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Abstract 
 
This study investigates how grammar is represented in four textbooks for Swedish 2 in upper 
secondary school. The research questions to be answered are “To what extent is grammar 
represented in the textbooks for Swedish 2” and “What conceptions of grammar are reflected in 
the textbooks for Swedish 2?”. Conceptions are operationalised with the ideas of grammar as 
product and process. The study has a mixed method approach, which means that the study uses 
both a quantitative and a qualitative method. The results show that the representation of grammar 
is varied in the four textbooks. Two of the texbooks include grammatical content in more than a 
third of the analyzed pages. Moreover, the results show that all of the textbooks reflect a high 
amount of grammar as product. Grammar as process is included to a high degree in three out of 
four textbooks as they continually incorporate grammar in other subjects. 
 
 
 
Nyckelord: ämnesområdet grammatik; mixed method, grammatik som produkt, 
grammatik som process, läroböcker, Svenska 2 
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1 Inledning 
Grammatikdidaktik är ett ständigt aktuellt ämne för diskussion både bland språkvetare 
och i skolvärlden. Didaktiska frågor som varför och vad rörande grammatik har under 
1990-talet fått ta stor plats i forskningen medan hur-frågan blivit åsidosatt (Boström & 
Strzelecka 2014; Boström 2004; Hansson 2011). Däremot har det under de senaste åren 
introducerats och implementerats allt fler idéer och teorier för grammatikdidaktik. 
Det är genom introduktionen av bland annat genrepedagogiken som just hur-frågan 
återigen har fått ett uppsving (Collberg 2013; Boström 2004).  

Flertalet språkvetare har undersökt skillnaden mellan en traditionell 
grammatikundervisning och andra möjligheter för grammatikdidaktik. Ett sätt att 
beskriva grammatikundervisningen är genom termerna produktinriktad och 
processinriktad grammatik (Batstone 1994; Tornberg 2015; Boström 2004). Den 
produktinriktade grammatikundervisningen innebär att aktörer i skolan undervisar 
grammatik som struktur där grammatikens formsystem analyseras del för del. Den 
processinriktade grammatikundervisningen sker utifrån en praktisk användning. Det 
innebär att den utgår från givna texter och har ett kommunikativt syfte där man talar om 
språket utifrån konkreta exempel. Det ska dock betonas att ingen av dem har ansetts bättre 
än den andre, och språkvetare har understrukit vikten av ett samspel dem emellan 
(Batstone 1994; Tornberg 2015; Collberg 2013; Boström 2004).  

Studier visar på att lärare upplever den egna grammatikkunskapen som begränsad. 
I dessa fall förlitar sig lärare på läromedel i sin grammatikundervisning och blir således 
läromedelsstyrda (Boström & Josefsson 2000; Brodow 2000; Brodow 1996; Lundin 
2017). Mot bakgrund av detta är det intressant att synliggöra hur stort utrymme 
ämnesområdet grammatik får i läroböcker för kursen Svenska 2 på gymnasiet. 
Anledningen till att studie utgår från läroböcker för Svenska 2 är för att det är i det centrala 
innehållet som grammatik nämns explicit (Skolverket 2011). Det är även av intresse att 
utifrån Batstones (1994) idéer om grammatik som produkt och grammatik som process 
undersöka vilka konceptioner, det vill säga vilka uppfattningar (se vidare 3.2.2.1), av 
grammatik som kommer till uttryck i läroböckerna.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka och diskutera grammatikens omfattning, det vill säga hur 
stort utrymme ämnesområdet grammatik får, i fyra stycken läroböcker anpassade för 
Svenska 2 på gymnasiet. Studien syftar även till att undersöka och diskutera vilka 
konceptioner som kommer till uttryck i läroböckerna. Konceptioner operationaliseras 
med begreppen grammatik som produkt och grammatik som process (Batstone 1994, 
Tornberg 2015). I studien finns en ambition att problematisera grammatikdidaktiken i 
gymnasieskolans svenskämne och att i ett bredare perspektiv diskutera läroböckernas 
innehåll och funktion. De frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats 
behandlar således: 
 

1. I vilken omfattning finns ämnesområdet grammatik representerat i läroböckerna? 

2. Vilka konceptioner av grammatik kommer till uttryck i läroböckerna? 

Studiens frågeställningar besvaras genom närläsning och analys av fyra läroböcker för 
Svenska 2 på gymnasiet. Studien har en mixed method approach, vilket innebär att studien 
kommer att redovisa såväl kvantitativa resultat som kvalitativa resultat.  
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2 Forskningsöversikt och teoretiska utgångspunkter 
I nedanstående avsnitt redovisas och summeras ett urval av tidigare forskning med 
relevans för studien. I avsnitt 2.1 presenteras en rad språkvetares olika teorier och 
perspektiv på grammatik, och i avsnitt 2.2 presenteras ett urval av språkvetares perspektiv 
på grammatikundervisning. Vidare presenteras de teoretiska utgångspunkter och begrepp 
som är av betydelse för studien. I avsnitt 2.3 presenteras den traditionella grammatiken 
och språkets struktur, vilka är relevanta för att besvara uppsatsens första frågeställning. I 
avsnitt 2.4 presenteras grammatik som produkt och grammatik som process, vilka är 
relevanta för att besvara uppsatsens andra frågeställning. 

2.1 Olika perspektiv på grammatik 
Begreppet grammatik kan ha olika betydelser och det är viktigt att definiera skillnaden 
dem emellan (Bolander 2012). Svenska Akademiens Grammatik (SAG) skiljer mellan 
”hjärnans grammatik och bokens grammatik” (Teleman, Hellberg & Andersson 1999, 
16). Med andra ord talar man om den språkliga intuition varje människa besitter och 
beskrivningen av den språkliga intuitionen (Boström & Josefsson 2006, 9).  

Vidare talar språkvetare om den inre och yttre grammatiken. Inre grammatik, även 
kallad den mentala grammatiken, syftar till en omedveten inneboende kunskap om 
språkets system (Bolander 2012, 25). Det är med hjälp av den inre grammatiken som 
personer vilka behärskar det svenska språket vet att det heter ”En snäll människa” och 
inte ”En människa snäll” (Platzack 2011, 23). Beskrivningen av den inre grammatiken 
kan kopplas till begreppet yttre grammatik. Det är den grammatiska beskrivning som vi 
hittar i grammatikor och läroböcker där stavning, morfologi och meningsbyggnad 
betonas. Det är dock viktigt att betona att beskrivningen av grammatik i grammatikor och 
läroböcker är ofullständig eftersom avbildningar av den mentala grammatiken är alltför 
komplex (Teleman et al 1999, 16). 

Flertalet språkvetare beskriver ytterligare tre begrepp som är kopplade till 
grammatik: deskriptiv grammatik, normativ grammatik och förklarande grammatik 
(Bolander 2012; Boström & Josefsson 2006, 9; Teleman et al 1999). Den deskriptiva 
grammatiken syftar till en beskrivning av det faktiska språkbruket och avser att vara 
värderingsfri. Det är den deskriptiva grammatiken som språkvetare utgår från när de 
analyserar och undersöker språkbrukares inre grammatik (Boström & Josefsson 2006, 
11). Den normativa grammatiken däremot värderar språkbruket genom råd om vad som 
anses vara lämpligt eller olämpligt i olika sammanhang (Boström & Josefsson 2006, 9ff). 
Den förklarande grammatiken försöker finna allmänna principer i ett språk genom att se 
över dess olika regelbundenheter (Boström & Josefsson 2006, 9ff).  

Under tidigt 1900-tal formulerade språkvetaren Ferdinand de Saussure den 
strukturella språkvetenskapen, även kallad strukturalismen (Brügger & Vigsø 2004). De 
Saussure ville skapa ett alternativ till den rådande språkvetenskap som han ansåg vara 
normativ, atomistisk eller enbart historiskt orienterad. En av De Saussures grundläggande 
språkvetenskapliga frågor var: “Vad är det man studerar när man som språkvetare 
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studerar språket?” (Brügger & Vigsø 2004, 13). De Saussure och strukturalismens 
anhängare såg språket som ett system där varje enskild enhet får sin betydelse utifrån 
relationer till andra enheter i språket. Strukturalismen innebar även ett intresse av att 
undersöka hur språket användes i relation till dess samtid (Brügger & Vigsø 2004 ,13f).  

De Saussure menade att språkvetenskapen bör skiljas från annan vetenskap som i 
viss mån inkluderar språkstudier, men som inte har det som primärt studieobjekt. Bland 
dessa nämns bland annat psykologi, sociologi och etnografi. I dessa vetenskapliga 
inriktningar är analyserna riktade mot “språket som bärare av något annat” (Brügger & 
Vigsø 2004, 14), exempelvis litteratur eller språk som identitetsmarkör. I stället skulle 
språkvetenskapen uteslutande arbeta med språkets sätt att vara. Man talade om “språket 
som språk” (Brügger & Vigsø 2004, 14). Avslutningsvis har strukturalismen än idag en 
stor påverkan i olika språksammanhang eftersom språkvetare diskuterar språkliga val i 
såväl språkets system som i språkbruket (Lundin 2017, 27). 

Språkforskare har i decennier undersökt hur människan tillägnar sig den språkliga 
kompetensen som är både omfattande och komplex (Abrahamsson 2009). Noam 
Chomsky, som företräder den Universella grammatiken (hädanefter UG), menar att den 
språkliga förmågan är medfödd och finns inom varje individ. Den genetiskt medfödda 
språkförmågan behöver endast ett begränsat inflöde från omvärlden och utvecklas enligt 
ett grundmönster likt den utveckling som varje människa står inför när hen ska lära sig 
att gå (Abrahamsson 2009, 152). I UG utgår dess anhängare från att en given språklig 
utveckling kommer att ske men det är omgivningen, det vill säga exponeringen, som 
bestämmer vilket förstaspråk som kommer att utvecklas. 

Utifrån Chomskys teori och arbete utformades den generativa grammatiken 
(Platzack 2011, 29). Christer Platzack (2011) är en framträdande svensk förespråkare för 
denna lingvistiska teori. Han menar att den generativa grammatiken i modern forskning 
avser beskriva och medvetandegöra den inre grammatiken, vilken ofta är en omedveten 
kunskap hos alla språkbrukare. Platzack (2011, 22) menar att den inre grammatiken 
representerar språkets regler och principer och visar hur språkets olika delar samverkar i 
det språk som en språkbrukare tar del av. Språkbrukarens språkkänsla och språkliga 
intuition för möjliga eller omöjliga konstruktioner är alltså viktiga att inkludera i 
undersökningar inom den generativa grammatiken. Dessa undersökningar ger en inblick 
i den inre grammatikens uppbyggnad och således kan en förståelse för det mänskliga 
språket skapas (Platzack 2011). 

För mer än 60 år sedan utarbetade lingvisten M.A.K Halliday den så kallade 
systemisk funktionella lingvistiken (hädanefter SFL) (Halliday & Matthiessen 2014). Det 
huvudsakliga syftet med SFL var att skapa ett alternativ till de tidigare grammatiska 
teorierna, inte minst i motreaktion mot UG, och i stället skapa en förståelse för 
mekanismerna bakom språkutvecklingen hos såväl individen som i språket.  

SFL är en språkteori som utgår från att texter och språkliga uttalanden både 
uttrycker och skapar betydelse. (Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2012, 5). Det är de 
språkliga uttalandenas nära anknytning till kontext som gör att SFL är särskilt relevant 
för textanalytiker (se Holmberg, Karlsson & Nord 2019). Den breda definitionen av 
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kommunikation och idén om att SFL utgår från betydelse, snarare än form, gör att teorin 
även är relevant för forskare inom multimodal kommunikation (se Björkvall 2003).  

Många av de begrepp som återfinns i den traditionella grammatiken (Teleman et al 
1999) används även i SFL men med den distinkta skillnaden att i SFL sorteras inte 
grammatiska begrepp i tydligt separerade kategorier. Grammatiken delas i stället in i skikt 
och metafunktioner (Hållsten, Rehnberg & Wojahn 2012, 6).  

Efter Hallidays introduktion av SFL har teorin utvecklats vidare. Den systemisk 
funktionella grammatiken (SFG) används flitigt av textanalytiker men har även delgivits 
särskild plats i undervisningssammanhang. Möjligheten att analysera exempelvis texter 
utifrån betydelse och metafunktioner har skapat möjligheter att bredda det grammatiska 
synsättet för såväl lärare som elever (Lundin 2017, 31). 

Ovanstående summariska genomgång visar att definitionen av grammatik är 
mångfasetterad och det har sedan över tusen år tillbaka funnits ett intresse i att försöka 
definiera vad grammatik faktiskt är (Haapamäki 2002). Oavsett hur lärare eller författare 
av läroböcker väljer att definiera grammatik understryker Boström och Josefsson (2006), 
Lundin (2017) och Ask (2012) vikten av att använda sig av grammatiska beskrivningar 
och begrepp som är aktuella. Det betyder att verksamma aktörer i skolan inte ska fastna i 
föråldrad terminologi utan de bör hålla sig uppdaterade med vilka termer som är aktuella 
och förhålla sig väl till den moderna beskrivningen av svensk grammatik. 

2.2 Olika perspektiv på grammatikundervisning 
 Phillippe Collberg (2013) undersöker vilka föreställningar om grammatik och 
grammatikundervisning som förekommer bland elever och lärare i gymnasieskolans 
språkämnen efter implementeringen av den nuvarande läroplanen, lgy11. Collberg (2013) 
undersöker även vilka föreställningar om grammatik som framträder i styrdokument och 
läroböcker. Aktörer som blir intervjuade är såväl språklärare som elever. De intervjuade 
lärarna undervisar i svenska, engelska och moderna språk. 

Collbergs (2013, 24ff) resultat visar att föreställningar om grammatik varierar 
beroende på den enskilda lärarens intresse för grammatik som ämnesområde. 
Föreställningarna skiljer sig även åt mellan lärare i olika ämnen. Till skillnad från 
moderna språk är grammatiken i Svenska 2 ofta ett isolerat moment i undervisningen. 
Lärarna i svenskämnet förmedlar förväntningar på att eleverna själva ska förstå och skapa 
insikt i språkliga samband medan lärarna i moderna språk kontinuerligt använder 
grammatik i övriga ämnesområden.  

De intervjuade eleverna anser att grammatikundervisningen är viktig för 
inlärningen av främmande språk medan grammatikundervisning i svenskämnet är 
överflödig (Collberg 2014, 25).   

Resultatet för analysen av läroböcker visar på avsevärda skillnader. Läroböckerna 
i moderna språk består av en omfattande begreppslära och grammatikövningar 
förekommer som isolerade luckövningar. Läromedlet för engelska arbetar med 
grammatik med hjälp av språkets användning i olika skrivövningar. Därmed isoleras inte 
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ämnesområdet grammatik. Vidare visar resultatet för svenskämnets lärobok att den 
innehåller inslag av såväl normativ och deskriptiv grammatik. 

Slutligen betonar Collberg (2013, 61) att lärare och läroböcker är avgörande för 
utformningen av framtida läroplaner. När lärare och läroböcker erhåller en föråldrad och 
isolerad grammatiksyn kan inte undervisningen utvecklas till en mer problemorienterad 
sådan. Collberg (2013, 58) efterlyser därmed en gemensam syn på 
grammatikundervisningen. 

Lena Boström (2004) utför en empirisk studie där hon jämför en traditionell 
grammatikundervisning med en lärstilsanpassad grammatikundervisning för såväl 
ungdomar som vuxna. Med traditionell grammatikundervisning hänvisar Boström till 
Nilsson (2000) som menar att en traditionell grammatikundervisning innebär en 
begreppskunskap, alltså att satsdelar och namn på ordklasser är det centrala i 
undervisningen. Nilsson (200) och Boström (2004) menar att den traditionella 
grammatikundervisningen utgår från läroböcker och lärarledda genomgångar. 

Boströms avhandling har ett specifikt fokus på grammatikundervisningen och den 
didaktiska hur-frågan, det vill säga hur lärare kan undervisa i grammatik. Syftet är att 
undersöka hur elevers prestation och förståelse för nyttan med grammatikkunskaper 
påverkas av elevernas lärstil jämfört med den traditionella undervisningen, även kallad 
produktinriktad grammatikundervisning (se 2.4). Boström använder sig av den 
amerikanska pedagogiska teorin The Dunn & Dunn Learning Style Model (Dunn 2004, 
1ff) som utgår från en individanpassad didaktik. Det betyder att varje elev ger uttryck för 
sin lärstil utifrån de fyra olika sinnena som beaktas utifrån följande sätt: kinestetisk (fysisk 
aktivitet), taktilt (konkret arbete med händer, ex spel), auditivt (hörövningar) och visuellt 
(läsövningar) (Boström 2004, 19). Vid studiens start delades deltagarna in i två grupper: 
de som fick en traditionell grammatikundervisning och de som fick en lärstilsanpassad 
grammatikundervisning. De deltagande eleverna som placerades i den lärstilsanpassade 
undervisningen fick genomgå flertalet undersökningar och intervjuer med fokus på vilken 
lärstil de ansåg passade dem bäst. När resultaten var klara delades eleverna in efter varje 
individs preferens(er) och lärstil(ar). 

Boströms (2004) slutliga resultat visar att en lärstilsanpassad undervisning har en 
positiv inverkan för eleverna på samtliga variabler. Boström menar därför att en 
elevanpassad undervisningen bör vara det primära valet men understryker även vikten av 
en traditionell grammatikundervisning. Hon menar dock att både lärare och 
läroboksförfattare måste införa en processinriktad grammatikundervisning (se 2.4), 
vilken gör det möjligt för elever att arbeta med grammatik utifrån textbearbetning, 
diskussioner och upplevelser. På så sätt kan elever befästa den metakognitiva 
kompetensen och få en djupare grammatisk kunskap. 

2.3 Den traditionella grammatiken och språkets struktur 
Grammatikundervisning kan beskrivas med hjälp av flera olika teorier. En av dem kallas 
för den traditionella grammatiken vilken utgår från Svenska Akademiens Grammatik 
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(Teleman et al, 1999). Den traditionella grammatiken som presenteras i SAG framställer 
grammatikens roll i språkbeskrivningen som en snäv avgränsning vilket består av 
”ordklass- och böjningslära (inklusive ordbildningslära) samt syntax” (Teleman et al 
1999, 32). Den traditionella grammatiken har länge varit den grund som 
grammatikundervisningen baserats på. Det är dock viktigt att poängtera att de 
grammatiska beskrivningarna som finns i svenska läroböcker är förenklade versioner av 
språkets grammatiska system. Det beror på att den yttre grammatiken är allt för 
omfattande och komplex för att kunna sammanfattas i en lärobok (Boström & Josefsson 
2006; Boström 2004, 72). Även Lundin (2019, 14) belyser att grammatikkapitlen i 
läromedel bör förenklas eftersom avsnitten skulle bli alltför omfattande för det aktuella 
syftet. Däremot betonar Lundin att grammatiken inte ska förenklas i den mån att det blir 
felaktigt.  

Utöver de grammatiska begrepp som SAG presenterar finns ytterligare begrepp 
vilka behöver presenteras för att få en större förståelse för språkets system i sin helhet. 
Språkets nivåer presenteras i tabellen nedan: 

Tabell 1. Språkets nivåer. 

Nivå Beskrivning 

Den fonologiska  språkets ljud och prosodi 

Den morfologiska  orden och deras böjning och uppbyggnad 

Den syntaktiska kombinationer av ord till fraser och satser 

Den semantiska språkets betydelsesida 

Textnivån olika sätt att markera samband och sammanhang i hela texter 

Den pragmatiska uttryckens betydelse i faktisk användning 

(Bolander 2012, 20).  

Den fonologiska nivån syftar på ljudet och prosodin i ett språk. Ljuden, så kallade fonem, 
är språkets minsta betydelseskiljande enhet. Prosodi syftar på hur människor uttalar olika 
företeelser i språket, vilket främst innefattar betoning, intonation och stavelselängd. Ett 
yttrande kan genom olika användningar av prosodin få olika betydelser (Bolander 2012, 
50 ff). Den morfologiska nivån är läran om hur vi bildar ord med hjälp av ordstammar, 
affix, avledningar och sammansättningar. Morfologi är alltså läran om hur vi bildar ord 
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med så kallade morfem, det vill säga språkets minsta betydelsebärande enhet (Bolander 
2012, 105). Den syntaktiska nivån (syntax) syftar till att beskriva hur vi med hjälp av ord 
som böjs och modifieras beroende av dess sammanhang bildar fraser och satser till 
fullständiga meningar (Bolander 2012, 158ff). Den semantiska nivån handlar om ord och 
uttryck och deras betydelse i ett språk, vilka kan ha flera olika betydelser (Bolander 2012, 
30). Textnivån, även kallad textgrammatisk ordföljd (hädanefter textnivån), syftar på de 
regler och val som kan göras med hjälp av olika satskonstruktioner i en text. Beroende på 
vad skribenten vill lyfta fram, eller vad som är känt sedan tidigare, kan hen laborera med 
språket med hjälp av olika satskonstruktioner. Därmed skapas olika betydelser och 
betydelsenyanser. Den pragmatiska nivån i språket visar på uttryckens betydelse i 
förhållande till olika kontexter, det vill säga användningen av språket i olika situationer 
(Bolander 2012, 20ff). 

Samtliga språkliga nivåer förutom textnivån är specifika kunskapsområden inom 
grammatiken. Bolander (2012, 204ff) menar dock att textnivån är en väsentlig del av 
grammatiken eftersom olika satskonstruktioner ger olika betydelser i språket. Det är med 
hjälp av språkets olika enheter och grammatiska regler som vi skapar olika betydelser 
både muntligt och skriftligt och kan därmed laborera med språket beroende på vad vi vill 
signalera. Eftersom Boström (2004), Bolander (2012), Ask (2012), och Tornberg (2015) 
eftersöker ett vidare perspektiv på grammatik kommer textnivån att inkluderas i studiens 
kvantitativa analys (se avsnitt 3.2.1).  

Bolander (2012, 20) betonar att det länge varit och fortfarande är den morfologiska 
och den syntaktiska nivån som tillsammans innefattar begreppet grammatik. Det är dock 
viktigt att uppmärksamma de andra nivåerna för att beskriva språkets funktion och 
användning. Bolander (2012, 20) efterlyser därför en mer allsidig beskrivning av språket 
för att visa hur samtliga nivåer hänger ihop för att skapa ett budskaps betydelse i 
slutändan. I linje med Bolander understryker även Ask (2012, 27) att det är den 
traditionella grammatiken som är grundläggande och den mest använda i skolan. Ask 
(2012) betonar vikten av att lärare behöver bredda synen på grammatikundervisningen 
från ordklass- och satslära till autentiska texter och föra diskussioner gällande den inre 
grammatiken som varje individ besitter. Det är först när elever får en insikt i grammatiken 
som ”ett levande väsen” som en djupare kunskap i och om språket kan skapas (Ask 2012, 
60f). 

2.4 Grammatik som produkt och grammatik som process 
Uppsatsen kvalitativa del grundar sig i idén om grammatik som produkt och grammatik 
som process. Begreppen instiftades av Batstone (1994) och introducerades till svensk 
grammatikdidaktik av Tornberg (2000).  

Grammatik som produkt definieras av en grammatikundervisning som organiserar 
språkets system i tydliga indelningar. Det betyder att språkets byggstenar analyseras var 
för sig oberoende av varandra. Den produktinriktade grammatikundervisningen är 
troligen den undervisning som språklärare är mest bekanta med, enligt Batstone (1994, 
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5). Anledningen till det är att produktinriktad grammatikundervisning ofta innehåller ett 
deduktivt tillvägagångssätt. Det deduktiva tillvägagångssättet innebär att undervisningen 
präglas av isolerade uppgifter om språkets regler och arbetet baseras ofta på läroböcker 
eller förstrukturerade frågor från lärare (Hellström 1985; Batstone 1994; Tornberg 2015; 
Boström & Strzelecka 2014). Batstone (1994, 5) och Tornberg (2015) betonar vikten av 
grammatik som produkt eftersom den ger möjlighet att utveckla baskunskaper i språkets 
system, men den ger elever statiska grammatikkunskaper om undervisningen stannar där. 
Med det menar Tornberg (2015, 140) att elever får kunskap om språkets system, begrepp 
och former, men inte i hur denna kompetens ska nyttjas i användningen av språket eller 
andra ämnesområden.  

Grammatik som process definieras av en grammatikundervisning som syftar på 
användningen av grammatik i språkbruket. Den processinriktade 
grammatikundervisningen fokuserar alltså på tillämpningen av språket i olika kontexter 
och ämnesområden (Batstone 1994; Tornberg 2015). Batstone menar att det 
processinriktade perspektivet är ovärderligt för att språkinlärare ska kunna använda 
grammatiken på ett effektivt sätt i deras språkbruk (Batstone 1994, 5). Den ger också 
kunskap om att olika situationer kräver mer eller mindre grammatik av deltagarna i 
kommunikativa kontexter. Ett exempel på ett liknande didaktiskt arbetssätt är 
genrepedagogiken (se Hedeboe & Polias 2008). Genrepedagogiken innebär delvis att 
arbetet med grammatik sker utifrån texter och olika kommunikativa situationer. Detta i 
sig kan kopplas till det processinriktade perspektivet, vilket innebär att elever lär sig 
språket medan det används (Tornberg 2015). Grammatikundervisningen influeras på så 
sätt av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket betyder att eleverna själva arbetar med 
förståelsen av grammatik i språket genom egen träning och produktion (Hellström 1985; 
Tornberg 2015; Collberg 2013). 

Vidare menar Tornberg att grammatikundervisningen i svensk skola har influerats 
av dessa två didaktiska perspektiv, men har ur ett diakront perspektiv gått från att vara 
produktinriktad till en mer processinriktad undervisning (Tornberg 2015). Det är dock 
viktigt att poängtera att dessa två grammatikdidaktiska perspektiv inte ska rangordnas 
utan de båda krävs för ett utvecklat språklärande. Skolan bör alltså ha inslag av både 
produkt- och processinriktad grammatikundervisning. Batstone (1994) yrkar på att en 
kombination av de två perspektiven på undervisning är en önskad metod, vilket han 
refererar till som att arbeta med grammar as skill (1994, 52). Tornberg (2015, 163) har 
översatt begreppet till grammatik som färdighet, vilket innebär en balans mellan en 
produkt- och processinriktad grammatikundervisning (Batstone 1994; Tornberg 2015).  

Vidare menar Tornberg (2015) att läroplanerna över tid har haft ett varierat urval 
som inte alltid varit i balans gällande produkt-och processinriktad 
grammatikundervisning. Däremot har läroplanen för 2011 (Skolverket 2011) en något 
mer balanserad sådan, men det bör även poängteras att läroplanen är tolkningsbar 
(Collberg 2013; Ask 2012). 
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3 Material och metod 
I nedanstående avsnitt presenteras uppsatsens metod och material. I avsnitt 3.1 
presenteras material och urval, vilket följs av en övergripande presentation av uppsatsens 
metod i avsnitt 3.2. Vidare återfinns en mer ingående presentation av den kvantitativa 
analysen under 3.2.1 och av den kvalitativa analysen under 3.2.2. Till den kvalitativa 
analysen tillkommer en analysmodell som presenteras under 3.2.2.1. Avslutningsvis 
framförs en material- och metoddiskussion under 3.3. 

3.1 Material och urval 
Materialet för uppsatsen utgörs av fyra tryckta läroböcker ämnade för kursen Svenska 2 
på gymnasiet. Läroböckerna analyseras i syfte att besvara uppsatsens frågeställningar (se 
avsnitt 1.1). 

Urvalet av läroböcker är baserat på det material som vi tillsammans med 
verksamma lärare använde oss av under vår praktikperiod. Ytterligare en aspekt för 
urvalet var att läroböckerna skulle vara utgivna efter 2011 eftersom de därmed anses 
relevanta utifrån gällande läroplan (Lgy11). Läroböckerna som är föremål för uppsatsens 
analys är: Svenska 2 - Helt enkelt skriven av Annika Nilsson och Lena Winqvist (2016), 
Metafor 2 - Svenska 2 för gymnasiet skriven av Jenny Edvardsson (2018), Formativ 
Svenska 2 - Äg språket! skriven av Carin Eklund och Inna Rösåsen (2018) och slutligen 
Svenska Timmar språket skriven av Lennart Waje och Svante Skoglund (2011). 

Tabellen nedan är en materialöversikt. De förkortningar som finns i anslutning till 
läroböckernas fullständiga titlar kommer hädanefter att användas i uppsatsens löpande 
text för att underlätta läsningen. Se avsnitt 3.2 för en mer utförlig beskrivning för hur 
sidavgränsningar har gjorts.  

Tabell 2. Materialöversikt 

Läroböcker inklusive 
förkortningar (i 
kursiv): 

Svenska 2 - 
Helt enkelt. 
(S2) 

Metafor 2 - 
Svenska 2 för 
gymnasiet. (M2) 

Formativ 
Svenska 2 - Äg 
språket! (FS2) 

Svenska 
Timmar 
språket. 
(STS2) 

Totalt antal sidor i 
boken. 

435 sidor 416 sidor 372 sidor 379 sidor 

Totalt antal sidor för 
analys. 

339 sidor 354 sidor 218 sidor 336 sidor 

3.2 Metod 
Uppsatsens metod tar avstamp i vad Perry (2011, 84f) refererar till som Mixed method 
approach. Det betyder att uppsatsen utgår från en kvantitativ och kvalitativ metod. Det 
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som är viktigt vid utförandet av en mixed method är att forskaren skapar tydliga 
indelningar och beskrivningar för studiens kvantitativa och kvalitativa procedurer (Perry 
2011, 84f). Vidare menar Perry (2011, 78f) att kvantitativa och kvalitativa metoder inte 
bör delas in i två strikt skilda kategorier utan studier kan inbegripa drag av dem båda. Det 
är viktigt att uppmärksamma eftersom flertalet kvalitativa studier innehåller kvantitativa 
data för att tydliggöra det kvalitativa resultatet (Perry 2011).  

Kvantitativa analyser ämnar undersöka räknebara uppgifter vilket ger ett mer 
övergripande resultat medan kvalitativa analyser skapar möjligheter för djupare 
närstudier (Lagerholm 2010, 30). I linje med Lagerholm (2010) beskriver Perry (2011, 
79f) att den kvantitativa forskningen representeras av siffror och den kvalitativa 
forskningen representeras av verbala beskrivningar.  

Den kvantitativa metoden i den här uppsatsen är relevant i förhållande till i vilken 
omfattning ämnesområdet grammatik finns representerat i läroböckerna. Den kvalitativa 
metoden är relevant för undersökningen av vilka konceptioner om grammatik som 
kommer till uttryck i läroböckerna.  

Läroböckerna kommer att analyseras i sin helhet i syfte att besvara uppsatsens 
ovannämnda frågeställningar. För att få en övergripande bild över vad som kommer att 
analyseras presenteras en beskrivning i punktformat: 

 
Vad som kommer att analyseras Vad som inte kommer att analyseras 
• Inledningar 
• Uppgiftsbeskrivningar 
• Uppgifter 
• Övriga texter  
• Sammanfattningar 
• Kommentarer till textutdrag 

 

• Förord 
• Innehållsförteckningar 
• Facit 
• Register 
• Referenser 
• Visuella bilder 
• Textutdrag hämtade från andra 

källor, exempelvis skönlitteratur. 
 

 
Urvalet för vad som kommer att analyseras i läroböckerna har gjorts utifrån relevans till 
studiens syfte. Analysenheter såsom visuella bilder kommer att exkluderas eftersom de 
anses irrelevanta för studiens syfte.  

I studien av läroböckerna kommer vi att använda oss av närläsning för att tolka och 
studera materialet i sin helhet. Förtydligat innebär det att vi med hjälp av de språkliga 
nivåerna (se tabell i 2.3) analyserar sida för sida för att få fram ett kvantitativt resultat. 
Därefter kommer de språkliga nivåerna i det kvantitativa resultatet analyseras med hjälp 
av närläsning för att få fram vilka konceptioner (se avsnitt 3.2.2.1) som kommer till 
uttryck i läroböckerna. På så sätt genomförs en systematisk närstudie av det 
analysmaterial som i punktform presenteras ovan för att skapa en detaljerad och ingående 
analys (Lagerholm 2010, 88).  
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3.2.1 Kvantitativ metod 
Studiens kvantitativa analys ämnar besvara i vilken omfattningen ämnesområdet 
grammatik finns representerat i de läroböcker som utgör studiens material.  

Perry (2011, 84) menar att man vid redovisningen av kvantitativa studier använder 
sig av tabeller för att så tydligt som möjligt kunna presentera resultatet för läsaren. 
Eftersom den här uppsatsens kvantitativa analys ämnar besvara omfattningen av 
ämnesområdet grammatik i läroböckerna kommer resultatet att presenteras i två tabeller. 
Den första tabellen anger förekomster av de språkliga nivåerna (se tabell 1) och den andra 
tabellen anger sidor och procent för hur ofta grammatiken förekommer i läroböckerna. 
Anledningen till att förekomster, sidantal och procent kvantifieras är framförallt för att 
besvara uppsatsens första frågeställning men även för att föra en detaljerad och 
komparativ ansats mellan läroböckerna. 

För utförandet av denna analys krävs en definition för vad som kommer att betraktas 
som grammatik. Definitionen utgår från de grammatikområden som nämns i avsnitt 2.3. 
Den traditionella grammatiken inkluderar ordklass, morfologi och syntax (Teleman et al 
1999, 32) och utöver dessa tre kategorier nämner Bolander (2012, 20) fonologi, semantik, 
textnivån och pragmatik. I vår analys kommer vi därmed utgå från ovan nämnda 
kategorier (hädanefter språkliga nivåer). Det innebär att vi genom närläsning kommer att 
notera och kategorisera förekomster av de språkliga nivåerna i läroböckerna.   

Det praktiska tillvägagångssättet innebär att vi varje gång läroboken uppvisar ett 
innehåll som aktualiserar en specifik språklig nivå räknar det som en förekomst. Detta 
gäller även om den språkliga nivån förekommer flera gånger på samma sida. Om 
läroboken uppvisar olika språkliga nivåer på en och samma sida räknas det som en 
förekomst av vardera nivå. Kvantifieringen av de språkliga nivåerna aktualiseras både när 
begrepp står explicit i analysmaterialet och när textens innehåll syftar till en specifik 
språklig nivå. Det innebär att en språklig nivå inte uttryckligen behöver stå som ett 
begrepp i läroboken för att inkluderas som en förekomst. I stället kan det analyserade 
innehållet kopplas till den specifika språkliga nivån och därmed aktualiseras.  

För att förtydliga hur den kvantitativa insamlingen har gått tillväga exemplifieras 
detta nedan. Båda utdragen är hämtade från S2 och behandlar den språkliga nivån 
morfologi. Det första utdraget finns i grammatikkapitlet och innehåller ett begrepp som 
tillhör den språkliga nivån morfologi nämligen morfem: ”Morfem: språkets minsta 
betydelsebärande enhet” (Nilsson & Winqvist 2016, 9). I utdraget finns det grammatiska 
begreppet utskrivet. Därmed blir det tydligt vilken språklig nivå utdraget tillhör.   

I det andra utdraget är det lärobokens innehåll som har tolkats tillhöra morfologi, 
utan att ett specifikt begrepp till den språkliga nivån nämns. S2 beskriver hur substantiv 
på meänkieli kan böjas och exemplifierar det med bland annat ordet “Seinässäkö” 
(Nilsson & Winqvist 2016, 73). S2 har fetmarkerat substantivets ändelse utan att explicit 
nämna morfologiska begrepp. Trots att innehållet i sig inte presenterar ett morfologiskt 
begrepp syftar det ändå till den språkliga nivån och har därmed räknats som en förekomst. 

Kvantifieringen av förekomster i läroböckerna kommer även leda till att vi får ett 
resultat för hur många sidor som innehåller grammatiska förekomster. Det innebär att 
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varje gång en grammatisk förekomst hittas resulterar det i en sida i det kvantitativa 
resultatet. 

3.2.2 Kvalitativ metod 
Inom ämnesområdet språkvetenskap kan kvalitativa textanalyser användas för att 
undersöka frågor kopplade till språket och texters litterära innebörd (Widén 2019, 194). 
Dessa analyser handlar huvudsakligen om att läsa och analysera utvalda texter med 
utgångspunkt i ett bestämt problemområde för att erhålla en djupare insikt. Widén (2019, 
195ff) menar att det finns tre analytiska dimensioner att utgå från vid en kvalitativ 
textanalys. Den här uppsatsens kvalitativa del kommer att utgå från den andra 
dimensionen. Den riktar ett fokus mot textens språk och innehåll. Man kan genom detta 
fokus exempelvis undersöka vilka begrepp eller språkliga beskrivningar som förekommer 
alternativt inte förekommer i en text för att belysa vad som är framträdande (Widén 2019, 
195f). Därmed är den andra dimensionen relevant i förhållande till frågeställningen om 
vilka konceptioner av grammatik som kommer till uttryck i läroböckerna. Konceptioner 
definieras och operationaliseras med hjälp av distinktionen grammatik som produkt och 
grammatik som process vilka har sitt ursprung i Batstones (1994) grammatikdidaktiska 
idé (se avsnitt 2.4). 

Den kvalitativa textanalysen kommer att genomföras på de sidor där det 
kvantitativa resultatet har visat att grammatik förekommer. Sidorna kommer att 
undersökas genom närläsning för att besvara uppsatsens andra frågeställning. Det 
kvalitativa resultatet kommer att innehålla en tabell som ämnar redovisa hur många sidor 
i läroböckerna som innehåller grammatik som produkt respektive grammatik som 
process. Anledningen till det kvantitativa inslaget i den kvalitativa analysen är att 
förtydliga de grammatiska konceptionernas frekvens i läroböckerna. Vidare kommer 
analysen innehålla textutdrag som exemplifierar de olika kategorierna för respektive 
konception (se avsnitt 3.2.2.1).  

3.2.2.1 Analysmodell för kvalitativ textanalys 

För att undersöka vilka konceptioner av grammatik som kommer till uttryck i 
läroböckerna har vi utfört en analys i flera steg. För utförandet av analysen krävs en tydlig 
beskrivning för vad som ska betraktas som grammatik som produkt och grammatik som 
process. Därför har en analysmodell skapats utifrån Batstones (1994) och Tornbergs 
(2015) framställning av grammatik som produkt och grammatik som process. 
Analysmodellen har skapats för att ange vilka kriterier som används för att urskilja de två 
perspektiven. Den vänstra kolumnen innehåller kriterier för grammatik som produkt och 
den högra kolumnen innehåller kriterier för grammatik som process. Det bör poängteras 
att kriterierna inte nödvändigtvis behöver visa direkta motsättningar till varandra utan är 
framskrivna som utmärkande drag för respektive konception.   
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Tabell 3. Analysmodell för grammatik som produkt respektive grammatik som process 

Grammatik som produkt  Grammatik som process 

Betoning på språkets formsystem Betoning på språkets funktion  

Beskrivningar av grammatik syftar till ett rätt 
eller ett fel, en normativ grammatik 

Beskrivningar av grammatik problematiseras 
och syftar till en deskriptiv grammatik 

Betoning på isolerade övningar Grammatik som hjälpmedel för att tala om 
och analysera texter 

Förstrukturerade meningar utan samband till 
verkligt språkbruk 

Grammatik kopplat till elevers verklighet 

 
Grammatik som produkt fokuserar på språkets formsystem vilket innebär att grammatisk 
terminologi anses vara det primära kunskapsmålet i undervisningen. Den 
produktinriktade grammatiken kännetecknas av en undervisning som fokuserar på 
formsystemets olika delar som ofta presenteras isolerat för elever. Uppdelningen av det 
grammatiska formsystemet är värdefullt eftersom elever får möjlighet att vid olika 
tillfällen fokusera på en specifik grammatisk företeelse och dess regler. Uppdelningen är 
även en förutsättning för att få en vidare förståelse för det grammatiska systemets 
uppbyggnad utan att direkt gå vidare till att implementera den i autentiska texter eller det 
vardagliga språket (Batstone 1994).  Batstone (1994) och Tornberg (2015) menar att detta 
är ett deduktivt tillvägagångssätt i undervisningen eftersom förutbestämda grammatiska 
regler implementeras explicit. Det här arbetssättet förekommer ofta genom isolerade och 
tillrättalagda uppgifter i läroböcker och övningshäften. Uppgifterna syftar ofta till ett rätt 
eller fel snarare än en problematisering av det grammatiska fenomenet. Därmed är den 
grammatiska terminologin i undervisningen mer ett mål än ett verktyg. 

Den produktinriktade grammatikundervisningen sker ofta med hjälp av 
förstrukturerade meningar som ska avse ge en tydlig exemplifiering av en viss regel. 
Meningarna är ofta syntaktiskt korrekta och innehåller sällan exempel från skönlitteratur 
eller ett vardagligt språk. Batstone (1994) menar att syntaktiskt korrekta meningar tjänar 
ett tydligt syfte för de grammatiska baskunskaperna. En syntaktisk korrekthet framhäver 
regler för det specifika grammatiska fenomenet och gör det tydligt för elever att notera 
dem. Den explicita inlärningen av grammatiska regler är en viktig del av en 
produktinriktad grammatikundervisning och förstrukturerade meningar fyller därmed en 
viktig funktion för de grammatiska baskunskaperna (Batstone 1994). Arbetssättet är även 
viktigt eftersom elever först och främst måste lära sig grammatikens regler och betydelser 
för att senare kunna använda dem på ett effektivt sätt.  
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Som tidigare nämnts har en produktinriktad grammatik en betoning på språkets 
formsystem och på så vis är den grammatiska terminologin målet för grammatiska 
kunskaper. Nilsson (2000), Tornberg (2015) och Batstone (1994) menar att grammatik 
som produkt utgör en bas för de grammatiska kunskaperna men om elever inte utmanas 
vidare utvecklas inte den grammatiska kompetensen. Men som all grammatikdidaktik har 
produktinriktad grammatik sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att den genom en 
tydlighet skapar den grammatiska grund som är av betydelse för vidare motivation.  

Grammatik som process fokuserar på hur språket används och därmed betonas 
språkets funktion i stället för dess grammatiska form. Det innebär att grammatisk 
terminologi används som ett medel i stället för ett mål. Boström & Josefsson (2006, 21) 
menar att en processinriktad grammatikundervisning kan skapa goda förutsättningar för 
en fördjupad språkfärdighet vilket behövs för att synliggöra språkets struktur i olika texter 
och genrer. Arbetssättet präglas av en önskan om att skapa en medvetenhet om att olika 
texttyper, exempelvis argumenterande och utredande, kräver olika grammatiska 
konstruktioner. Genom aktiviteter som modellering, diskussioner och gemensam läsning 
kan lärare betona de grammatiska konstruktionerna som är typiska för olika texter. 
Grammatiken är därmed det primära redskapet och lärs samtidigt ut vid arbete av 
autentiska texter (Hedeboe & Polias 2008, 14; Lundin 2019, 142).  

Vidare understryker Batstone (1994, 86f) att uppgifter bör förankras i 
diskussionsämnen som är bekanta för elever, vilket kan kopplas till arbeten med 
autentiska texter med förankring i elevers verklighet (Boström 2004; Ask 2012). Det 
betyder att uppgifter eller texter innehåller sådant som kan skapa en igenkänning hos 
elever, exempelvis skönlitterära texter, ordförståelse eller låttexter som de får arbeta med 
ur ett grammatiskt perspektiv. Syftet med uppgifterna som är att upptäcka sambanden 
mellan språkets form och användning på ett naturligt sätt (Tornberg 2015, 159). Den 
processinriktade grammatikundervisningen innebär även att uppgifterna förmedlar en 
aktiv produktion från elever, vilket innebär att elever uppmuntras till att undersöka 
grammatiska företeelser i såväl egna produktioner som färdiga texter i läroboken. Som 
tidigare nämnts ska varken den produktinriktade grammatiken eller den processinriktade 
grammatiken rangordnas utan de båda måste få komplettera varandra eftersom de är 
viktiga inslag i grammatikundervisningen (Tornberg 2015; Batstone 1994). 

3.3 Material- och metoddiskussion 
När en studie utförs är det viktigt att ta i beaktning att materialet styr uppsatsens resultat. 
Eftersom uppsatsens omfång endast täcker en analys av ett begränsat antal läroböcker blir 
analysen något begränsad. Om fler läroböcker hade använts i uppsatsen hade möjligen ett 
annat resultat framkommit och hade statistiskt sett gett en större sannolikhet för ett mer 
tillförlitligt resultat.  

Läroböckernas totala sidomfång och antal sidor för analys varierar något, vilket bör 
uppmärksammas eftersom det påverkar underlaget för analysen. Det är framförallt FS2 
som är avvikande i fråga om antal sidor för analys. Läroboken består till stor del av 
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textutdrag hämtade från andra källor, vilka inte är en del av analysmaterialet (se avsnitt 
3.2). Detta kan i sig ge en inverkan på resultatet.     

Den kvantitativa metoden ämnar undersöka i vilken omfattning grammatik 
förekommer i läroböckerna. Styrkan med en kvantitativ metod är att analysen av data ger 
ett objektivt och tillförlitligt resultat. Det beror på att den data som framkommer från 
kvantitativa metoder kommer från precisa mätningar av objektiva faktorer (Perry 2011; 
Fejes & Thornberg 2019). Perry (2011, 84) menar att kvantitativa studier i synnerhet 
arbetar med stora insamlingar av data för analys, men att det i många fall även sker 
kvantitativa analyser på mindre insamlingar av material som är meningsfulla för syftet. 
Därmed har ett försök gjorts i att efterfölja Perrys diskussion och låta studien innefatta en 
omfattande kvantitativ analys, men på ett färre antal läroböcker. 

Den kvantitativa analysen utgår från den traditionella grammatiken (Teleman et al 
1999) och Bolanders (2012, 20) språkliga nivåer (se avsnitt 2.3). Det finns andra 
kunskapsfält i relation till grammatik, exempelvis ortografi, som inte berörs i studien. 
Den här typen av avgränsning är nödvändig för uppsatsens omfång men är ändå viktig att 
belysa eftersom analysen och resultatet begränsas.   

Vid användningen av kvalitativa metoder bör objektivitetsfrågan diskuteras. I 
kvalitativ forskning tenderar forskarens subjektivitet att träda fram eftersom hen oftast är 
det primära mätinstrumentet i studien. Det gör att faktorer som exempelvis övertygelser, 
värderingar och bakgrund har stor betydelse för insamlingen av data och analysen av 
densamma (Perry 2011; Fejes & Thornberg 2019). Eftersom uppsatsens andra 
frågeställning besvaras med hjälp av en kvalitativ textanalys kan objektiviteten och 
tillförlitligheten påverkas. Däremot finns det en styrka i att uppsatsen har två skribenter, 
vilket medför att studiens resultat och analys ständigt diskuteras utifrån flera perspektiv. 
Detta i sig har medfört att studiens subjektivitet har fått ge vika för en något mer objektiv 
synvinkel.  
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4 Analys och resultat 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens resultat och analys. I avsnitt 4.1 redovisas det 
kvantitativa resultatet som ämnar belysa i vilken omfattning ämnesområdet grammatik 
representeras i läroböckerna. Under avsnitt 4.2 presenteras den kvalitativa analysen som 
ämnar klargöra vilka konceptioner om grammatik som uttrycks i läroböckerna. Den 
kvalitativa analysen presenteras tematiskt efter de kategorier som återfinns i tabell 3 (se 
avsnitt 3.2.2.1) och kommenteras och analyseras med hjälp av textutdrag.  

4.1 Grammatikens omfattning i läroböckerna 
Den kvantitativa analysen har genomförts med hjälp av de kategorier som ingår i den 
traditionella grammatiken och Bolanders språkliga nivåer (se avsnitt 3.2.1). 

För att skapa tydlighet för läsaren delas det kvantitativa resultatet upp i två tabeller. 
I tabell 4 redovisas en sammanställning av de språkliga nivåernas förekomster i 
analysmaterialet. Vidare presenteras en sammanställning av den grammatiska 
omfattningen i sidantal och procent i tabell 5.  

Avsnittet anlägger även en komparativ ansats med hjälp av de två tabellerna för att 
belysa likheter och skillnader mellan läroböckerna.  

I tabell 4 nedan tydliggörs vilka och hur ofta de språkliga nivåerna förekommer i 
samtliga läroböcker.  
 
Tabell 4. Förekomster av språkliga nivåer i läroböckerna 
 

Läroböcker S2 M2 FS2 STS2 

Ordklasser 32 24 16 44 

Fonologi 15 7 2 22 

Morfologi 26 16 9 38 

Syntax 33  30 48 41 

Semantik 24 18 2 27 

Textnivån 53  15 41 12 

Pragmatik 7  5 0 4 

 
Resultatet i tabellen visar att förekomsten av ordklasser är varierad i läroböckerna. FS2 
har 16 förekomster av ordklasser och är således den bok som har minst förekomster av 
aktuell kategori i jämförelse med övriga läroböcker. Anledningen till det låga resultatet 
beror på att författarna till FS2 undviker ett grammatiskt metaspråk och i stället använder 
andra ord för grammatiska begrepp. Vidare framgår det av resultatet att STS2 är den 
lärobok som har flest förekomster av ordklasser. Resultatet beror troligtvis på att 
författarna har valt att inkludera de begrepp som är kopplade till ordklasser (substantiv, 
verb, pronomen etcetera) i övriga ämnesområden i läroboken. S2 och M2 har 32 
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respektive 24 förekomster av ordklasser i läroböckerna. Resultatet beror med stor 
sannolikhet på att författarna har valt att inkludera arbetet med ordklasser i övriga 
ämnesområden utöver grammatikkapitlen.   

När den språkliga nivån fonologi förekommer är det främst i de ämnesområden som 
behandlar främmande språk och lyrik. I fråga om fonologiska förekomster går det av 
tabell 4 att utläsa att FS2 har 2 förekomster och är således återigen den lärobok med minst 
förekomster av en språklig nivå. M2 med sina 7 förekomster uppvisar även den ett lågt 
resultat till skillnad från S2 och STS2 som har 15 respektive 22 förekomster.  

I tabell 4 framkommer det även skillnader för morfologi. STS2 har 38 förekomster 
av morfologi medan FS2 har 9 förekomster. Den kvantitativa skillnaden kan bero på att 
STS2 behandlar omfattande delar av svensk språkhistoria där ord- och meningsbyggnad 
får ett stort utrymme. Tabell 4 visar även att S2 har ett stort antal morfologiska 
förekomster vilket kan bero på att ett helt kapitel tillägnas morfologi. Det förekommer 
även en hel del morfologi i kapitlet som behandlar olika språkförhållanden i S2.  

Syntax är den språkliga nivå som i resultatet har visat på hög förekomst i samtliga 
läroböcker. Syntaxen i läroböckerna består av ord-, fras- och satslära och dess förekomst 
sträcker sig ofta utöver de renodlade grammatikkapitlen. Exempelvis återfinns 
syntaktiska förekomster i de kapitel som berör språkhistoria och litteraturanalys. Det stora 
antalet av syntaktiska förekomster i samtliga läroböcker går i linje med Bolanders (2012, 
20) uttalande om att syntax är en av de språkliga nivåer som är primär i den svenska 
skolans grammatikundervisning. 

Förekomsten av semantik i läroböckerna består till övervägande del av information 
och uppgifter som behandlar ords betydelse i både främmande språk och i det svenska 
språket. Semantikens förekomster är likvärdig i S2, M2 och STS2 medan FS2 har lägst 
antal förekomster. Det låga antalet i FS2 kan bero på att läroboken inte inbegriper 
ämnesområdet grammatik i det kapitel som ämnar belysa De nordiska språken till 
skillnad från övriga läroböcker. Semantik har fått ge vika för de språkliga nivåerna syntax 
och textnivån, vilka är de språkliga nivåer med flest förekomster i FS2. 

Vidare visar tabell 4 en avsevärd skillnad för textnivån. S2 och FS2 har mer än 
dubbelt så många förekomster av textnivån i jämförelse med M2 och STS2. Skillnaderna 
kan bero på att i S2 och FS2 uppmanas elever att analysera texter utifrån de regler och 
val som kan göras med olika satskonstruktioner för att skapa olika betydelser och 
betydelsenyanser. Dessa typer av uppmaningar framkommer kontinuerligt i S2 och FS2 
men förekommer inte lika frekvent i M2 och STS2. Resultatet beror på att de två 
sistnämnda läroböckerna inte arbetar lika aktivt med grammatiska konstruktioner utifrån 
texter.  

Pragmatik är den språkliga nivån med minst förekomster i samtliga läroböcker.  
När pragmatik har tolkats i läroböckerna förekommer de i form av uppmaningar till att 
arbeta med språket utifrån olika kontexter. Ett exempel är när elever ska skriva brev till 
olika mottagare och därmed uppmanas till att anpassa språket efter dem. I analysen 
framgår det att dessa typer av uppgifter förekommer i S2, M2 och STS2, och tabellen 
visar en likvärdighet läroböckerna emellan. Den lärobok som är avvikande i tabellen i 
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just detta avseende är FS2 där förekomster av pragmatik har uteblivit. Pragmatiken 
inkluderas sällan i ämnesområdet grammatik (Bolander 2012, 20), vilket kan förklara den 
språkliga nivåns låga och även uteblivna förekomst i läroböckerna.  

I tabell 5 tydliggörs grammatikens omfattning i läroböckerna i sidantal. Tabellen 
innehåller även procentuella beräkningar, vilka utgår från läroböckernas totala sidantal 
för analys.  
 
Tabell 5. Grammatikens omfattning i läroböckerna 
 

Läroböcker S2 M2 FS2 STS2 

Läroböckernas totala sidantal för 

analys 

339  354  218  336  

Grammatisk omfattning i sidor 

(inklusive grammatikkapitel) 

119 
(35,1%) 

  

69 
(19,5%)  

64 
(29,4%)  

111  
(33%) 

Renodlade grammatikkapitel i 

sidantal 

43  
(12,7%) 

19  
(5,4%) 

41 
(18,8%) 

37  
(11%) 

  
Av tabell 5 framgår att det totala sidantalet för analys är likvärdigt i tre av fyra 
läroböcker. FS2 är den lärobok som avviker från de övriga genom att sidantalet för analys 
är cirka 100 sidor mindre. Resultatet beror på att läroboken till stor del består av 
textutdrag hämtade från andra källor. 

Vidare redovisar tabell 5 grammatisk omfattning i sidor (inklusive 
grammatikkapitel). S2 är den lärobok som har högst omfattning av grammatik både i 
faktiskt antal sidor och räknat i procent. Grammatikens totala omfattning utgörs av 119 
sidor och 35,1%, vilket är mer än en tredjedel av det totala sidantalet för analys. Det höga 
resultatet beror på att S2 kontinuerligt inkluderar grammatik i samtliga ämnesområden. 
STS2 visar ett liknande resultat. Läroboken har totalt 111 sidor av grammatisk omfattning 
och utgörs således av 33%. Den grammatiska omfattningen i STS2 utgör därmed en 
tredjedel av det totala sidantalet för analys och är således likvärdig S2.  

Vidare visar tabellen att M2:s totala omfattning av grammatik är 69 sidor, vilket 
resulterar i 19,5% av det totala sidantalet för analys. M2 är således den lärobok där 
grammatikens omfattning är lägst både i fråga om faktiskt antal sidor och räknat i procent. 
Det låga resultatet beror på att läroboken huvudsakligen behandlar ämnesområdet 
litteratur utan att i större omfattning inbegripa arbetet med grammatik. 
Slutligen visar tabell 5 att resultatet för kategorin renodlade grammatikkapitel i sidantal 
är likvärdigt i tre av fyra läroböcker. S2:s grammatikkapitel består av 43 sidor och är 
således den lärobok med störst grammatikkapitel. Uträkningen av grammatikkapitlets 
sidantal visar att det utgörs av 12,7% av lärobokens totala sidantal för analys. 

Grammatikkapitlet i FS2 består av 41 sidor, vilket utgör 18,8% av det totala 
sidantalet för analys. Därmed är FS2 den lärobok vars renodlade grammatikkapitel 
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utgör störst procent av samtliga läroböcker i studien. Det är dock viktigt att poängtera att 
FS2 har betydligt färre totalt antal sidor för analys än övriga läroböcker. Det leder till att 
den grammatisk omfattningen räknat i procent blir högre i FS2 än i övriga läroböcker, 
vilka har fler antal sidor för analys. 

Vidare visar resultatet i tabell 5 att grammatikkapitlet i M2 består av 19 sidor, vilket 
är cirka hälften av de resterande läroböckernas grammatikkapitel i sidantal. Resultatet 
visar att M2 även är den lärobok vars grammatikkapitel utgör lägst procent av det totala 
sidantalet för analys, nämligen 5,4%. Resultatet för M2 är därmed avvikande i jämförelse 
med övriga läroböcker. 

  

4.2 Konceptioner om grammatik i läroböckerna 
Den kvalitativa textanalysen ämnar besvara vilka konceptioner om grammatik som 
kommer till uttryck i läroböckerna. Konceptioner definieras och operationaliseras med 
hjälp av distinktionen grammatik som produkt och grammatik som process. För att kunna 
kategorisera grammatik som produkt eller process har sidorna med grammatisk 
förekomst, som framkom av den kvantitativa kartläggningen, analyserats genom 
närläsning.  

I det kvalitativa resultatet förekommer det kvantitativa inslag vilka presenteras i 
tabell 6. Anledningen till det är att göra det tydligt för läsaren i vilken frekvens de 
grammatiska konceptionerna framkommer i läroböckerna. I resultatavsnittet förekommer 
det hänvisningar till tabellen, men även textutdrag kommer att användas för att 
exemplifiera och illustrera resultaten. Textutdragen exemplifierar även de språkliga 
nivåerna som ingår i den kvantitativa analysen. Textutdrag kommer att presenteras 
tematiskt utifrån tabell 3 (se avsnitt 3.2.2.1). De typografiska markeringarna i utdragen 
(fetstil och kursiv) är framskrivna så som de återfinns i originaltexterna.  

I tabell 6 tydliggörs det hur många sidor som representerar produkt- respektive 
processinriktad grammatik i läroböckerna. Tabellen visar att samtliga läroböcker har 
inslag av både grammatik som produkt och grammatik som process.  
 
Tabell 6. Grammatik som produkt och process i det analyserade materialet 
 
Läroböcker S2 M2 FS2 STS2 
Produkt 43 38 45 79 
Process 79 35 24 42 

 
I S2 förekommer det 43 stycken sidor med produktinriktad grammatik och 79 sidor med 
processinriktad grammatik. S2 är den bok som har flest sidor med processinriktad 
grammatik i jämförelse med övriga läroböcker. Det höga resultatet i S2 beror på att 
författarna till läroboken har en benägenhet att inkludera grammatik i flera 
ämnesområden i läroboken och därmed uteblir en isolation. 

I tabell 6 framgår det att produktinriktad grammatik i M2 förekommer på 38 sidor 
och processinriktad grammatik förekommer på 35 sidor, därmed är M2 den bok som är 
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mest likvärdig i sin framställning av konceptionerna. Den här typen av likvärdighet är 
vad Batstone (1994, 52), Tornberg (2015) och Boström (2014) förespråkar. Det bör 
betonas att även om läroboken innehåller en likvärdig framställning behöver lärare 
anpassa det didaktiska arbetet efter de behov varje enskild elevgrupp efterfrågar. 

Utifrån resultatet i tabell 6 framgår det att FS2 innehåller 45 sidor med 
produktinriktad grammatik och 24 sidor med processinriktad grammatik. FS2 är således 
den bok som har minst antal sidor med processinriktad grammatik i jämförelse med övriga 
läroböcker. Det låga resultatet för den processinriktade grammatiken i FS2 beror på att 
läroboken till stor del består av textutdrag skrivna av andra författare. Det förekommer 
inte heller några direkta uppmaningar till att arbeta med grammatik utifrån dessa 
textutdrag. 

Slutligen visar tabell 6 att det i STS2 förekommer produktinriktad grammatik på 79 
sidor och processinriktad grammatik på 42 sidor. STS2 är således den bok med flest antal 
sidor produktinriktad grammatik i jämförelse med övriga läroböcker.  
 

4.2.1 Betoning på språkets formsystem och språkets funktion 
I detta avsnitt utförs en ingående analys av relevanta textutdrag från samtliga läroböcker 
med en betoning på språkets formsystem och språkets funktion. Avsnittet inleds med 
textutdrag som tillhör den produktinriktade grammatiken med fokus på kategorin 
Betoning på språkets formsystem. Kategorin syftar till att begreppsläran är det primära 
kunskapsmålet, vilket betyder att fokus ligger på formsystemets olika betydelser och 
regler. Därefter presenterar analysen textutdrag som tillhör den processinriktade 
grammatiken med fokus på kategorin Betoning på språkets funktion. Kategorin syftar till 
att grammatisk terminologi används som ett medel i stället för ett mål. 

Nedan redovisas och analyseras textutdrag som betonar språkets formsystem från 
samtliga läroböcker. Det första utdraget aktualiserar den språkliga nivån ordklasser och 
återfinns i S2:s grammatikkapitel. 
 

(1) Andra sorters pronomen. Det finns andra grupper av pronomen som också är 
bra att ha för att skapa variation i språket. Demonstrativa pronomen: den, den 
här, den där, denna, det här, det där, detta, de här, de där, dessa, detta (Nilsson & 
Winqvist 2016, 17). 

 
Utdragets huvudsakliga syfte är att informera om att det finns olika typer av pronomen 
som är bra för att skapa variation i språket. Utdraget exemplifierar demonstrativa 
pronomen och de olika alternativen radas upp efter varandra. Det finns ingen uppmaning 
i utdraget att använda dem i en specifik text eller uppgift utan utdragets disposition har 
tolkats uppmuntra till en memorering av den grammatiska terminologin utan att 
problematisera den. Den här typen av beskrivning av ett grammatiskt fenomen är av 
betydelse för de grammatiska baskunskaperna (Batstone 1994; Tornberg 2015).  
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Vidare har ett liknande exempel hittats i FS2:s grammatikkapitel. Utdraget aktualiserar 
den språkliga nivån syntax och ger exempel på språkets formsystem. 
 

(2) Subjekt. Ord som beskriver någon eller något som utför handlingen eller är i ett 
tillstånd.  
• Kalle kommer på festen. 
• Hunden springer på fältet. 
• Stina och Per skall städa huset (Eklund & Rösåsen 2018, 320). 

 
Utdraget ovan redogör för de baskunskaper som behövs för att känna igen ett subjekt i en 
sats. Beskrivningen av subjekt är kortfattad och efterföljs av exempelmeningar där 
subjekten är fetmarkerade. Det förekommer ingen vidare problematisering av subjekten 
och utdraget tolkas därför ha ett primärt fokus på begreppsläran. I likhet med utdrag 1 får 
elever kunskap om grammatikens system, begrepp och former. Även om de inte 
problematiseras är dem av stor betydelse för den grammatika kompetensen.    

Som tidigare nämnts har språkets formsystem även ett fokus på grammatiska regler. 
Nedan följer två utdrag som aktualiserar de språkliga nivåerna ordklasser och morfologi 
och illustrerar morfologiska regler för substantiv. 
 

(3) Substantiv kan förekomma i singular, en, respektive plural, flera. Du kan tala om 
en dator men också flera datorer. De flesta substantiv får ändelser när de skrivs i 
plural. De ändelser som finns är: -ar (stol – stolar) -er (sång – sånger) -or (flicka 
– flickor) -n (äpple – äpplen) -r (sko – skor) (Edvardsson 2018, 397). 

 
(4) I listan som följer finns några av de vanligaste avledningsändelserna, som används 

om man vill göra nya ord av ett substantiv som t.ex. ”kram”: kram-a  kram-are  
kram-bar   kram-ig   kram-ighet   kram-(n)ing (finns visst!) (Waje & Skoglund 
2011, 46). 

 
Utdrag 3 finns i M2:s grammatikkapitel och presenterar regler för hur substantiv ska 
skrivas i singular och plural. Flertalet ändelser exemplifieras med hjälp av olika 
substantiv. Utdrag 4 finns i STS2:s kapitel ”Svenska ord”, som till stor del behandlar 
morfologi och semantik. Utdraget visar hur man kan skapa nya ord av substantiv med 
hjälp av avledningsändelser. Utdrag 3 och 4 har tolkats tillhöra den produktinriktade 
grammatiken eftersom de består av korta beskrivningar, vars enda syfte är att presentera 
regler kopplat till ett grammatiskt begrepp, i detta fall morfologi.  

Samtliga utdrag som har kommenterats ovan har ett primärt fokus på begreppslära 
och framhäver nödvändiga grammatiska baskunskaper. Batstone (1994) och Tornberg 
(2015) menar att grammatiska baskunskaper är en förutsättning för att i ett senare skede 
kunna problematisera grammatiken. Samtliga utdrag består även av korta beskrivningar 
för att presentera regler kopplade till ett grammatiskt begrepp och framställningarna har 
snarare ett primärt fokus på begreppslära än en problematiserad språkkunskap.  
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Något som har uppmärksammats under analysen är att många av de utdrag som speglar 
ett produktinriktat perspektiv på grammatik med betoning på språkets formsystem 
presenteras i läroböckerna med hjälp av tabeller och faktarutor. Tabellerna och 
faktarutorna presenterar ett specifikt grammatiskt begrepp med tillhörande exempel för 
att tydliggöra betydelser och regler. De förekommer frekvent i samtliga läroböcker och 
har allt som oftast ingen metatext. Den här typen av presentation av grammatikens 
formsystem går i linje med Nilsson (2000) som hänvisar till den traditionella 
grammatikundervisningen, vilken ofta förekommer isolerad med begreppslära som det 
primära målet.  

Till skillnad från övriga läroböcker begränsas begreppsläran i FS2 till att endast 
förekomma i det renodlade grammatikkapitlet. I läroboken förekommer det även en del 
vaga beskrivningar av grammatiska begrepp. Ett sådant exempel är när subjunktionen 
”att” får gå under benämningen konjunktion (Eklund & Rösåsen 2018, 318). En sådan 
förenklad beskrivning utelämnar ett helhetsperspektiv på språket vilket snarare kan 
försvåra för elever att tillgodogöra sig den grammatiska terminologin som hjälper dem 
att tänka abstrakt och vid ett senare skede kunna föra teoretiska resonemang. Flera 
språkvetare (Ask 2012; Boström & Josefsson 2006; Lundin 2019) understryker att sådana 
vaga beskrivningar är felaktiga eftersom grammatiska begrepp ska benämnas vid deras 
aktuella och rätta benämning.  

Som nämns i avsnittets inledning är analysen tudelad. Nedan utförs en ingående 
analys på relevanta textutdrag som exemplifierar en processinriktad grammatik med 
fokus på språkets funktion. Nedanstående utdrag aktualiserar de språkliga nivåerna 
ordklasser och textnivån och återfinns i S2:s litteraturkapitel. Utdraget är en del av en 
övning där elever ska fördjupa sig i och arbeta med en dikt med hjälp av grammatiska 
begrepp.  

 
(5) Vilka verb hittar du i strofen? Fundera över meningsbyggnaden och var Södergran 

placerar verben i meningarna. På vilket sätt skapar hon en känsla av ”motsatser” 
med hjälp av verben? (Nilsson & Wingvist 2016, 413). 

 
I utdrag 5 uppmanas elever till att undersöka verbens betydelse och placering i en dikt. 
Det finns även en betoning på meningsbyggnadens betydelse. Utdragets huvudsakliga 
syfte är att låta elever problematisera och diskutera vad verben gör med texten. Utdraget 
har därmed tolkats tillhöra en processinriktad grammatik eftersom den syftar till att 
använda begreppsläran i ett vidare perspektiv och inkluderar arbetet med grammatik i 
andra ämnesområden. Ett liknande exempel återfinns i M2 där elever uppmanas till att 
med hjälp av grammatiska begrepp undersöka en skönlitterär text.  
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(6) Textutdraget är actionfyllt. Det händer mycket på få rader. Hur har författaren 
gjort för att få till detta? Undersök meningslängd, användandet av skiljetecken, 
ordval (titta exempelvis på användandet av verb och adjektiv/adverb). Hur skulle 
du kunna skriva om texten för att få den att bli långsammare? Gör ett förslag och 
läs sedan upp det för en klasskompis (Edvardsson 2018, 83). 

 
Ovanstående utdrag återfinns i M2:s litteraturkapitel och aktualiserar följande språkliga 
nivåer: ordklasser, syntax och textnivån. Det huvudsakliga syftet med uppgiften är att 
undersöka vilken funktion meningslängder och ordklasser har i texten. Därmed är 
språkets funktion återigen det primära kunskapsmålet och inte endast begreppsläran. 
Utdraget har således tolkats tillhöra en processinriktad grammatik.  

Ett annat exempel när språkets funktion betonas är när elever uppmanas till att jobba 
med ett satsschema utifrån ett processinriktat perspektiv på grammatik. Utdraget nedan 
återfinns i FS2:s grammatikkapitel och aktualiserar textnivån och syntax av de språkliga 
nivåerna.   
 

(7) Recept på analys av satsschema. 1. Kommentera subjektens placering. 2. 
Kommentera verbens placering. 3. Finns det satsadverbial och hur påverkar det 
huvudsats och bisats? 4. Ge exempel på en nominalfras, och peka ut huvudordet. 
5. Ge exempel på en verbfras, och peka ut huvudordet (Eklund & Rösåsen 2018, 
333).   

 
Anledningen till att utdraget har tolkats tillhöra en processinriktad grammatik är 
framförallt verbet kommentera. I stället för att endast sätta in meningar i ett satsschema 
finns det en uppmaning till att undersöka och resonera kring satsdelarnas funktion. 
Därmed anses uppgiften genomsyras av den didaktiska hur-frågan, och elever behöver 
tillämpa de grammatiska kunskaperna och problematisera dem i ett vidare perspektiv.  

Ovanstående tre utdrag är uppgifter som ämnar uppmana elever till att arbeta med 
grammatik ur ett processinriktat perspektiv. Det krävs dock inga direkta uppmaningar för 
att ett utdrag ska tolkas som processinriktat, utan det kan även vara textutdrag som fyller 
ett informerande syfte. Utdrag 8 är hämtat från STS2:s grammatikkapitel och aktualiserar 
den språkliga nivån semantik. Utdragets huvudsakliga syfte är att informera elever om 
hur de på olika sätt kan ”ordklassbestämma” ett ord.   
 

(8) Förut har du mest utgått från betydelsen när du arbetat med ordklasser. Men en 
sådan analys räcker inte alltid […]Det är alltså viktigt att du lär dig att använda 
också andra egenskaper än betydelsen när du ordklassbestämmer ord (Waje & 
Skoglund 2011, 312).    

 
I ovanstående utdrag betonar författarna till STS2 att det krävs mer än att bara se till 
betydelsen för olika grammatiska företeelser. Vad som kan konstateras är att utdraget 
syftar till ett grammatiskt helhetsperspektiv eftersom författarna betonar att det krävs mer 
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än bara betydelse för att kunna kategorisera ordklasser. Författarna menar även att 
funktion och form är viktiga beståndsdelar för kategoriseringen och på så sätt utökar de 
nödvändiga grammatiska kunskaper (Boström & Josefsson 2006). 

4.2.2 Normativ grammatik och deskriptiv grammatik 
I detta avsnitt utförs en ingående analys av relevanta textutdrag från samtliga läroböcker 
med fokus på grammatik ur ett normativt och deskriptivt perspektiv. Avsnittet inleds med 
textutdrag som tillhör den produktinriktade grammatiken med fokus på normativ 
grammatik. Typiskt för den normativa grammatiken är att den är värderande, vilket 
betyder att framställningen av grammatik syftar till ett rätt eller ett fel.  

Därefter presenteras textutdrag som tillhör den processinriktade grammatiken med 
fokus på deskriptiv grammatik. Den deskriptiva grammatiken kännetecknas av att den är 
beskrivande och icke-värderande. Till skillnad från den normativa grammatiken finns det 
en större betoning på att problematisera och undersöka grammatiken i såväl textutdrag 
som i mindre grammatiska betydelseenheter. 

Nedan redovisas och analyseras textutdrag för kategorin normativ grammatik. 
Utdrag 9 återfinns i S2:s grammatikkapitel och exemplifierar hur elever ska använda sig 
av konjunktioner, vilket illustreras med hjälp av två exempelmeningar. Utdraget 
aktualisera således den språkliga nivån ordklasser. 
 

(9) Rätt: springer eller fotograferar. Verb + verb. 
Fel: springer eller foto. Verb + substantiv. (Nilsson & Wingvist 2016, 24). 

 
Exempelmeningarna från S2 förmedlar en korrekt användning och en felaktig användning 
av konjunktioner. Betoning på den normativa grammatiken förstärks genom att 
författarna har valt att använda sig av färgkodning på vad som är rätt och vad som är fel. 
Det förekommer inga ytterligare beskrivningar av konjunktioner i samband med utdraget 
och det har därmed tolkats betona en normativ ansats. Ett liknande exempel har hittats i 
FS2:s kapitel om utredande texter. Även här har författarna valt att använda färgkodning 
för att tydligt signalera vad som är rätt och fel. 
 

(10) Se till att inte utelämna subjekten i dina meningar. Hade sovit dåligt hela natten 
och var därför grinig. Fick väl i och för sig skylla mig själv. Jag hade sovit dåligt 
hela natten och därför var jag grinig. Jag fick väl i och för sig skylla mig själv. 
(Eklund & Rösåsen 2018, 131). 

 
Utdraget ovan aktualiserar den språkliga nivån syntax. Utdraget signalerar en normativ 
grammatik eftersom exempelmeningarna tydligt visar ett givet rätt och fel i fråga om 
uteblivet subjekt. Det förekommer inga ytterligare beskrivningar av användningen av 
subjekt till utdraget förutom uppmaningen: se till att inte utelämna subjekt i dina 
meningar. Författarna hade kunnat skriva fram att svenskan har ett subjektstvång för att 
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en mening ska anses korrekt eller visa att olika texter struktureras olika, men i stället 
betonar de en normativ grammatik.  

Utdrag 9 och 10:s huvudsakliga syfte är att informera elever om grammatiska regler 
medan följande två exempel visar hur normativ grammatik kan förekomma i form av 
uppgifter. I utdraget nedan, som är hämtat från M2:s kapitel om litteraturhistoria, radas 
tre ålderdomliga ord upp med en uppmaning om att ta reda på deras betydelse.  

 
(11) I texten finns en del ord som kanske inte används så ofta i dagligt tal. Vad 

betyder: 
a) emancipation 
b) subordination 
c) pretentioner (Edvardsson 2018, 184). 

 
I utdraget ovan aktualiseras den språkliga nivån semantik eftersom innehållet betonar 
ordkunskap. Det förekommer inga uppmaningar till att arbeta med orden i en större 
kontext utan utdragets primära syfte är att ta reda på ordens korrekta betydelse. I S2 och 
STS2 återfinns liknande uppgifter men vid dessa tillfällen ska elever använda orden i nya 
kontexter och diskutera deras betydelse tillsammans med klasskamrater. Dessa typer av 
uppgifter har då tolkats ha en processinriktat ansats. I utdrag 11 återfinns inga sådana 
uppmaningar och tolkas därför signalera vad som är rätt och fel, vilket går i linje med den 
normativa grammatiken. 

Utdrag 12 återfinns i STS2:s grammatikkapitel och aktualiserar den språkliga nivån 
ordklasser. Uppgiften uppmanar elever till att skriva tema på en rad olika verb.  
 

(12) Skriv tema på följande verb.  
            a) stå     d) krypa 
            b) välja   e) säga  
            c) ljuga   f) skilja (Waje & Skoglund 2011, 327). 

 
Utdraget ovan speglar en normativ grammatik eftersom uppgiftens formulering 
efterfrågar ett korrekt svar av elever. Det sker ingen vidare problematisering av 
grammatiken utan betoningen ligger på ett arbete med verb utifrån en normativ ansats. 
Den här typen av uppgifter är typexempel för en inlärning av grammatiska baskunskaper 
och förekommer frekvent i samtliga läroböcker. 

Med utgångspunkt i ovanstående analys konstateras det att samtliga läroböcker i 
hög grad speglar en normativ grammatik. Den återfinns i de flesta ämnesområden men 
förekommer främst i de renodlade grammatikkapitlen. Den normativa grammatikens 
breda omfattning i läroböckerna går i linje med Tornberg (2015) och Batstone (1994) som 
menar att den är en förutsättning för grammatiska baskunskaper.  

Som nämnts i avsnittets inledning är analysen tudelad. Nedan utförs en ingående 
analys på relevanta textutdrag som exemplifierar en processinriktad grammatik med 
fokus på deskriptiv grammatik. Utdrag 13 återfinns i S2:s grammatikkapitel och 
aktualiserar den språkliga nivån syntax. I utdraget uppmanas elever till att läsa en rad 
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meningar högt och med hjälp av den inre grammatiken analysera vad som kan vara 
problematiskt med dem. Därefter förekommer en uppmaning till att arbeta i par för att 
lösa uppgiften.  
 

(13) Ta hjälp av grammatiken. Förbättra meningarna nedan (a-d). Börja med att 
läsa meningen högt för att höra vad det är som inte fungerar. Ta sedan hjälp av 
satslösning och satsschemat för att formulera meningar som är klara och tydliga. 
Jobba gärna i par och diskutera er fram till fungerande lösningar (Nilsson & 
Winqvist 2016, 53). 

 
Utdraget ovan har tolkats som deskriptivt eftersom det finns en uppmaning till att prata 
om grammatiken. Formuleringen: diskutera er fram till fungerande lösningar (Nilsson & 
Winqvist 2016, 53) visar att uppgiften kan ha flera lösningar och frångår därmed ett 
normativt arbetssätt. Typiskt för den deskriptiva grammatiken är att den uppmanar till 
problematisering och diskussion kring grammatiska fenomen (Boström & Josefsson 
2006). Därmed har även utdragets rubrik bidragit till kategoriseringen eftersom den 
uppmuntrar elever till att med hjälp av grammatiken genomföra uppgiften.  

Ett liknande exempel med en deskriptiv ansats återfinns i M2:s grammatikkapitel. 
Det huvudsakliga syftet med utdrag 14 är att elever ska resonera om och arbeta med 
grammatik utifrån ett antal meningar. I likhet med utdrag 13 uppmanas elever till att prata 
om grammatik.   
 

(14) Nedan finns ett antal meningar som är förhållandevis korta. Din uppgift blir att 
bygga ut dem och sedan förklara hur du byggt ut dem. Har du exempelvis lagt 
till nya satsdelar? I så fall vilka? Har du lagt till hela satser? I så fall vilka? Du 
kan bygga ut meningarna på olika sätt (Edvardsson 2018, 409).  

 
Utdraget ovan innehåller en uppmaning till att bygga ut meningar med hjälp av olika 
satsdelar eller satser och därefter förklara hur meningarna har byggts ut. Därmed 
aktualiserar utdrag 14 den språkliga nivån syntax på ett liknande sätt som utdrag 13. 
Uppgiften avslutas med meningen: Du kan bygga ut meningarna på olika sätt som 
signalerar att det finns olika syntaktiska möjligheter till uppgiften. Detta har tolkats syfta 
till en beskrivning av grammatiken i stället för en värdering av den.  

Följande utdrag från FS2:s grammatikkapitel problematiserar skriftspråksregler för 
de och dem. Utdrag 15 aktualiserar de språkliga nivåerna ordklasser och syntax. Utdraget 
kan tyckas tillhöra en normativ grammatik på grund av att läsaren får regler för att korrekt 
kunna använda pronomenformer i skriftspråket. Trots det har utdraget tolkats som 
deskriptivt eftersom det beskriver och problematiserar ett vanligt förekommande 
grammatiskt problem.  
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(15) Många har svårt att skilja på de och dem i skriftspråket, antagligen beror det på 
att dessa två olika pronomenformer uttalas likadant, dom. De är subjektsform 
och dem är objektspronomen. Det blir lättare om man i tanken byter ut orden 
mot ett liknande par: vi och oss. Pröva till exempel att byta ut de och dem mot 
vi och oss i följande mening: De köper choklad åt dem. Då hör du skillnaden 
tydligt (Eklund & Rösåsen 2018, 314).  

 
Utdraget ovan har tolkats skildra en deskriptiv grammatik eftersom det finns en indirekt 
uppmaning till att använda sin inre grammatik. Det är framförallt formuleringen då hör 
du skillnaden tydligt som speglar den inre grammatiken. Elever uppmanas alltså till att 
använda mentala processer så som att lyssna för att genomföra en grammatisk 
problemlösning. Eleverna uppmuntras även till att byta ut de och dem till pronomenen vi 
och oss för att på andra sätt komma underfund med hur de på ett korrekt sätt ska använda 
sig av de förstnämnda i skrift. På så sätt både problematiserar och beskriver FS2:s 
författare ett grammatiskt problem och ger eleverna nya verktyg för att kunna lösa det.   

I den processinriktade grammatiken betonas tillämpningen av grammatik i olika 
kontexter (Batstone 1994). Processinriktad grammatik framhäver en deskriptiv 
grammatik som inte fokuserar på rätt eller fel utan belyser undantag från språkreglerna, 
vilket i sig syftar till ett större perspektiv på språket och dess användning (Boström & 
Josefsson 2006). Textutdraget som följer nedan avser belysa en problematisering av 
morfologiska pluralböjningar för lånord. 

 
(16) Böjning – SAOL:s och Svenska språknämndens rekommendationer har haft 

svårt att slå igenom: de flesta använder blinkers hellre än blinkrar och slänger 
skräp i containers och inte containrar. Men vad ska det då heta i bestämd form 
plural? […]Ännu besvärligare är det med flerordsuttryck som joint venture och 
market maker. De planerade joint venturesarna misslyckades? (Waje & 
Skoglund 2011, 304).  

 
Ovanstående utdrag återfinns i STS2:s kapitel om språkhistoria och aktualiserar 
morfologi. Utdraget visar hur engelska lånord bör böjas enligt svensk morfologi, men 
framhäver att så inte alltid är fallet i det vardagliga språkbruket för tal och skrift.  

STS2:s författare hänvisar till Svenska språknämnden som är statens organ för 
språkvård och SAOL som är Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. De båda 
associeras med en normativ grammatik. I fråga om morfologiska ändelser 
rekommenderar de båda att ändelsen -rar bör användas för substantiven containrar och 
blinkrar. Trots rekommendationen är ändelsen -s mer förekommande enligt STS2. I 
utdrag 16 speglas därmed språkliga fenomen som de facto går emot den normativa 
grammatikens rekommendationer. Det är därför nödvändigt att diskutera och 
problematisera de problem som kan uppstå när en normativ grammatik tillämpas på vissa 
lånord eftersom de svenska språkreglerna inte alltid är applicerbara på dem. Med hjälp av 
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diskussioner om morfologiska ändelser till lånord förmedlar författarna till STS2 därmed 
en deskriptiv grammatik.  
 

4.2.3 Betoning på isolerade övningar och grammatik som hjälpmedel 
I detta avsnitt utförs en ingående analys på relevanta textutdrag från samtliga läroböcker 
utifrån kategorierna Betoning på isolerade övningar och Grammatik som hjälpmedel för 
att tala om och analysera texter. Det bör poängteras att relevanta utdrag för kategorierna 
inte har hittats i FS2, men avsaknaden av utdrag kommer att kommenteras för såväl den 
produktinriktade- som den processinriktade kategorin. 

Avsnittet inleds med textutdrag som tillhör den produktinriktade grammatiken med 
fokus på isolerade övningar. Typiskt för kategorin är att den inte inbegriper övriga 
grammatiska kunskaper än just den som efterfrågas och att den inte förekommer i ett 
arbete med andra texttyper. Det bör även understrykas att kategorin har en specifik 
inriktning på övningar medan de andra kategorierna kan appliceras på både övningar och 
övrigt analysmaterial (se avsnitt 4.2.1, 4.2.2, 4.2.4).  

Därefter presenteras textutdrag som tillhör den processinriktad grammatiken med 
fokus på grammatik som hjälpmedel för att tala om och analysera texter. Kategorin ämnar 
skapa en medvetenhet om att olika texttyper kräver varierade grammatiska 
konstruktioner. Det primära syftet är därmed att synliggöra språkets struktur i olika 
texttyper och skapa fördjupade språkfärdigheter (Lundin 2019). 

Nedan redovisas och analyseras textutdrag som tillhör kategorin isolerade övningar. 
Utdrag 17 och 18 är hämtade från S2 och STS2 och återfinns i respektive läroboks 
grammatikkapitel. 

 
(17) Övning nr 1. Byt fonem. Övning nr 2. Bilda vettiga meningar av nonsensord. 

Övning nr 3. Hitta rotmorfemet. Övning nr 4. Förstå betydelsen med hjälp av 
prefix (Nilsson & Winqvist 2016, 44). 

 
(18) När använder man sin, sitt och sina? Huvudregeln säger att sin, sitt och sina 

ska användas vid syftning tillbaka på satsens subjekt. Sätt in rätt pronomen i 
luckorna (Waje & Skoglund 2011, 323). 

 
De ovanstående utdragen innehåller exempel på övningar som Tornberg (2015) kallar för 
”drillövningar”. Det innebär att isolerade och tillrättalagda uppgifter används för att träna 
på en grammatisk regel, vilket är utmärkande för den produktinriktade 
grammatikundervisningen. Utdrag 17 är exempel på en rad rubriker vars tillhörande 
övningar ämnar bearbeta ett grammatiskt fenomen i taget och inbegriper inga övriga 
grammatiska kunskaper än just den som efterfrågas. Förtydligat syftar övning 1 endast 
till ett arbete med fonem medan övning 4 syftar till ett arbete med prefix. Utdrag 17 
aktualiserar således fonologi, morfologi och semantik av de språkliga nivåerna. 
Övningarna förekommer inte i anslutning till andra texttyper och de isoleras från övriga 
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ämnesområden. Den tydliga uppdelningen av uppgifterna gör det möjligt för elever att 
fokusera på ett grammatiskt fenomen i taget och på så sätt kan de tillgodogöra sig de 
grammatiska reglerna. 

Utdrag 18 aktualiserar de språkliga nivåerna ordklasser och syntax med en ansats 
till att beskriva huvudregeln för possessiva pronomen. Utdraget är ett typiskt exempel på 
en så kallad ”drillövningar” eftersom elever uppmanas till att sätta in rätt pronomen i 
exempelmeningarnas luckor och får på så vis träna på den specifika regeln de får beskrivet 
för sig.  

Av de två utdragen som har kommenterats ovan kan det konstateras att de 
genomsyras av en isolering, såväl i placering som i utformning. Trots att de är isolerade 
och tillrättalagda är de ändå av betydelse för de grammatiska baskunskaperna (Tornberg 
2015, Batstone 1994).  

Som tidigare nämnts specificerar sig aktuell kategori på just övningar. Kategorins 
specifika inriktning har därmed påverkat analysen av M2 eftersom det finns en avsaknad 
av isolerade grammatikövningar. Trots svårigheter följer nedan ett utdrag från M2 som 
illustrerar isolerade övningar på grund av dess placering i läroboken. Utdraget 
aktualiserar den språkliga nivån semantik.  
 

(19) Arbetsuppgift: Nyord från Språkrådet. Varje år ger Språkrådet (Institutet 
för språk och folkminnen) ut en nyordslista. Din uppgift blir att analysera den 
senaste listan. Sök på nätet på ”Språkrådet och nyordslista”.  
1. Välj ut tio ord från listan. 
2. Tycker du att orden behövs i det svenska språket eller är det ord som är 

”onödiga”? (Edvardsson 2018, 402).  
 
Utdraget ovan är placerat mitt i M2:s grammatikkapitel, mellan ordklasser och fraslära. 
Det har inte på tidigare eller nästkommande sidor skapats en koppling till nyord utan 
övningen förekommer utan explicita formuleringar eller förklaringar till dess placering. 
Utdraget i sig kan tolkas tillhöra en processinriktad grammatik eftersom den uppmanar 
läsaren att ”gå till sig själv” och analysera den senaste nyordslistan. Men uppgiftens 
isolering väger vid analysen tyngre än dess innehåll, därav den produktinriktade 
kategoriseringen. 

Som nämnts i avsnittets inledning har inga isolerade övningar hittats i FS2. Det bör 
poängteras att produktinriktad grammatik finns i läroboken, men inte för aktuell kategori. 
I övriga läroböcker har isolerade övningar hittats i samtliga ämnesområden, framförallt i 
de renodlade grammatikkapitlen. I FS2 återfinns det inga isolerade grammatikövningar i 
övriga ämnesområden. I det renodlade grammatikkapitlet finns endast 5 övningar och 
samtliga har tolkats tillhöra en deskriptiv grammatik.  

Av analysen ovan framgår det att det finns isolerade övningar i S2 och STS2 men 
att det är färre i M2 och obefintliga i FS2. Däremot har samtliga läroböcker en isolerad 
uppdelning av grammatik i grammatikkapitlen där ordklasser och satsdelar behandlas var 
för sig. Boström (2002) och Josefsson & Boström (2006) menar att den isolerade 
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uppdelningen, som beskrivits ovan, går i linje med den traditionella 
grammatikundervisningen som är vanligt förekommande i svensk skola. För att få ett 
helhetsperspektiv på grammatik är varje enskild grammatisk beståndsdel viktig och 
därmed fyller den isolerade indelningen sin funktion, understryker Batstone (1994).  

Även om samtliga läroböcker har en isolerad uppdelning av grammatik i 
grammatikkapitlen varierar innehållet i dem. I S2 och STS2 förekommer det metatexter 
och isolerade övningar som uppmanar till att arbeta med grammatik och läroböckerna har 
en genomgående varierad disposition. M2 och FS2 innehåller däremot få eller inga 
isolerade övningar och har snarare ett större fokus på beskrivande texter om grammatik. 

Utifrån analysens andra perspektiv utförs nedan en ingående analys av relevanta 
textutdrag som exemplifierar en processinriktad grammatik med fokus på grammatik som 
hjälpmedel för att tala om och analysera texter. Utdrag 20 återfinns i S2:s kapitel om 
muntlig och skriftlig framställning och aktualiserar den språkliga nivån textnivån. I 
utdraget nedan utgår arbetet med grammatik från Lena Anderssons debattartikel ”Med 
rinnande mascara i spåret”. I utdraget uppmanas elever till att i par analysera texten med 
hjälp av grammatiska företeelser så som fundament och meningslängd. 
 

(20) Övning nr 4. Variation, goda formuleringar och träffsäkra meningar. Börja 
med att läsa textutdraget nedan ”Med rinnande mascara i spåret”. Besvara 
följande frågor tillsammans med din bänkkamrat. 
a) Ge exempel på hur ord, fundament (s.37) och meningslängd varieras. 
b)  Ge exempel på goda formuleringar genom att stryka under stilfigurer 
c) Ge exempel på någon träffsäker mening. 
d) Gå gärna igenom frågorna a-c tillsammans i klassen. Har ni olika exempel? 

Vad kan ni lära av varandras svar? (Nilsson & Wingvist 2016, 140).  
 
Förutom att analysera texten med hjälp av grammatiska begrepp finns det i ovanstående 
utdrag även en uppmaning till att diskutera och jämföra vilka företeelser som förekommer 
i texten. Därmed skapas en ansats till att problematisera grammatiken i en 
argumenterande text. Till skillnad från isolerade övningar som inte inbegriper ett 
grammatiskt arbete med olika texttyper förmedlar utdrag 20 att elever behöver applicera 
sina förvärvade grammatikkunskaper på en specifik texttyp. På liknande sätt förmedlar 
utdrag 21 att det krävs olika grammatiska konstruktioner för olika texttyper, i detta fall 
en utredande text. Utdraget är hämtat från M2:s kapitel om skriftlig framställning och 
aktualiserar den språkliga nivån textnivån.   
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(21) När du skriver utredande texter är det viktigt att du kan vara saklig och kan 
skriva formellt. Hur kan man då göra för att skriva formellt och sakligt? Det 
finns många olika sätt. En del använder sig av passiv-konstruktioner. 
Passivsatsens styrka är att den gör texten mer koncentrerad. Du får in mer 
information med färre ord. Här nedan ser du ett par exempel. Passivsatser kan 
också leda till att texten blir mer svårläst. 
Aktiv sats: Jag genomförde undersökningen på en skola. 
Passiv sats: Undersökningen genomfördes på en skola (Edvardsson 2018, 

346).  
 
I ovanstående utdrag exemplifieras skillnaden mellan aktiv och passiv sats. Utdraget 
laborerar med de olika satserna för att förmedla vilken av dem som passar bäst när en 
utredande text ska skrivas. Även om utdraget i sig inte innehåller en uppmaning till att 
producera en utredande text ger den nödvändiga grammatiska förkunskaper för att vid ett 
senare skede kunna applicera dem vid ett arbete med den specifika texttypen. 

I utdrag 20 och 21, som analyserats och kommenterats ovan, utgår arbetet med 
grammatiska konstruktioner utifrån två olika texttyper, en argumenterande text och en 
utredande text. På liknande sätt illustreras arbetet med grammatiska konstruktioner för 
instruerande texter i utdraget nedan. 

 
(22) Instruerande texttyper. Matlagningsrecept, vägbeskrivningar och 

bruksanvisningar är exempel på instruerande texter. De berättar hur man gör 
något…Ett kännetecken är att skribenten ofta använder sig av 
uppmaningsformen (imperativ): Skilj gulan från vitan. Kör till vänster efter det 
andra trafikljuset. Sätt i skrivarkabeln (Waje & Skoglund 2011, 108).  

 
Ovanstående utdrag är hämtat från STS2:s kapitel för skriftlig framställning och 
aktualiserar den språkliga nivån textnivån. Enligt författarna till STS2 är verbformen 
imperativ ett kännetecken för instruerande texter och utdraget exemplifierar olika 
uppmaningar där imperativ är fetmarkerat. Likt utdrag 21 uppmanas inte läsaren till att 
producera en text, men utdraget presenterar de grammatiska förkunskaper som är av 
relevans för texttypen. Det som behöver betonas är att processinriktad grammatik inte 
nödvändigtvis kräver att läsaren ska producera material utan det kan vara som i utdrag 21 
och 22, att grammatiska begrepp inkluderas i andra ämnesområden och inte bara i isolerad 
begreppslära.  

I FS2 får textutdrag, såväl skönlitterära som autentiska, ta stor plats. Det 
huvudsakliga arbetet för elever sker utifrån dessa textutdrag och de förekommer frekvent 
i hela läroboken. Till skillnad från övriga läroböcker exkluderar FS2 ett processinriktat 
arbete med grammatik i samband med olika texttyper. Läroboken har snarare ett specifikt 
fokus på disposition, källhantering och innehåll. Man skulle kunna tro att innehållet 
handlar om grammatik och språkriktighet men det fokuserar snarare på texttypens drag, 
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exempelvis att argumenterande text kan innehålla ethos, pathos eller logos (Eklund & 
Rösåsen 2018, 181ff).   

Vad som kan tolkas som arbete med grammatik är när elever uppmanas till att 
analysera eller tänka på språk och språkriktighet i lärobokens olika texter. Det 
förekommer dock inga ytterligare förtydliganden om vad som egentligen menas med 
språk och språkriktighet eller hur texter ska analyseras. Det förekommer stundom 
kommentarer till de autentiska elevtexterna så som ”formfel, särskrivning eller ordval” 
(Eklund & Rösåsen 2018, 126) men kommentarerna problematiseras inte ytterligare. Det 
kan vara en dold uppmaning till elever som själva ska veta vad kommentarerna betyder 
och därefter rätta dem. Dessa typer av bristfälliga beskrivningar förekommer vid ett flertal 
tillfällen i FS2. Det har därför varit svårt att i analysen avgöra om elever uppmanas till att 
använda grammatiska kunskaper eller inte eftersom det inte finns ett förtydligande om 
vad de ska göra av de faktiska kommentarerna. Med ovannämnd beskrivning av 
grammatik i texter i FS2 har därmed ett utdrag från läroboken inte inkluderats i resultatet.  
 

4.2.4 Förstrukturerade meningar och grammatik kopplat till elevers verklighet 
 I detta avsnitt utförs en ingående analys av relevanta textutdrag från samtliga läroböcker 
med fokus på kategorierna Förstrukturerade meningar och Grammatik kopplat till 
elevers verklighet.  

Avsnittet inleds med textutdrag som tillhör den produktinriktade grammatiken med 
fokus på förstrukturerade meningar. Typiskt för kategorin är att meningarna är 
syntaktiskt korrekta och sällan innehåller ett autentiskt språkbruk. Därmed anses de sakna 
samband med det språkbruk som elever möter såväl i det egna språkbruket som i 
skönlitteratur.  

Därefter presenteras textutdrag som tillhör den processinriktade grammatiken med 
fokus på grammatik kopplat till elevers verklighet. Typiskt för kategorin är att arbetet 
med grammatik sker utifrån texter som kan skapa en igenkänning hos elever, exempelvis 
skönlitterära- och elevskrivna sådana. Arbetet utifrån texter kan även innebära direkta 
uppmaningar där de ska utgå från och använda sig av sitt språkbruk. Det bör poängteras 
att det inte har hittats relevanta textutdrag för aktuell kategori i FS2, men avsaknaden av 
utdrag kommer att kommenteras i avsnittets del som behandlar processinriktad 
grammatik.  

Nedan redovisas och analyseras textutdrag som tillhör kategorin Förstrukturerade 
meningar. Utdrag 23 återfinns i S2:s grammatikkapitel och aktualiserar de språkliga 
nivåerna syntax och ordklasser. Utdraget presenterar fraslära med hjälp av två syntaktiskt 
korrekta meningar.  

 
(23) Fraser: Din mysiga och busiga katt skulle klättra på bordet 

                  Nominalfras                     Verbfras       Prepositionsfras 
Ordklasser: Din mysiga och busiga katt (Nilsson & Winqvist 2016, 26). 
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I ovanstående utdrag framgår det att Din mysiga och busiga katt är nominalfras, skulle 
klättra är verbfras och på bordet är en prepositionsfras. Nedanför meningen presenteras 
en förkortad version: Din mysiga och busiga katt som ska fungera som ett exempel för att 
visa att en fras även består av olika ordklasser. I ovanstående utdrag använder författarna 
endast nominalfrasen för att exemplifiera ordklasser. Det går i linje med Batstone (1994) 
som menar att grammatiska konstruktioner ofta förkortas eller förenklas för att förtydliga 
grammatiska beskrivningar. Även om författarna har valt att endast använda 
nominalfrasen tolkas det vara ett försök av författarna att vidga förståelsen för grammatik 
genom att inkludera ordklasser i satslära.  
Ett liknande exempel finns i STS2:s grammatikkapitel. Nedanstående utdrag presenterar 
regler för predikat och innehåller korta förstrukturerade meningar för att exemplifiera den 
grammatiska företeelsen.   
 

(24) Predikat är den satsdel som består av eller innehåller satsens finita verb, ett 
verb i presens, imperfekt eller imperativ. Predikatet kan vara enda verb i satsen: 

    Hunden äter. 
    Hunden åt. 
   Ät upp din mat! (Waje & Skoglund 2011, 339).  

 
I utdrag 24 aktualiseras de språkliga nivåerna ordklasser och syntax. Meningarna syftar 
till att statuera exempel på vilka verbformer som ett predikat kan bestå av. De korta 
meningslängderna kan bero på att predikatet presenteras för första gången i STS2. 
Utdraget är således ett typexempel på hur förstrukturerade meningar används eftersom 
det primära syftet med dem är att statuera tydliga exempel för en specifik grammatisk 
regel. Enligt Tornberg (2015) innehåller förstrukturerade meningar sällan några 
problematiska undantag för den aktuella regeln och dessa kriterier speglas i ovanstående 
utdrag. 

Vad som kan konstateras med utdrag 23 och 24 är att förstrukturerade meningar 
används för att belysa kunskaper om ordklasser, fraslära och satsdelar medan de 
kommande två utdragen använder förstrukturerade meningar i syfte att arbeta med 
satslära. Nedanstående utdrag återfinns i M2:s och FS2:s grammatikkapitel och avser 
belysa den språkliga nivån syntax.  

 
 

(25) Arbetsuppgifter: Satsdelar. Du ska få ta ut satsdelar ur följande meningar. Ta 
gärna hjälp av frågorna som du lärt dig.  
1. Farmor gav mig pengar 
2. Alla hörde skriken (Edvardsson 2018, 409). 
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(26) Du ska placera in nedanstående åtta meningar i ett satsschema.  
Källa – åtta meningar.  
1. Ebba med de buskiga ögonbrynen svarade inte på frågan.  
2. Hon tyckte att läraren borde ha ställt frågan på ett tydligare sätt (Eklund & 

Rösåsen 2018, 302). 
 
Utdrag 25 och 26 uppmanar elever till att ta ut satsdelar från förstrukturerade meningar. 
Meningarna i utdrag 25 är tämligen korta och innehåller inte några längre fraser eller 
satsadverb och kan därmed anses vara av det enklare slaget. Utdrag 26 däremot gör en 
ansats till något mer avancerade meningar. Den första meningen i utdraget innehåller en 
längre nominalfras Ebba med de buskiga ögonbrynen och satsadverbet inte. Den andra 
meningen i utdrag 26 innehåller en att-bisats att läraren borde ha ställt frågan på ett 
tydligare sätt. Meningen innehåller även verbfrasen borde ha. Därmed finns det vissa 
skillnader mellan utdrag 25 och 26, men meningarna speglar likväl en syntaktisk 
korrekthet.   

Tornberg (2015, 150) menar att förstrukturerade meningar i läromedel eller 
övningsböcker får ta stor plats i en produktinriktad grammatikundervisning. Analysen har 
visat ett samband mellan Tornbergs uttalande och den faktiska utformningen av de 
analyserade läroböckerna eftersom förstrukturerade meningar förekommer frekvent.  

Även om förstrukturerade meningar återfinns i samtliga läroböcker har analysen 
visat att utformningen av dem skiljer sig åt. I S2 och STS2 framkom det att läroböckerna 
kontinuerligt utvecklar de förstrukturerade meningar. Det sker alltså en progression i 
konstruktionen av dem eftersom de blir längre och mer invecklade. Både när de används 
som exempel och när elever uppmuntras till att arbeta med dem. S2 och STS2 skiljer sig 
därmed från M2 och FS2 vilka är tämligen statiska i sin framställning av förstrukturerade 
meningar. Det kan därmed tolkas som att de förstnämnda läroböckerna gör en ansats till 
att skapa mer komplexa sådana.  

Som nämnts i avsnittets inledning är analysen tudelad. Nedan utförs en ingående 
analys på relevanta textutdrag som exemplifierar en processinriktad grammatik med 
fokus på Grammatik kopplat till elevers verklighet. Utdrag 27 återfinns i S2:s kapitel om 
språkförhållanden och aktualiserar den språkliga nivån pragmatik. I utdraget uppmanas 
eleverna till att läsa ett textutdrag från författaren Stina Stoors novell ”Ojura”. Därefter 
uppmanas de till att skriva om texten från västerbottniska till standardsvenska. 
 

(27) Övning nr 9. Skriftspråk i ”Ojura”. 
I Stina Stoors novell ”Ojura” talar karaktärerna med dialekt från Västerbotten 
(norrländska mål). Läs först igenom det korta utdraget nedan. Skriv sedan om 
utdraget till standardsvenska. Vilka ord ändrar du? Vad ändrar du? (Nilsson 
& Winqvist 2016, 91).  

 
Ovanstående utdrag har tolkats ha kopplingar till elevers verklighet eftersom det är en 
skönlitterär text skriven av en samtida känd författare i Sverige. För att genomföra 
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uppgiften behöver elever undersöka vilka ord som är dialektala. Därefter ska de skriva 
om texten till en mer normanpassad sådan. Det bör poängteras att inte alla elever kanske 
kan göra en direktöversättning från västerbottniska till en standardsvenska. Därmed kan 
man anta att författarna gör en ansats till att låta elever diskutera olika dialektala ord i 
Sverige. 

En liknande uppgift finns i M2:s litteraturkapitel där elever ska undersöka ordval 
och syntax i dikten ”She walks in beauty” skriven av författaren Lord Byron, som levde 
och verkade under romantiken. Utdraget aktualiserar således de språkliga nivåerna syntax 
och textnivån.  
 

(28) 1. Skriv om dikten så att den blir skriven med vår nutida svenska. Vilka blir de 
stora skillnaderna? Är det ord som måste byts ut [sic!], ordföljd som måste 
förändras eller finns det andra skillnader? (Edvardsson 2018, 150) 

 
I ovanstående utdrag finns en uppmaning till elever att analysera och bearbeta en text med 
ett äldre språkbruk till en nutida svenska. Med tanke på att dikten är skriven för flera 
hundra år sedan kanske dikten i sig inte kan skapa en koppling till elevers verklighet. 
Däremot uppmanas elever till att analysera dikten och med hjälp av vår nutida svenska 
ändra föråldrade ordval och ordföljd. De behöver därmed använda sig av sin grammatiska 
förmåga i fråga om ord och syntax för att kunna genomföra uppgiften.  

Boström (2004), Tornberg (2015) och Batstone (1994) understryker vikten av att 
arbeta med grammatik utifrån stoff som skapar igenkänning hos elever. Det är när arbetet 
med grammatik utgår från textbearbetning, diskussioner och upplevelser som elever kan 
befästa den metakognitiva kompetensen och upptäcka sambanden mellan språkets former 
och dess användning. Den här typen av processinriktat arbete har återfunnits i STS2:s 
kapitel om skriftlig framställning. I utdrag 29 ska elever läsa en autentisk elevtext om en 
praktikplats. Texten innehåller nio stycken språkliga fel vilka presenteras i a-i. De 
språkliga nivåer som aktualiseras i utdraget är morfologi, syntax och pragmatik. 

 
(29) I följande elevtext finns elva fel. Markera felen i texten och rätta dem.  

a) särskrivning av sammansatt ord 
b) sammanblandning av två uttryck 
c) stor bokstav 
d) meningsbyggnadsfel 
e) syftningsfel 
f) felaktig förkortning 
g) felaktig avstavning 
h) talspråksform 
i) felaktig interpunktion (Waje & Skoglund 2011, 141). 

 
Utdraget ovan har en koppling till elevers verklighet eftersom textutdraget i sig är en 
autentisk elevtext med ett ämne som är bekant för dem. Enligt skollagen kapitel 10 8 a § 
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är praktisk arbetslivsorientering (prao) ett obligatoriskt inslag i svensk skola (SFS 
2010:800) och därmed skapar textens ämne en förankring i elevers verklighet. Utdragets 
utformning går därmed i linje med Boströms (2004), Batstones (1994) och Tornbergs 
(2015) uppfattning om hur elever kan arbeta med grammatik som process.  

Som tidigare nämnts i inledningen av det här avsnittet har det inte hittats grammatik 
kopplat till elevers verklighet i FS2. Läroboken kan vid en första anblick anses bestå av 
övervägande processinriktad grammatik eftersom majoriteten av lärobokens innehåll 
består av skönlitterära- och autentiska elevtexter. Det räcker dock inte för en 
kategorisering till aktuell kategori, utan det är vad elever uppmanas till att göra med 
texterna som är avgörande för kategoriseringen. På det sätt som FS2 framställer arbetet 
med de olika texterna går det inte att kategorisera dem som en processinriktad grammatik 
eftersom arbetet snarare syftar på en normativ grammatik. I samtliga kapitel uppmanas 
elever till att läsa betygssatta elevtexter av olika slag men det står inte uttryckligen hur de 
sedan ska jobba med texterna. I slutet av varje kapitel förekommer det även uppmaningar 
till att producera egna texter, men till skillnad från övriga läroböcker återfinns ingen 
uppmaning till att undersöka språket med hjälp av grammatisk terminologi eller det egna 
språkbruket. Det enda som skulle kunna kopplas till grammatiska termer är när språk och 
språkriktighet (Eklund & Rösåsen 2018, 152) nämns, men eftersom detta inte förtydligas 
ytterligare är det svårt att kategorisera begreppen till aktuell kategori. 
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5 Diskussion och sammanfattande slutsatser 
I följande avsnitt besvaras och diskuteras frågeställningarna utifrån studiens analys och 
resultat. I avsnitt 5.1 förs en diskussion om studiens kvantitativa analys, och i avsnitt 5.2 
förs en diskussion om studiens kvalitativa analys. Avslutningsvis diskuteras didaktiska 
implikationer som studien medför.  

5.1 Grammatikens omfattning 
Syftet med studiens kvantitativa analys är att undersöka i vilken omfattning 
ämnesområdet grammatik finns representerat i fyra läroböcker för Svenska 2.  

Utifrån den kvantitativa analysen i avsnitt 4.1 framkom att samtliga språkliga nivåer 
förekommer i tre av fyra läroböcker. De språkliga nivåerna som återfinns i läroböckerna 
är ordklasser, fonologi, morfologi, syntax, semantik, textnivån och pragmatik. S2, M2 och 
STS2 går därmed i linje med Ask (2012), Bolander (2012), Collberg (2013) och Boström 
(2004) vilka förespråkar och efterlyser en bredare syn på grammatik. Den lärobok som 
inte möter ovannämnda språkvetares önskemål är FS2 eftersom den inte inkluderar 
pragmatik. Även om den språkliga nivån förekommer i övriga läroböcker är förekomsten 
något spartansk. Detta kan bero på att pragmatik traditionellt sett inte inkluderas i 
ämnesområdet grammatik och kan därmed ha påverkat utformningen av läroböckerna 
(Bolander 2012, 20).  

Det som däremot brukar likställas med grammatik är ordklasser, morfologi och 
syntax (Bolander 2012; Ask 2012; Teleman et al 1999). Samtliga läroböcker har en hög 
och tämligen likvärdig förekomst av syntax medan resultatet för morfologi och ordklasser 
varierar. I FS2 förekommer inte de två sistnämnda språkliga nivåerna i lika hög grad som 
i övriga läroböcker. Resultatet anses avvikande eftersom språkvetare menar att ordklasser 
och morfologi är självklara delar av grammatiken (Teleman et al 1999). Analysen av FS2 
visade även att grammatiska begrepp fick lämna plats åt ”förenklingar”, det vill säga 
felaktiga eller missvisande beskrivningar av grammatik. Ett exempel är när subjunktioner 
och konjunktioner får gå under benämningen konjunktioner. Det är vanligt 
förekommande att förenklingar sker i läroböcker men beskrivning som förekommer i FS2 
är felaktig (Teleman et al 1999, Boström & Josefsson 2006, Boström 2004, 72). Även 
morfologiska begrepp utesluts för så kallade förenklingar. Ett sådant exempel är när FS2 
refererar till ismer som ”ett halvt ord” i stället för att använda ett grammatiskt metaspråk 
och skriva suffix eller ändelser (Eklund & Rösåsen 2018, 260). Språkvetare understryker 
vikten av att använda korrekta benämningar för grammatiska företeelser, därmed anses 
dessa typer av felaktigheter och förenklingar som missgynnande för elever. Det här bidrar 
även till att utvecklingen för den metaspråkliga kompetensen uteblir (Boström & 
Josefsson 2006; Lundin 2017; Ask 2012). Därmed är det nödvändigt att ställa sig frågan: 
för vem görs dessa förenklingar? Svaret på frågan är att dessa förenklade och felaktiga 
förklaringar gör mer skada än nytta och knappast bidrar till en ökad förståelse för 
grammatik. Övriga läroböcker använder kontinuerligt ett grammatiskt metaspråk i hela 
läroboken och därmed är dessa läroböcker mer gynnsamma i en undervisningssituation. 



 

 43 

Förtydligat innebär det att eleverna utvecklar ett metaspråk som i ett vidare arbete kan 
hjälpa dem att tala om grammatiska fenomen såväl i elevernas egna textbearbetning som 
i mötet med texttyper för andra ämnesområden.   

Resultatet för textnivån öppnar även upp för en intressant diskussion. Förekomsten 
av den språkliga nivån är hög i S2 och FS2, men läroböckernas framställning av arbetet 
med olika texttyper skiljer sig åt. S2 använder ett grammatiskt metaspråk och inkluderar 
ett arbetssätt där problematiseringen står i fokus. FS2 däremot har många autentiskt 
skrivna elevexempel av olika texttyper. Vid dessa tillfällen förekommer det kommentarer 
som hänvisar till en normativ grammatik, det vill säga vad som är rätt och fel. Det kan 
diskuteras om dessa kommentarer endast skulle kategoriseras som syntax eller ordklass. 
Det hade dock känts tämligen missvisande eftersom kommentarerna avser behandla olika 
texttypers språkval och konstruktioner och det har därmed gjorts ett aktivt val att 
kategorisera dem som textnivån.  

Avslutningsvis kan det konstateras att S2 och STS2 är de läroböcker i 
resultatanalysen som har störst omfattning av grammatik i sidor, inklusive 
grammatikkapitel. Det beror på att läroböckerna inkluderar grammatik i övriga 
ämnesområden och undviker därmed en isolation av ämnesområdet. Flertalet 
språkforskare efterfrågar läroböcker och undervisning som integrerar grammatik i övriga 
ämnesområden för att på så vis frångå den traditionella synen på grammatikdidaktik. 
Därmed finns argument för att S2 och STS2 skapar goda förutsättningar för en nyanserad 
grammatikundervisning.  

 

5.2 Grammatiska konceptioner 
Syftet med studiens kvalitativa analys är att undersöka vilka konceptioner om grammatik 
som kommer till uttryck i ett antal läroböcker för Svenska 2.  

Utifrån resultatet i avsnitt 4.2 framkom det av tabell 6 att samtliga läroböcker 
innehåller både produktinriktad- och processinriktad grammatik. Enligt Batstone (1994, 
7ff) och Tornberg (2015) kan läroböcker som innehåller båda perspektiven vidga den 
grammatiska kunskapen för elever.  

Till skillnad från den processinriktade grammatiken domineras inte den 
produktinriktade grammatiken av ett problematiserande, utan har i stället en tydlig 
indelning och isolering av grammatikens olika beståndsdelar. Den produktinriktade 
grammatiken är en förutsättning för att skapa baskunskaper och den processinriktade 
grammatiken fördjupar och problematiserar baskunskaperna. Studiens resultat visar dock 
att likvärdigheten mellan process och produkt skiljer sig åt mellan läroböckerna.  

Grammatik som produkt kan likställas med den traditionella skolgrammatiken 
(Teleman et al 1999; Tornberg 2015). Det är därmed inte förvånande att stora delar av 
läroböckerna speglar denna konception. I läroböckerna förekommer den produktinriktade 
grammatiken i form av begreppslära och kortfattade beskrivningar av grammatiska 
termer, vilka ofta återfinns i grammatikkapitlen. Det faktum att den produktinriktade 
grammatiken dominerar i dessa kapitel går i linje med Batstone (1994) som menar att den 
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är grunden för elevers grammatiska kunskaper. I de flesta läroböckernas 
grammatikkapitel återfinns även den uppdelning och isolering av grammatik som det 
produktinriktade grammatiken delvis kännetecknas av. Det är intressant att diskutera vad 
uppdelningen förmedlar till elever. Den kan skapa goda förutsättningar för en grundlig 
och tydlig inlärning. Uppdelningen kan också begränsa arbetet med grammatik till ett 
monotont sådant eftersom dessa kapitel inte motiverar till att använda grammatiken 
ytterligare. I bland annat SFG (Holmberg & Karlsson 2019) betonas språkets funktion 
och betydelse för att se språket som en helhet, men när läroböckerna behandlar de olika 
beståndsdelarna separat kan det vara svårt att uppfatta grammatikens helhet och betydelse 
i både text och språkbruk. Ett sätt att motverka den här isoleringen är att inkludera 
genrepedagogiken eftersom den inkluderar ett grammatikarbete som sträcker sig längre 
än den vanliga begrepp- och formläran (Hedeboe & Polias 2008). På så vis kan lärare 
använda de isolerade grammatikkapitlens uppgifter i såväl andra ämnesområden som i 
autentiska texter.  

Samtliga moment i skolan behöver förmedla ett tydligt syfte och samtidigt skapa 
en nyfikenhet hos elever för en ökad studiemotivation. Resultatet visade att utformningen 
av den produktinriktade grammatiken i läroböckerna ofta är repetitiv och består av 
luckövningar, förstrukturerade meningar och isolerad begreppskunskap. Batstone (1994) 
menar att den produktinriktade grammatiken är viktig för baskunskaperna, men frågan är 
om utformningen av den behöver se likadan ut i läroböckerna. Det är intressant att fundera 
över om den repetitiva utformningen av grammatikkapitlen speglar den traditionella 
grammatiken för mycket. En grammatikundervisning som endast speglar en 
produktinriktad grammatik bidrar eller motiverar inte till en nyanserad 
grammatikdidaktik. Studiens resultat går i linje med Collbergs (2013, 55f) 
resultatdiskussion som visade att grammatikkapitlen hade en repetitiv utformning där 
begreppsläran gavs en större plats än problematiseringen av de grammatiska 
kunskaperna. 

Resultatet i avsnitt 4.2 visar att framställningen av process skiljer sig åt desto mer i 
läroböckerna i jämförelse med framställningen av produkt. Flertalet språkvetare 
(Batstone 1994; Boström 2004) menar att grammatikundervisningen ofta betonar den 
produktinriktade grammatiken. Detta kan vara en förklaring till att den processinriktade 
grammatiken inte är lika vanligt förekommande i det analyserade materialet eftersom 
läroböcker ofta speglar den traditionella grammatikdidaktiken (Ask 2012). 

Av resultatet framkom att S2 är den lärobok som i störst utsträckning speglar en 
processinriktad grammatik. Läroboken uppmanar elever till att prata om grammatik, 
vilket innebär att större fokus läggs på en problematisering. Verb som diskutera, 
analysera, problematisera och förklara återfinns i såväl grammatikkapitlet som i övriga 
delar av boken. Dessa mentala processer speglar en processinriktad 
grammatikundervisning. Det kan bidra till en ökad förståelse och motivation för 
ämnesområdet eftersom elever kan arbeta med grammatik utifrån ett mer analytiskt 
angreppssätt (Collberg 2013). 
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S2, M2 och STS2 utmärker sig genom att problematisera grammatik i andra 
ämnesområden. I samtliga läroböcker används grammatisk terminologi i samband med 
kapitel som behandlar såväl litteratur som skriftlig framställning. Till skillnad från 
produktinriktad grammatik, som har begreppsläran som mål, används i stället 
begreppsläran som ett verktyg för att skapa en ökad förståelse av språket som helhet. På 
så vis används grammatisk terminologi i ett bredare syfte. Dessa läroböcker skapar 
därmed goda förutsättningar för elever att få en djupare kunskap i och om språket, vilket 
går i enlighet med Ask (2012, 60f).  

Som tidigare nämnts tar den processinriktade grammatiken hjälp av de grammatiska 
baskunskaperna för att vidga perspektivet på grammatik. Det betyder att 
grammatikundervisningen utgår från grammatisk terminologi för att ge exempel på 
typiska grammatiska kännetecken i en text, exempelvis att ett recept innehåller imperativ 
(Waje & Skoglund 2011, 108). Därmed talar man om grammatiken i andra 
ämnesområden och kan på så sätt skapa nyfikenhet och ett bredare kunskapsfält. Ett 
processinriktat arbete implementerar även grammatik i uppgifter och texter som 
sammankopplas med elevernas verklighet. Den här typen av processinriktat arbete 
framkommer i studiens resultat i utdrag 27 och 28 (se 4.2.4). Eleverna ska både diskutera 
och ändra i en autentisk text. På så vis frångår läroböckerna de typiska “drillövningar” 
och bidrar till att skapa samband mellan språkets form och funktion. Därmed är 
grammatikens användning i fokus.  

Sammanfattningsvis är samspelet mellan produktinriktad och processinriktad 
grammatik mest påtaglig i S2. Det är dock viktigt att betona att båda konceptionerna 
kommer till uttryck i samtliga analyserade läroböcker. Läroboksförfattarna har således 
inkluderat de grammatiska baskunskaperna och breddat synen på hur-frågan, det vill säga 
hur lärare kan undervisa i grammatik (Boström 2004).  

Till syvende och sist har det inte alltid varit enkelt att skilja på konceptionerna 
eftersom de stundvis reflekterar varandra. Därmed kan det konstateras att grammatiken 
inte alltid är ”svartvit” utan speglar språket som ett levande väsen (Ask 2012). Språket 
och grammatiken bör alltså i undervisningssyfte inte endast ses som en form- och 
begreppskunskap utan dess möjligheter sträcker sig längre än så. Att använda grammatik 
i andra ämnesområden fungerar förhoppningsvis som en ögonöppnare för språkets 
möjligheter, för såväl lärare som elever. Det visar att ingen grammatik är en ö. 
 

5.3 Didaktiska implikationer 
Studiens syfte är att undersöka grammatikens omfattning och framställning i fyra 
läroböcker för Svenska 2. Nedan kommer en diskussion kring didaktiska implikationer 
att föras utifrån studiens resultatanalys. Förslag till vidare forskning vävs även in i 
diskussionen nedan.   

Införandet av den senaste och nu gällande läroplanen (Skolverket 2011) medförde 
att grammatikmomentet fick en mer konkret formulering i jämförelse med tidigare 
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läroplaner (Lpf94). Det ska dock betonas att formuleringen fortfarande är något generell. 
Därmed blir undervisningen beroende av vad varje lärare anser är relevant 
grammatikkunskap. Det här är även fallet när lärare arbetar med läroböcker. Oavsett vad 
de innehåller är det lärarens val av stoff som formar undervisningen. Studier har visat att 
lärare upplever en begränsad grammatikkunskap och förhåller sin 
grammatikundervisning till läroböcker (Boström & Josefsson 2000; Brodow 2000; 
Brodow 1996; Lundin 2017). Därmed är det av vikt att lärare väljer en lärobok som 
tillgodoser grammatikkunskaper som gynnar samtliga elever.  

I läroplanen står det uttryckligen att lärare bör hålla sig uppdaterade med relevant 
forskning för att i så stor mån som möjligt utveckla och nyansera den didaktiska förmågan 
(Skolverket 2011). Därför kan den här studien, som har undersökt grammatikens 
omfattning och framställningen i läroböcker, ge en djupare insyn i hur elever eventuellt 
påverkas av och utvecklas i grammatik. Studien medför även en förhoppning om att lärare 
fortsätter att kritiskt granska läroböcker och därmed får en djupare förståelse i det material 
de använder i undervisningen. Ett förslag till vidare forskning är därför att applicera 
studien på fler läroböcker för svenskämnet men det hade även varit intressant att utföra 
studien genom klassrumsobservationer.   

Grammatikundervisningen kantas ofta av form- och satslära (Ask 2012; Collberg 
2013) vilket för tankarna till den traditionella grammatikundervisningen. Bolander (2012, 
20) understryker att samtliga språkliga nivåer är av betydelse för att bredda den 
grammatiska kompetensen, men hon menar att morfologi och syntax är de språkliga 
nivåer som främst berörs i grammatikundervisningen. Det här går i linje med studiens 
resultat som visar en spartansk förekomst av de språkliga nivåerna fonologi och 
pragmatik. Därför kan studiens resultat förhoppningsvis hjälpa lärare att bredda synen på 
vad grammatik faktiskt är. Det är med hjälp av en kritisk granskning av läroböckernas 
innehåll som lärare kan se vad som saknas och på så vis införa ytterligare relevant 
material.  

Relevansen av grammatikkunskaper bör motiveras kontinuerligt för såväl lärare 
som elever. Det är framförallt lärarnas uppdrag att både motivera och skapa nyfikenhet 
för eleverna, men för att möjliggöra det behöver lärare själva känna inspiration och 
motivation för ett moment som inte alltid är det mest omtyckta (Boström 2004; Brodow 
2000). Batstones (1994) och Tornbergs (2015) idé om grammatik som produkt och 
grammatik som process kan vara ett steg i den riktningen. Den produktinriktade 
grammatiken är de flesta lärare bekanta med medan den processinriktade grammatiken 
nyligen har fått ett uppsving i och med hur-frågans (Boström 2004) och 
genrepedagogikens (Hedeboe & Polias 2008) implementering i svensk skola. Batstone 
(1994) och Tornberg (2015) uppmuntrar dock till en balans mellan konceptionerna 
eftersom det kan framhålla en variation i grammatikundervisningen. På så vis kan läraren 
skapa en bred undervisningsrepertoar och därmed anpassa arbetet med grammatik både 
utifrån individen och andra ämnesområden (Boström 2004).  

Avslutningsvis finns det en förhoppning om att studiens resultat kan skapa en större 
förståelse för de språkliga nivåernas betydelse och konceptionernas möjligheter.  
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