respektive kognitiv process i styrdokumenten. 

 Minnas Förstå Tillämpa Analysera Värdera Skapa 

Ämnesplan – – – X – – 
Svenska 1 – – (X) X – – 
Svenska 2 (X) (X) – X – – 

Analysera framträder i samtliga styrdokument. I kursplanen för Svenska 1 uppträder 
också Tillämpa medan Minnas och Förstå syns i kursplanen för Svenska 2. Värdera och 
Skapa förekommer inte. 
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Figur 1. Sammanfattning: Antalet förekomster av respektive kunskapstyp i läromedlen. 

Figur 1 visar att Faktakunskap förekommer i MS och ST. Begreppskunskap framträder i 
samtliga läromedel utom SI1. Procedurkunskap förekommer i alla läromedlen. 
Metakognitiv kunskap framträder inte överhuvudtaget. 

 
Figur 2. Sammanfattning: Antalet förekomster av respektive kognitiv process i läromedlen. 
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I Figur 2 framgår att Minnas förekommer i HE2, MS och ST, Förstå i samtliga 
läromedel utom SI1 medan Tillämpa framträder i alla läromedel. Analysera syns i 
samtliga läromedel utom SI1. Värdera och Skapa framträder inte alls.  

 
Figur 3. Sammanfattning: Procentuell andel av kunskapstyper och kognitiva processer i läromedlens 

aktiviteter. 

I Figur 3 framgår att Begreppskunskap och Procedurkunskap förekommer i hög grad, 
med 56,06% respektive 36,36% av aktiviteterna. Inom Begreppskunskap är det 
processerna Förstå, Analysera och Minnas som aktiveras. Processen Tillämpa 
framträder starkast inom Procedurkunskap. Också Analysera uppträder. Metakognitiv 
kunskap förekommer inte över huvud taget liksom processerna Värdera och Skapa. 

4.3.3. Varför behövs grammatikkunskaper? 
Nedan presenteras resultaten för perspektivet Varför behövs grammatikkunskaper? i två 
tabeller. 

Tabell 50. Sammanfattning: Argument i ämnesplan och kursplaner. 

 Ämnesplan Svenska 1 Svenska 2 

Insikt – – – 
Metaspråk – X – 
Allmänbildning X – – 
Främmandespråk – – – 
Språkfärdighet X (X) – 
Språkriktighet – (X) – 

Faktakunskap Begreppskunskap Procedurkunskap Metakognitiv	
kunskap

Minnas 7,58% 4,55% 0% 0%
Förstå 0% 33,33% 0% 0%
Tillämpa 0% 0% 33,33% 0%
Analysera 0% 18,18% 3,03% 0%
Värdera 0% 0% 0% 0%
Skapa 0% 0% 0% 0%
TOTAL 7,58% 56,06% 36,36% 0%
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I ämnesplanen för svenska framträder allmänbildningsargumentet tillsammans med 
språkfärdighetsargumentet. I kursplanen för Svenska 1 uppträder metaspråksargumentet 
samt de latenta argumenten om språkfärdighet och språkriktighet som presenteras inom 
parenteser.  I kursplanen för Svenska 2 framträder inga argument. 

Tabell 51. Sammanfattning: Argument i läromedlen. 

 SI1 SI2 HE1 HE2 MS ST 

Insikt – – – – – – 
Metaspråk – X X X X X 
Allmänbildning – – – – – – 
Främmandespråk – X – X X X 
Språkfärdighet – X X X X X 
Språkriktighet – X X X – – 

Varken insiktsargumentet eller allmänbildningsargumentet förekommer i något av 
läromedlen medan metaspråksargumentet och språkfärdighetsargumentet framträder i 
samtliga utom SI1. Främmandespråksargumentet förekommer i SI2, HE2, MS och ST, 
medan språkriktighetsargumentet framträder i SI2, HE1 och HE2. I SI1 framträder inga 
argument. 
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5  Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat utifrån syftet och frågeställningarna med 
utgångspunkt i begreppet syn på grammatikkunskaper som presenterats i 
teoribakgrunden. Resultaten för de tre olika perspektiven läggs således samman till 
slutsatser och diskuteras. Sedan diskuteras resultaten för de olika analysenheterna i en 
jämförelse med varandra innan en diskussion förs om vilka didaktiska implikationer 
studien medför. Slutligen presenteras några förslag till vidare forskning. 

5.1. Syn på grammatikkunskaper 
Syftet med studien var att undersöka vilken syn på grammatikkunskaper som framträder 
i styrdokumenten och i de valda läromedlen. Resultaten visar att styrdokumenten 
presenterar en syn på grammatikkunskaper som både ger utrymme för samtliga språkets 
nivåer, samtidigt som få av dem omnämns, och eftersträvar explicita kunskaper. Den 
kunskapssyn som framkommer omfattar kunskapstypen Begreppskunskap och den 
kognitiva processen Analysera. I de olika styrdokumenten framkommer olika typer av 
argument för grammatikkunskaper, förutom i kursplanen för Svenska 2 där inga 
argument framträder trots att ordet grammatik omnämns i den. Resultaten visar att de 
undersökta läromedlen inte presenterar en enhetlig syn på grammatikkunskaper och att 
samtliga på olika sätt uppvisar en begränsad sådan syn.  

Alla de undersökta läromedlen benämner den morfologiska och den syntaktiska 
språknivån eller begrepp som tillhör dessa. Detta tycks sammanfalla med det allmänna 
språkbruket, att grammatik är lika med ordklasser och satsdelar, som Ask (2012:56) och 
Bolander (2012:20) presenterat. Den pragmatiska nivån framkommer däremot 
överhuvudtaget inte medan den fonologiska nivån och den semantiska nivån är sällsynt 
förekommande. 

I samtliga texterna som undersökts förekommer formuleringar som tyder på att 
explicita grammatikkunskaper ska eftersträvas. Genomgående beskrivs grammatik 
också som något deskriptivt snarare än något normativt; de grammatiska begreppen ska 
således användas för att beskriva hur språket ser ut snarare än styra eleverna mot 
språknormen. De aktiviteter som finns i läromedlen stöder dock inte detta eftersom de 
inte består av aktiviteter där eleverna själva får beskriva språket med grammatiska 
begrepp. I stället förväntas eleverna genomföra uppgifter utifrån fastställda regler och 
kan sålunda ledas till uppfattningen att de ska tillägna sig grammatikkunskaper endast 
för att förbättra sitt eget språk i relation till rådande språknormer.  

Förstå Begreppskunskap samt Tillämpa Procedurkunskap är överlag de mest 
frekvent förekommande kombinationerna av typer av kunskaper och kognitiva 
processer i läromedlens aktiviteter. Att Begreppskunskap är vanligt förekommande kan 
förklaras av att eleverna behöver kunskaper om hur begrepp hänger samman med 
varandra. För att lösa vissa av aktiviteterna behöver eleverna också öva på att tillämpa 
procedurer för att ändra vissa grammatiska egenskaper, till exempel att göra ett 
substantiv av ett verb, och följaktligen också använda sig av sina begreppskunskaper. I 
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styrdokumenten framträder processen Analysera och kunskapstypen Begreppskunskap 
starkast, vilket kan förklaras av att de kommunikativa aspekterna av språket lyfts fram. 
Detta gör grammatiska begrepp ofrånkomliga först när språket, av olika anledningar, 
ska brytas ned i olika delar. 

Ett överraskande resultat är de många formuleringar om grammatikkunskaper 
kopplat till skrivande som förekommer i de beskrivande texterna i relation till bristen på 
metakognitiv kunskap i elevaktiviteterna. Eleverna behöver följaktligen aldrig arbeta 
med eller korrigera sitt eget skrivande eller fundera över eller öva på hur de själva kan 
använda sig av explicita grammatikkunskaper. En möjlig förklaring till detta är att 
aktiviteterna troligtvis är avsedda för eleven att arbeta med individuellt utan behov av 
handledning. En stark tilltro till implicita grammatikkunskaper är också en 
möjlig förklaring. 

Vad gäller syftet med grammatikkunskaper dominerar Metaspråksargumentet och 
Språkfärdighetsargumentet i det analyserade materialet. Språkfärdighetsargumentet är 
det argument som förekommer i flest analysenheter genom kopplingen till framför allt 
skriftlig produktion. Främmandespråksargumentet och Språkriktighetsargumentet är 
också vanliga. Metaspråksargumentets rika förekomst tycks tyda på att 
grammatikkunskaper ses som verktyg för att av olika anledningar tala om språket. I 
styrdokumenten tycks argumentet sammanfalla med det analytiska förhållningssätt till 
språket som tycks motivera undervisning av grammatiska begrepp. Vad gäller 
Språkriktighetsargumentet förefaller det vara så att graden av normering varierar i de 
olika analysenheterna. Den är också svårtolkad eftersom läromedelsförfattarna, och 
kanske också framställarna av styrdokumenten, måhända är försiktiga med att 
uttryckligen formulera sig normerande till förmån för mer tidsenliga deskriptiva 
uttryckssätt. Detta leder också till att skillnaden mellan Språkriktighetsargumentet och 
Språkfärdighetsargumentet blir svårare att avgöra. Insiktsargumentet förekommer inte 
överhuvudtaget, vilket tyder på att grammatikkunskaper inte tycks kopplas till att förstå 
människan och samhället. Det faktum att inga argument framträder i kursplanen för 
Svenska 2 betyder inte att formuleringarna i den saknar bakomliggande argument men 
är likväl intressant i relation till det uttryckliga omnämnandet av grammatikbegreppet. 
Detta faktum tyder på att styrdokumenten inte är konsekventa vad gäller uttrycklighet. 

5.2. Jämförelse mellan analysenheterna 
På grund av deras olika upplägg är en rättvis jämförelse av analysenheterna komplicerad 
att göra, men tydligt är att styrdokumenten möjliggör en bredare syn på 
grammatikkunskaper än vad läromedlen erbjuder, framför allt vad gäller Blooms 
reviderade taxonomi, genom att inte förordna exakt vilken sådan syn som ska 
genomsyra undervisningen. Intressant är också att Främmandespråksargumentet 
förekommer i flera av läromedlen, medan det inte förekommer i styrdokumenten. Detta 
kan sannolikt förklaras av att svenskkurserna fokuserar på det svenska språket medan 
läromedlen tillåter sig anknyta till andra ämnen. 
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Vad gäller de äldre och nyare läromedlen syns liknande resultat för samtliga 
perspektiv. Dock visar de språkligt inriktade Möt Språket och Svenska Timmar upp ett 
bredare spann av kunskapstyper i och med förekomsterna av Faktakunskap än vad de 
kursspecifika läromedlen gör. 

5.3. Didaktiska implikationer 
I detta avsnitt diskuteras hur studiens resultat kan appliceras på en undervisningskontext 
och vad lärare kan ta med sig från studiens slutsatser. Beroende på vilka läromedel som 
används i undervisningen, om några alls, möts eleverna troligtvis av en på olika sätt 
begränsad syn på grammatikkunskaper. I och med styrdokumentens generella 
formuleringar åläggs svenskläraren ett storts ansvar vad gäller vilken syn på 
grammatikkunskaper som varje elev får med sig från skolan. Hur kan då lärare hantera 
detta? En förhoppning är att denna studie kan motivera lärare till att undersöka vilken 
syn på grammatik som dennes elever får med sig från undervisningen i svenska, och 
fundera över hur undervisningen kan förbättras och förmedla en bredare syn på 
grammatikkunskaper till eleverna. Även om en bred syn på grammatikkunskaper inte 
skulle vara önskvärd kan insikten om vilken syn på grammatik som eleverna får med sig 
vara nyttig för en lärare att känna till för att kunna variera undervisningen, vilket 
Boström (2004:173, 196) visat är positivt. Med en sådan insikt kan läraren exempelvis 
undvika att bara undervisa om satslära och formlära och i stället, i linje med Asks 
(2012:56) rekommendationer, få eleverna att förstå språkets hur språket fungerar. Till 
exempel kan läraren utgå från den syn på grammatik som framkommer i det material 
som används i undervisningen och komplettera med sådant som inte finns i materialet. 
Nedan ges några översiktliga förslag på hur grammatikundervisningen kan organiseras 
för att tillgodose en bred syn på grammatikkunskaper. 

Om grammatikundervisningen bör inbegripa samtliga språkets nivåer, vilket skulle 
stödas av Bolanders (2012:20) konstaterande av att samtliga nivåer behövs för att 
beskriva språket, behöver undervisningen i hög grad behandla den fonologiska, den 
semantiska och den pragmatiska nivån för att komplettera de undersökta läromedlen. 
Även textnivån kan behöva mer utrymme, för även om den troligen förekommer 
frekvent i olika skrivmoment och muntliga presentationer kan eleverna behöva fler 
explicita grammatiska kunskaper för att kunna förbättra sina kunskaper på textnivån. 

Samtliga analysenheter påbjuder också att eleverna lär sig och använder explicita 
grammatikkunskaper. Det räcker alltså i regel inte med att följa sin språkkänsla, även 
om några av aktiviteterna är beskaffade på ett sådant sätt att det är tillräckligt att till 
exempel känna igen ett ord för att kunna genomföra dem. Rimligen bör således 
grammatiska begrepp ingå i svenskundervisningen, och lämpligen på ett sätt som 
hjälper eleverna att sätta ord på sin språkkänsla eller inre grammatik. Samtliga 
analysenheter presenterar ett på ytan deskriptivt förhållningssätt till grammatik, och de 
aktiviteter som inbegriper grammatikkunskaper bör också spegla en deskriptiv 
grammatik (se 5.2.). Rimligtvis bör eleverna också göras uppmärksamma på att även en 
deskriptiv grammatik kan medföra normerande effekter (se 2.2.3) och hur de kan 
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förhålla sig till detta. Sådana insikter behövs sannolikt också för att kunna resonera om 
språksociologiska frågor. 

Något annat som lärare som använder läromedel i grammatikundervisningen kan ta 
med sig från denna studie, förutom att kontextualisera grammatikundervisningen och 
låta den utspela sig utanför läromedlen, är att erbjuda eleverna möjligheter att utveckla 
sina metakognitiva kunskaper vad gäller grammatik och grammatikkunskaper eftersom 
dessa inte ges utrymme i själva aktiviteterna. Sett till studiens resultat kan lärarna också 
erbjuda eleverna fler möjligheter till att aktivera de mest komplexa processerna, 
Värdera och Skapa, i grammatikundervisningen. 

För att öva metakognitiv kunskap kan eleverna handledas i att reflektera över sitt 
eget språk med hjälp av grammatiska begrepp genom att till exempel analysera sina 
egna texter och skapa checklistor utifrån vad de själva vill förbättra. Utifrån dessa kan 
de sedan göra upp en plan för att utveckla sitt språk. Eleverna kan också låtas diskutera 
nyttan med grammatikkunskaper samt vad grammatikbegreppet innebär. 

I avsikt att aktivera processen Värdera kunde eleverna låtas agera språkforskare och, 
till exempel, utifrån exempeltexter formulera egna regler för hur språket är beskaffat. 
Dessutom får eleven på så vis utgå från sin inre grammatik, sina implicita 
grammatikkunskaper, och arbeta med att beskriva denna med begrepp och därigenom 
generera explicita grammatikkunskaper. Eleverna kan också ställa olika grammatiska 
beskrivningar mot varandra och värdera dem. Processen Skapa kan aktiveras genom 
kreativa aktiviteter som produktion av skriven eller muntlig text med någon eller några 
grammatiska aspekter i fokus. Till exempel kan eleverna skriva poesi genom att bygga 
på enkla fraser med olika typer av ord och fraser eller arbeta med andra uppgifter där 
den grammatiska formen till viss del är styrd. 

Nyttan med grammatikkunskaper behöver motiveras kontinuerligt av lärare i deras 
arbete. Kanske kan de använda samma argument som förekommer i denna studies 
material men levandegöra dem bättre? Kanske kan man låta eleverna diskutera nyttan 
med grammatik och själva komma fram till argument? En annan strategi vore att arbeta 
med samtliga argument och undersöka vilka som fungerar på de olika eleverna. 

Det är tydligt att läromedel inte kan utgöra det enda materialet i undervisningen om 
eleverna ska omges av en bred syn på grammatikkunskaper, vare sig det gäller 
uppfattningar om vad grammatik är, hur grammatikkunskaper övas eller syftet med 
grammatikundervisning. Om undervisningen stöds för mycket på ett enskilt läromedel 
som inte problematiseras tillräckligt, till exempel med hjälp av teorier som Blooms 
reviderade taxonomi, kan eleverna mötas av en ensidig syn på grammatik och 
grammatikkunskaper.  

5.4. Förslag till vidare forskning 
Liknande studier som denna skulle kunna genomföras med andra läromedel som 
material. Fler likartade studier som undersöker samma aspekter som denna men 
använder andra analysverktyg, på samma läromedel eller andra läromedel, skulle också 
kunna utföras för att komplettera begreppet syn på grammatikkunskaper. En studie som 
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fokuserar på endast ett av de tre perspektiv som anlagts till denna studie och undersöker 
perspektivet grundligt skulle kunna bidra till en djupare analys av just det perspektivet.  

Intressant vore också att studera hur lärare arbetar med grammatik. 
Klassrumspraktiken skulle då kunna analyseras utifrån samma kodscheman som 
används i denna studie. Vilken grammatiksyn får eleverna med sig? Vilka typer av 
grammatikkunskaper tillägnar de sig, och hur? En besläktad studie kunde fokusera på 
hur lärare presenterar grammatik och vilken attityd till grammatik de förmedlar i 
undervisningen. En undersökning som jämför hur lärare introducerar grammatiskt 
innehåll i undervisningen med de aktiviteter som eleverna låts genomföra skulle kunna 
belysa medvetna och omedvetna strukturer i arbetet med grammatikundervisning. Hur 
presenteras de olika grammatiska aspekterna, och hur väl överensstämmer aktiviteterna 
med presentationerna? Ett annat alternativ vore att intervjua lärare och elever om vilken 
syn på grammatikkunskaper som finns i skolans värld. 

Slutligen skulle studier som fastställer hur grammatikundervisningen bör vara 
beskaffad kunna bidra med värdefulla insikter för lärare, eftersom denna fråga 
uppkommer av denna studies resultat. Är en bredare grammatiksyn bättre än en smalare 
sådan? Bör grammatikundervisningen motsvara hela Blooms reviderade taxonomi eller 
är vissa typer av kunskaper och kognitiva processer mer lämpliga att arbeta med? Vilka 
argument för grammatikkunskaper är mest effektiva för att motivera eleverna? Vilka 
språkliga nivåer bör fokuseras mest på i undervisningen? Behöver svenskkurserna till 
exempel innehålla undervisning i fonologi? Svaren på sådana typer av frågor skulle 
kunna hjälpa lärare som vill utveckla sin undervisning i allmänhet och 
grammatikundervisning i synnerhet.  

Avslutningsvis ska sägas att grammatik bara är en del av svenskämnet, och att vi 
lärare är betjänta av att ålägga ett kritiskt perspektiv till vad vi förmedlar till våra elever 
i samtliga delar av ämnet vare sig det gäller attityder, syften, kunskapssyner eller andra 
aspekter som på olika sätt påverkar eleverna. Vi lärare må inte ha möjligheten att 
fördjupa oss i alla ämnets aspekter samtidigt, men om vi förhåller oss kritiskt till det 
material vi använder i undervisningen och det vi förmedlar till eleverna kan vi fatta 
välgrundade beslut som hur vi kan förbättra våra elevers lärande, deras attityder till 
grammatik – och deras förståelse av grejen med grammatikkunskaper. 
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