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Sammanfattning (abstract)  

Syftet med denna studie är att undersöka framställningarna av grammatik i två 

läromedel, Svenska Nu och Svenska Timmar, samt svensklärares uppfattningar om 

grammatikundervisning och elevers svårigheter i samband med 

grammatikundervisningen. Intervjuerna innefattar fyra grundskolelärare och fyra 

gymnasielärares. Tidigare genomförda studier har kritiserat grammatikundervisningens 

form och läromedels bristfälliga beskrivningar av grammatiken. De läromedelsanalyser 

som jag har genomfört visar fortfarande på stora brister. Läroböckerna innehåller många 

felaktigheter, missvisande beskrivningar, definitionsproblem och hierarkiproblem, 

vilket ställer stora krav på läraren för att kunna avgöra läromedlets användbarhet. De 

intervjuade lärarna uppvisar en traditionell syn på grammatik, att det handlar om 

ordklasser och satsdelar, och behandlar vanligtvis dessa områden som enskilda moment. 

Vidare framgår det av intervjuerna att eleverna har svårt att förstå grammatikens 

nyttovärde, vilket är en faktor som kan inverka på elevernas negativa attityder och 

svårigheter i grammatik. För att bryta dessa föreställningar krävs en förändring av den 

skolgrammatiska traditionen.  
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1 Inledning  
Grammatikens roll i svenskämnet är något som länge har debatterats flitigt av bland 

annat forskare och media. Kritiker har ifrågasatt nyttoaspekten, vilket har lett till en 

diskussion om grammatikens vara eller icke vara. Trots det har grammatiken tilldelats 

stort utrymme i svenskundervisningen, både historiskt och idag. Men det är inte bara 

forskare och media som har uppfattningar och åsikter om grammatikundervisning utan 

det har även många som har gått i skolan. Den allmänna uppfattningen om grammatik är 

överlag negativ. Uppfattningen om att grammatik är svårt och tråkigt är utbredd. 

Begreppen svårt och tråkigt hänger ofta samman. Om något är svårt blir det även tråkigt 

och vice versa. Många minns säkert grammatikmomentet i skolan som ett evigt 

tragglande utan förståelse för grammatikens nyttovärde. Grammatikmomentet upplevs 

också som ett av de svåraste inslagen i skolan.  Det sammankopplas med en traditionell 

pedagogik, med katederundervisning och innötning av regler, och en hög 

abstraktionsnivå. Svenskämnets undervisning i grammatik går därmed att jämföra med 

matematikämnet som också till stor del är av teoretisk art som håller fast vid en 

traditionell förmedlingspedagogik. Detta till trots för matematikämnet ändå inte med sig 

samma negativa associationer som grammatiken. Det är knappast kontroversiellt att 

säga att antalet elever som intresserar sig för matematik är betydligt fler än de som 

intresserar sig för grammatik. Tittar man på de program som finns på gymnasiet och 

universitetet finns det flera som inriktar sig mot matematik, men inte särskilt många 

som fokuserar på grammatiska studier av språk. 

 

Att undervisa i ett ämne som grammatik är en svår uppgift med tanke på den negativa 

inställning som många elever har till ämnet. Attityderna till grammatikundervisning är 

kända sedan flera tidigare studier (Malmberg m.fl. 2000, Ericsson & Jacobsson 2001 

och Delgård 2007), men för blivande och verksamma svensklärare framstår det som 

minst lika centralt och viktigt att även närmare studera vilken roll som undervisning, 

lärare och läromedel spelar för elevernas förståelse av grammatik. Vad kan ligga till 

grund för de negativa attityderna? Hur kan det komma sig att så många elever tycker att 

det är svårt och tråkigt? 
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1.1 Syfte och problemformuleringar  
Syftet med denna studie är att undersöka läromedels framställningar av grammatik samt 

svensklärares erfarenheter av och uppfattningar om grammatikundervisning och hur de 

ser på elevers attityder i samband med grammatikundervisningen. Därigenom hoppas 

jag kunna visa på och diskutera om några faktorer som kan ligga till grund för elevers 

negativa attityder till och svårigheter i grammatik. Både undervisning och läromedel har 

naturligtvis en inverkan på hur elever uppfattar grammatiken. Tidigare studier har 

kritiserat läromedels bristfälliga beskrivningar av grammatiken och 

grammatikundervisningens form (Teleman 1987a, Teleman 1987b, Brodow 2000, 

Nilsson 2000a, Ullström 2000). Som ett kompletterande syfte kommer därför resultatet 

av min studie jämföras med de tidigare studierna för att undersöka om det har skett 

några förändringar över tid. Följande problemformuleringar står i centrum: 

 

1. Hur framställer läromedel grammatik? Finns det några brister och i så fall vilka? 

2. Vad har svensklärare för erfarenheter av och uppfattningar om 

grammatikundervisning och hur ser de på elevers attityder och svårigheter i samband 

med grammatikundervisningen? 

2 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag inledningsvis att definiera begreppet grammatik. Det följs av 

en beskrivning av hur synen på grammatiken har förändrats över tid. Jag diskuterar 

också hur man ser och har sett på nyttan av kunskaper i grammatik. Därefter redogörs 

för grammatikmomentets plats i grundskolans och gymnasieskolans kursplaner för 

svenska. Avslutningsvis presenteras tidigare genomförda studier om elevers 

inställningar till grammatik, lärares uppfattningar om grammatik samt läromedels 

framställningar av grammatikmomentet. 

2.1 Begreppet grammatik 
Grammatikbegreppets betydelse är mångfacetterat. Traditionellt avses både språket som 

system och beskrivningen av detta som system. I skolan används begreppet som en 

beteckning för ett område inom svenskämnet och då kallas det för deskriptiv grammatik. 

Det innebär att språket som system beskrivs med hjälp av speciella termer och det är ett 

försök att beskriva språkkompetensen i modersmålet. En annan beskrivning av 
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grammatik är en så kallad preskriptiv beskrivning, som även värderar språket och ger 

fingervisningar om vad som kan betraktas som rätt och fel (Josefsson 2001).  

 

Språket är ett system med många nivåer, och den deskriptiva grammatikens uppgift är 

att ge en tydlig beskrivning av detta system. Den minsta beståndsdelen är ljuden. Vissa 

ljud är betydelseskiljande och sådana kallas med en gemensam term för fonem. Läran 

om olika betydelseskiljande enheter kallas fonetik. Nästa nivå i språket är ordnivån. Här 

är morfem ett centralt begrepp. Morfemen är de minsta betydelsebärande enheterna i 

språket. Orden kan i nästa nivå sättas samman i större enheter, fraser och satser och 

läran om det kallas för syntax. Med dessa enheter kan man i sin tur bilda texter men 

läran om texters uppbyggnad hör inte till grammatiken, utan bildar ett eget område 

(Josefsson 2001,  Boström & Josefsson 2006). Ericsson (1989) menar att grammatiken 

traditionellt sett har delats in i formlära och syntax, där formlära innebär studie av 

ordens struktur (ordklasser) medan satslära traditionellt har behandlat de enskilda 

frasernas och satsernas funktion (satsdelar). Eftersom grammatikbegreppet innefattar 

många olika saker är det viktigt att klargöra för elever som läser grammatik vad det är 

som avses med begreppet (Brodow 1996). 

2.2 Grammatikens historia 
Skolgrammatiken baseras på en tradition som går långt tillbaka i tiden. På 1600-talet 

dominerade latin i skolorna, både som ämne och som språk i läromedel och i 

undervisning. På grund av latinets centrala ställning blev dess skriftspråk normen och 

det stod för ett formaliserat språk med många regler. Under 1600-talet började en 

beskrivning av det svenska språket att ta form men det dröjde in på 1800-talet innan 

svensk grammatik fick en plats i skolan (Teleman 1987a). I de lägsta åldrarna började 

man med läsning, vilket behövdes för att komma in på läroverket (dagens gymnasie). 

Trivialskolan, motsvarande dagens mellan- och högstadium, fokuserade mer på 

grammatik och rättskrivning (Thavenius 1999). När svenskan successivt övertog latinets 

plats i skolan övertogs också synen på grammatikens relevans från latinämnet. Då var 

syftet med grammatikstudiet att beskriva språket och att träna tanken. Denna tradition 

med en formell grammatikundervisning, först regler och sedan exempel, har näst intill 

levt kvar orörd, trots att det finns de som menar att den inte får stöd i den moderna 

språkvetenskapen (Nilsson 2000b). Under senare delen av 1900-talet har skolans 
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grammatikundervisning börjat ifrågasättas. Både undervisningsformen och 

nyttoaspekten har diskuterats. Den kritik som har förts fram riktar sig bland annat mot 

att skolkulturen inte anammar de resultat som modern språkforskning har genererat 

(Brodow 1996). 

 

Den traditionella grammatikundervisningen fokuserar mer på formell färdighetsträning 

än på innehåll och användning. Detta har i högsta grad påverkat de föreställningar som 

finns om grammatikundervisning (Malmgren 1996). Teleman (1987a:7) uttrycker en 

stark kritik mot den skolgrammatiska traditionen och menar att den: ”under generation 

efter generation fortplantar missvisande beskrivningar och ibland direkta felaktigheter”. 

Om detta skriver Ericsson & Jacobsson (2001:108): ”[t]rots att viljan nog finns hos de 

allra flesta språklärare att bryta med gamla undervisningstraditioner och låta 

grammatikträningen underordna sig de kommunikativa målen, går förändringen 

långsamt i många skolor”. Ett alternativ till formalisering är funktionalisering som 

framhålls av den moderna språkforskningen. Den betonar vikten av språkets betydelse 

och funktion och kommunikation står i centrum (Holmberg & Karlsson 2006). 

2.3 Varför grammatik? 
Det går att motivera grammatikens värde på två sätt. För det första ger den kunskaper 

om oss själva som mänskliga språkvarelser. Språket och språkanvändningen är centrala 

delar i mänskligheten och grammatiken är grunden i språket och språkanvändningen, 

vilket gör att grammatiken har stor betydelse för mänskligheten. Det bör därför finnas 

ett allmänintresse när det gäller kunskaper om språkets uppbyggnad. Det andra motivet 

för grammatiken är att den kan användas som ett redskap för att nå andra mål. 

Grammatiken kan användas som redskap på flera olika sätt. Som exempel används det 

som redskap av ordboksförfattare och språkforskare, till att bestämma språklig 

standardisering eller vid studier av främmande språk. Större kunskap i modersmålet ger 

bättre förutsättningar vid studier av andra språk. Dessa skäl ska ligga till grund för 

svenskundervisningen i skolan (Teleman 1987a). Tidigare har grammatikens värde även 

motiverats med att kunskaper i grammatik leder till språkutveckling, men detta samband 

har språkforskare inte kunnat bevisa (Teleman 1987a). Se dock Ekvalls (1997) studie 

som pekar i en annan riktning. Ett annat argument som har lyfts fram och som 

grammatiken historiskt sett har vilat på, men som har blivit hårt kritiserat, är 
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formalbildningsargumentet. Med formalbildningsargumentet menas att kunskaper om 

språkets form utvecklar tänkandet och grammatiken blir på så sätt ett medel för bildning 

(Nilsson 2000b).  

2.4 Kursplaner 
I grundskolans kursplan för svenska står det att eleven i slutet av det nionde skolåret ska 

”ha kunskaper om språket som gör det möjligt att göra iakttagelser av eget och andra 

språkbruk” (Skolverket 2000a). Skolan ska sträva efter att eleven ”genom eget 

skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika 

sammanhang” (Skolverket 2000a). Kurserna i svenska på gymnasiet bygger vidare på 

utbildningen i grundskolan och där ska eleven fördjupa sig ännu mer i det svenska 

språket och utvecklas vidare. Både i grundskolans kursplan och i gymnasieskolans 

kursplan står det att: 

 
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven tillägnar sig kunskaper om 
det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, ursprung och 
historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika. (Skolverket 
2000a, Skolverket 2000b) 

 

Det finns inga mål i kursplanen som kräver systematisk grammatikträning, utan det är 

undervisningstraditioner som gör att den formaliserade språkundervisningen fortfarande 

får stort utrymme vilket bidrar till att många elever får svårigheter med grammatik 

(Ericsson & Jacobsson 2001). 

2.5 Elevernas attityder 
Många elevers uppfattning är att grammatik är det svåraste inslaget i all 

språkundervisning (Malmberg m.fl. 2000, Boström & Josefsson 2006). En vanlig 

elevuppfattning är att grammatik utgör en stor del av språkundervisningen och att det 

läggs stor vikt vid det. De flesta elever anser att grammatik är ett viktigt moment i 

skolan, även om det inte betraktas som intressant (Ericsson & Jacobsson 2001). Elevers 

och lärares uppfattningar om viktiga moment i svenskundervisningen skiljer sig 

därigenom mycket åt, eftersom eleverna rankar grammatiken mycket högre än lärarna 

(Nilsson 2000a). 
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Delgård (2007) har undersökt några elevers attityder till grammatikundervisning i 

svenska. Genom en enkätundersökning och djupintervjuer har hon undersökt 70 elever 

fördelade på fyra klasser på en högstadieskola. Resultatet visar att majoriteten av 

eleverna har en negativ inställning till grammatik. Delgård ställde frågan om vad 

eleverna tänker på när de hör ordet grammatik och många förknippade det med ord som 

tråkigt, jobbigt, tungt och rörigt.  På frågan om de tycker att grammatik är roligt, tråkigt 

eller varken eller svarade endast 6 elever att det är roligt. En övervägande majoritet 

svarade tråkigt med motiveringen att det är svårt och jobbigt. Hälften av eleverna hade 

ingen uppfattning om varför de läser grammatik. Det vanligaste argumentet bland de 

övriga var språkutveckling, att det leder till ett mer korrekt tal- och skriftspråk. Genom 

djupintervjuerna framkom det att flera elever efterfrågar en mer variationsrik 

grammatikundervisning med till exempel tävlingar och grupparbeten. De menade att 

deras undervisning främst består av arbete med stenciler och häften. Flera elever angav 

att de upplever ett svagt engagemang från lärarens sida vilket de tror är en av 

anledningarna till deras egna negativa inställningar. 

 

När det gäller teoretiskt begåvade elever och deras inställning till grammatik skriver 

Ericsson & Jacobsson (2001:97) att ”[t]eoretiskt välbegåvade elever lär sig som vi vet 

en hel del grammatik genom att lära in regler och tillämpa dem på övningsexempel”. De 

arbetar gärna med övningsexempel eftersom det skapar en sorts trygghet och ifyllda 

uppgifter i övningsboken är ett bevis på att de har gjort något. Men den traditionella 

grammatikundervisningen är inte anpassad efter den stora massan utan den är snarare 

hämmande för vissa elever. Svaga elever uttrycker en uppfattning om att grammatik är 

för abstrakt och för svårt. Många elever visar stor osäkerhet och förvirring på grund av 

alla grammatiska begrepp. Svaga elever upplever ofta känslor av mindervärde, 

uppgivenhet och blockeringar i samband med grammatikundervisning. Den traditionella 

synen på grammatik snarare stjälper än hjälper elever som är svaga. Istället behövs nya 

vägar, metoder och arbetsformer som är anpassade efter dem. I dessa fall är det viktigt 

att väga in de kommunikativa aspekterna (Ericsson & Jacobsson 2001). 

2.6 Grammatikundervisning  
Läraren har ett stort ansvar att hjälpa och vägleda eleverna i grammatikstudierna. En 

förutsättning för en bra grammatikundervisning är att läraren har en positiv inställning 
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till grammatik samt besitter stora kunskaper inom området (Teleman 1987a, Boström & 

Josefsson 2006). 

 

För att grammatik ska väcka ett intresse och engagemang hos eleven är det enligt 

Svedner (1999) viktigt att eleverna är medvetna om målet med 

grammatikundervisningen. Skolan tenderar att fokusera mycket på inlärning av bland 

annat termer och igenkänning av olika företeelser. Det borde istället läggas större vikt 

vid att ge ”verkliga kunskaper om språket och det skall vara kreativt och 

språkproducerande, inte bara ge termkunskap” (Svedner 1999:80). För att 

användningsområdet ska bli tydligt är det bland annat viktigt med autentiska exempel 

och texter. Undervisningen i grammatik ska integreras med den övriga undervisningen 

så mycket som möjligt. Att endast arbeta med grammatik som ett enskilt moment blir 

ensidigt (Svedner 1999).   

 

För att undersöka svensklärares attityder till och erfarenheter av grammatikundervisning 

har Brodow (2000) intervjuat 32 svensklärare som arbetar i grundskolans senare år och 

på gymnasiet. Nästan alla av de intervjuade lärarna framhåller värdet av kunskap i 

grammatik och har generellt en positiv inställning till det. Det finns dock olika 

motiveringar till nyttoaspekten. Det vanligaste är främmandespråksargumentet. Endast 

en lärare uppger att hennes elever inte har några större svårigheter med 

grammatikmoment, medan de övriga uppger olika typer av hinder och problem. 

Svårigheterna som anges kan delas in i tre kategorier: abstraktionsgraden, 

termrikedomen samt blockering mot inlärning. På frågan om hur de lägger upp sin 

grammatikundervisning skiljer sig svaren och visar på stora individuella skillnader. 

Däremot verkar det som att den enskilde läraren håller sig ganska strikt till ett upplägg. 

När det gäller användningen av läromedel i grammatikundervisningen ger Brodows 

(2000) intervjuer också varierande svar. Nästan alla lärare använder sig mer eller 

mindre av läromedlen i undervisningen. Vid fördjupningar och hemarbeten får eleverna 

ta hjälp av läromedel. Stencilerade häften med övningsuppgifter utifrån olika läromedel 

är också vanligt förekommande. Några lärare har utarbetat eget kompletterande 

material. Lärarna ger varierade kortfattade svar om deras uppfattningar om läromedel. 

Några tycker läromedlen är bra medan andra menar att läroböckerna till exempel 

framställer grammatiken tråkigt och stereotypt. Endast två lärare anser att deras 

läromedel, Ung svenska och Medvind, är väl anpassade efter eleverna. Att utgå från 
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elevernas egna texter i grammatikundervisningen är det bara ett fåtal lärare som gör 

(Brodow 2000).      

2.7 Läromedel 
Som det framgick tidigare är grammatikmoment till stor del styrt av läromedel, till 

skillnad från många andra moment inom svenskämnet och därför kan 

läromedelsanalyser ge en inblick i grammatikundervisningens innehåll i skolorna 

(Nilsson 2000a). Många läromedels framställningar av grammatik grundar sig på en 

traditionell grammatikuppfattning och grammatiken ses därmed som en isolerad enhet 

avskiljd från verkligheten och de sammanhang där språket används (Hultman 1987, 

Nilsson 2000a, Ullström 2000). Felaktigheter, föråldrad terminologi och missvisande 

beskrivningar är vanligt förekommande i läromedel. För att inte haka upp sig på 

läromedlets framställning krävs det därför att läraren har stora kunskaper i ämnet.  

 

För att underlätta för eleverna är det viktigt att läromedlet är konsekvent när det gäller 

terminologi och använder så enkla begrepp som möjligt. Att begreppen har stöd i 

språkforskningen är mindre viktigt1 (Boström & Josefsson 2006). En lärobok kan inte 

ge en heltäckande bild av den svenska grammatiken utan den måste begränsas i omfång. 

Däremot bör den vara så korrekt och generaliserbar som möjligt samt stämma överens 

med den aktuella språkforskningen (Hultman 1987).   

2.7.1 Grammatik på villovägar 

I antologin Grammatik på villovägar (1987) granskar flera författare olika delar i 

läroböckernas grammatikavsnitt. De lyfter fram flera felaktiga beskrivningar och brister, 

som lever vidare på grund av den skolgrammatiska traditionen. Hultman (1987) menar 

att det inte har skett någon större förändring i läroböckernas innehåll, inriktning och 

uppläggning. Detta har även framkommit i den studie som Ullström (2000) har gjort (se 

vidare nedan). De kritiserar flera läromedels beskrivningar av satsdelar och menar att de 

är för snäva och för avgränsade. Vidare kritiserar Bolander (1987) läroböckernas 

framställning av predikatsfyllnad. Beskrivningen sker vanligtvis genom verbramsan 

vara, bliva, heta, kallas. Det är en väldigt snäv beskrivning och istället borde satsdelens 

                                                
1 För vidare studier i termval se Lundin (2009) 
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kongruensböjning samt funktion att beskriva substantiv lyftas fram. Termen 

predikatsfyllnad borde även ersättas med predikativ (Bolander 1987). 

 

Pettersson (1987) kritiserar även läromedlens framställning av ordklasser. De exempel 

på substantiv, adjektiv och verb som förekommer i läroböckerna ger en enkel bild av 

dessa ordklasser. Ofta är det exempel hämtade från hem och vardagsmiljö och de ligger 

långt ifrån de ord som elever använder i sina egna texter. Till exempel saknas 

tidssubstantiv i läromedlen helt och de konkreta substantiven dominerar. Vad det gäller 

adjektiv presenteras ofta en felaktig beskrivning som utgår från att 

komparationsformerna inbördes anger stigande grad (Teleman 1987b).  

 

Syntax är ett område som på grund av den höga abstraktionsgraden har blivit åsidosatt i 

skolgrammatiken och i offentliga och privata diskussioner om språk. Läroböckernas 

beskrivningar av språkets hierarkiska system är ofta otydliga och ibland obefintliga. 

Enligt Svensson (1987) bör frasbegreppet lyftas fram för att eleverna ska få en 

förståelse för att språket är hierarkiskt uppbyggt. Det finns även en problematik vid 

beskrivning av huvudsats och bisats. Ofta tydliggörs inte att bisatsen är underordnad 

andra satser och därmed en satsdel i en överordnad sats. Läromedel beskriver vanligtvis 

skillnaden mellan huvudsats och bisats med att satsadverbialen står före det finita verbet 

i bisats och efter i huvudsats. För att få en bättre förståelse av ordföljden i huvudsats 

och bisats borde läromedel även framhäva skillnaden i det finita verbets placering 

(Platzack 1987b). Det kan illustreras med följande satsschema:  

 

Fundament typplats N1 A1 V N2 A2 
Sara ville   inte sova   igår 
  att Sara inte ville sova   igår 

 

I både huvudsatsen och bisatsen hamnar satsadverbialet inte på samma plats i 

satsschemat, nämligen i A1-position. Det som däremot skiljer satserna åt 

ordföljdsmässigt är det finita verbet ville som återfinns på typplatsen i huvudsatsen men 

i V-positionen i bisatsen.  

2.7.2 Retoriken kring grammatiken 

Nilsson (2000a) har granskat Rolf och Lilian Falkenlands läromedelspaket Allt i 

svenska för år 7 (1992), år 8 (1994) och år 9 (1995). Det har under en längre period varit 
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väl använt i grundskolans senare år. Detta läromedel har tidigare kritiserats för sin 

formalistiska framställning av grammatik som fokuserar mycket på regler. De tre 

böckerna som är avsedda för tre olika stadier har i princip samma innehåll. 

Ordklasserna introducerar grammatikavsnittet. Läroböckerna beskriver nio ordklasser, 

vilket traditionellt sett ofta görs. Det finns däremot många gränsfall. Ett exempel på 

gränsfall är particip som av vissa språkforskare behandlas som en egen ordklass medan 

de av andra språkforskare betraktas som verb. Detta problematiseras inte. 

Beskrivningen av adjektiven är vag och tillhörande övningar är felaktiga där orden er 

och vår anses vara adjektiv. Istället för det korrekta tempusbegreppet preteritum 

används imperfekt. Det finns ingen tydlig beskrivning av tempuskategorierna och 

Nilsson (2000a) ifrågasätter några tempusövningars giltighet för att meningarna inte 

innehåller självklara tempusfel. Avsnittet om satsdelar, som vid identifikation av 

satsleden använder frågemetoden, ger ingen djupare förståelse om relationer, funktioner 

eller placeringar. Ytterligare gamla beteckningar används i form av ackusativobjekt och 

dativobjekt, istället för direkt och indirekt objekt. Beskrivningen av bisatser är 

anmärkningsvärd eftersom det inte talas om dess relation till satsdel. Nilsson (2000a) 

ställer sig bakom uppfattningen om att detta läromedel förstärker den formalistiska 

språksynen genom att bland annat fokusera på identifiering av ordklasser och satsdelar 

och författaren utelämnar problematiseringar och diskussioner. Läromedlet presenterar 

fem argument för varför grammatik är viktigt men enligt Nilsson (2000a) är endast ett 

hållbart, främmandespråksargumentet. De övriga argumenten är att grammatiken 

behövs för att: grammatiken beskriver språket, förstå vad som är rätt och fel i språket, 

kunna skriva medvetet och kunna diskutera språk och stil i litteraturen (Nilsson 2000a).    

    

Ullström (2000) har studerat grammatikavsnittet i ett antal läromedel utifrån några 

perspektiv som tas upp av författarna i Grammatik på villovägar. Han har både studerat 

läromedel som kom ut före Grammatik på villovägar och efter för att om möjligt kunna 

avgöra om den kritik som förs fram där har gett resultat. Överlag verkar det som att 

kritiken som presenteras i Grammatik på villovägar inte har anammats, utan det tar lång 

tid. I gymnasieskolornas läromedel finns det en liten tendens till förändring och 

nytänkande, medan grundskolornas läromedel strikt håller sig kvar i det gamla 

traditionella synsättet. Den traditionella skolgrammatiken dominerar både läromedel 
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och undervisning. Det är inte innehållet i grammatikmomentet som är problemet utan 

det sätt som det behandlas på (Ullström 2000). 

 

3 Metod och material 
I metodkapitlet presenteras studiens praktiska tillvägagångssätt. Jag beskriver vilka 

metoder jag har valt att använda mig av och motiverar mina val. Vidare redogörs för 

urval och materialbearbetning. Avslutningsvis kommer metodkritik och etiska 

förhållningssätt att presenteras. 

3.1 Val av metod  
Det finns många olika typer av metoder att använda sig av, men de faller vanligen inom 

två huvudkategorier: kvantitativa respektive kvalitativa. Om man vill kunna ange 

frekvenser och till exempel presentera en procentuell fördelning av något slag ska en 

kvantitativ metod användas. Om man däremot istället vill förklara eller förstå 

bakomliggande orsaker är det bra att använda sig av kvalitativa forskningsmetoder som 

till exempel intervjuer eller observationer (Trost 2005). Eftersom syftet med arbetet är 

att undersöka vad som kan ligga till grund för elevers svårigheter med grammatik har 

jag valt att använda mig av kvalitativa metoder. Fördelarna med den kvalitativa 

metoden är att den ger en fördjupad förståelse för ett fenomen samt större möjligheter 

att upptäcka variationer. Nackdelen är att den inte har så hög reliabilitet (Lagerholm 

2005), vilket innebär att tillförlitligheten i vissa fall kan ifrågasättas.  

 

Jag kombinerar en analys av grammatikavsnitten i två olika läromedel med intervjuer 

med verksamma lärare som arbetar med respektive läromedel. För att få mer utförliga 

svar från lärarna valde jag att genomföra intervjuer istället för enkäter. Några rent 

kvantitativa data kommer därför inte att presenteras i undersökningen. Men i gengäld 

hoppas jag att intervjuerna och analyserna ska ge andra, mer djupgående kunskaper, 

bland annat av lärarnas erfarenheter av och uppfattningar om grammatikundervisning 

och hur de ser på elevers svårigheter i samband med grammatikundervisningen. Sådana 

resultat låter sig sällan uttryckas i kvantitativa termer. Jag beslöt mig vidare för att inte 

tillfråga några elever eftersom flera undersökningar om elevers attityder till grammatik 
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redan genomförts (Malmberg m.fl. 2000, Ericsson & Jacobsson 2001 och Delgård 

2007). 

3.2 Läromedelsanalyser 
En analys av ett läromedel innebär en djupgående studie av ett material, och antalet 

texter behöver därför begränsas. Enligt Lagerholm (2005) är det fullt tillräckligt med två 

eller tre texter i en undersökning av denna typ. Jag har därför begränsat mig till att 

analysera två läromedel, studieboken Svenska Nu 2 (2005) som används i grundskolans 

senare år och Svenska Timmar språket (2001) som används på gymnasiet. Valet av 

läromedel styrdes av de intervjuade lärarna, och de läroböcker som jag analyserar är 

alltså de som används av de intervjuade lärarna. Gymnasielärarna som har intervjuats 

använder läroböckerna Svenska Timmar på yrkesförberedande program och Handbok i 

svenska språket på studieförberedande program. Eftersom Svenska Timmar används 

mest av de intervjuade lärarna valde jag att analysera den.    

 

Tidigare studier av läromedel i grammatik har pekat på avsaknaden av argument för 

varför man bör läsa grammatik. Vidare överensstämmer läroböcker för grund- och 

gymnasieskolan sällan med det moderna språkvetenskapliga synsättet på grammatik. 

Detta innebär att framställningen av ordklasser, satser och satsdelar blir otydliga och 

språkets hierarkiska struktur tenderar att förtigas. Likaså har man kunnat peka på brister 

i överensstämmelsen mellan beskrivningar och exempel. I min studie har jag utgått från 

dessa problemområden, och jag låter därför följande frågeställningar stå i centrum: 

• Motiverar läromedlet varför eleverna ska lära sig grammatik? Använder 

läromedlet autentiska exempel för att användningsområdet ska bli tydligt? 

• Skapar läromedlet en förståelse för ordklasser, satsdelar och satser? Finns det 

några definitionsproblem eller hierarkiproblem? Går det att tillämpa läromedlets 

beskrivningar också på andra än lärobokens tillrättalagda exempel? 

• Samspelar beskrivningar, exempel, övningar, facit och bilder? 

• Är läromedlet konsekvent i sitt termval? 

 

Jag presenterar resultatet av analyserna under rubrikerna motiv för grammatikens 

betydelse, ordklasser, satsdelar och satser. Vidare kommer resultatet av 

läromedelsanalysen att ställas i relation till den kritik som har förts fram av olika 
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författare i Grammatik på villovägar och Retoriken kring grammatiken. 

Läromedelsanalyserna i dessa böcker genomfördes år 1987 respektive år 2000 och 

därför kommer jag att kunna se om läroböckers framställning av grammatik har 

förändrats över tid och i så fall hur. För att kunna jämföra med aktuell språkforskning 

utnyttjar jag Josefsson (2001), som ger en ingående beskrivning av den svenska 

grammatiken vilken baseras på modern språkforskning.     

3.3 Kvalitativa intervjuer 
I en undersökning av detta slag bör antalet intervjuer vara ungefär tio stycken (Bjurwill 

2001). Jag har intervjuat åtta svensklärare, fyra som arbetar i grundskolans senare år och 

fyra på gymnasiet. Intervjuerna genomfördes på två olika skolor som jag tidigare har 

varit i kontakt med. Båda skolorna ligger i södra Sverige, grundskolan i ett litet 

samhälle och gymnasieskolan i en större ort. Kontakten med informanterna skedde 

genom e-mail och telefon. Varje intervju tog ungefär 15 minuter att genomföra.  

 

Intervjuerna genomfördes individuellt. Individuella intervjuer ger ofta mer utvecklande 

svar än vid gruppintervjuer (Trost 2005). Något att tänka på är att informanterna kanske 

anpassar sina svar beroende på vad de tror att intervjuaren är ute efter. Det är 

naturligtvis svårt att veta om det har skett i mitt fall, men det är inte troligt att det har 

påverkat resultatet i någon avgörande omfattning. Miljön kan också påverka svaren. Det 

är därför viktigt att välja en plats för intervjun där informanten känner sig trygg och 

intervjun bör likna ett vardagligt samtal så mycket som möjligt (Lagerholm 2005). 

Dessa råd har jag försökt att följa vid genomförandet av intervjuerna. Intervjuerna har 

skett på respektive skola i personalrum eller arbetsrum.       

 

För att inte riskera att missa något av intervjun är det bra att spela in samtalet. Det gör 

också att intervjusituationen inte upplevs som ett stressmoment eftersom man inte 

behöver skriva upp allt som informanten säger (Lagerholm 2005). Därför har jag valt att 

spela in mina intervjuer med hjälp av en mp3-spelare. Jag bedömde dock en fullständig 

transkription av intervjuerna som alltför tidskrävande, och har därför begränsat mig till 

att transkribera sådana citat som återges i rapporten. I vissa fall har jag justerat citaten 

marginellt för att anpassa språket efter skriftspråksnormen.  
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Intervjun bestod av 14 frågor (se bilaga 1). I utformandet av mina frågor har jag tagit 

hjälp av en liknande undersökning, utförd av Brodow (2000). Jag har även jämfört mitt 

resultat med Brodows studie för att se om lärares uppfattning om 

grammatikundervisning har förändrats något sedan år 2000. Svaren har jag 

sammanställt i kategorierna: grammatikbegreppet, värdet av kunskaper i grammatik, 

undervisning, läromedel samt elevattityder. De innefattar lärarnas uppfattningar om 

grammatik och dess nyttovärde, grammatikundervisning samt elevernas attityder till 

grammatik. 

3.4 Etiska aspekter 
Till grund för denna studie ligger när det gäller etiskt förhållningssätt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler (Vetenskapsrådet 2002). Innan intervjuerna genomfördes 

informerade jag respondenterna om mitt examensarbete och syftet med intervjuerna. Jag 

berättade även att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. I arbetet har 

lärarna fingerade namn och jag har även anonymiserat skolorna där intervjuerna 

genomfördes. Jag kommer inte heller att lämna ut mitt material till obehöriga, utan det 

kommer endast användas i vetenskapligt syfte.  

3.5 Metod- och materialkritik 
En studie av detta slag är ofta alltför begränsad för att man ska kunna dra några 

generella slutsatser (Lagerholm 2005). Så är fallet också när det gäller denna 

undersökning. Studien är begränsad till att endast omfatta två läromedelsanlyser och 

åtta intervjuer. Även om materialet är litet betyder det inte att undersökningen inte kan 

lägga nya fakta i dagen, inte minst genom att jag ställer resultatet av min undersökning i 

relation till tidigare genomförda studier. Med hjälp av jämförelsematerialet hoppas jag 

inte bara kunna visa på förändringar över tid, utan också uppnå en ökad reliabilitet för 

att sammantaget kunna ge en så nyanserad bild som möjligt av hur läromedel 

framställer grammatiken och lärares erfarenheter av och uppfattningar om 

grammatikundervisning.  

 

Något annat som är värt att påpeka är mitt urval av informanter. De har inte valts ut 

slumpvis, utan jag försökte underlätta det praktiska genomförandet genom att välja 

skolor och lärare som jag tidigare har haft kontakt med. I en kvantitativ undersökning 
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som har till syfte att presentera generellt giltiga resultat är detta förstås inte 

tillfredställande. Min studie har dock ett annat fokus, vilket gör denna urvalsprocess 

rimlig. 

4 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet av läromedelsanalyserna och en sammanställning av 

lärarnas svar på intervjufrågorna. Läromedelsanalyserna inleder kapitlet och därefter 

redovisas intervjuerna. 

4.1 Läromedelsanalyser 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av grammatikavsnittens innehåll och upplägg i 

Svenska Nu och Svenska Timmar. Sedan följer en redogörelse för hur läroböckerna 

motiverar värdet av kunskaper i grammatik och dess användningsområden. Efter det 

presenteras analyserna av läromedlen under rubrikerna ordklasser, satser och satsdelar. 

Avsnittet avslutas sedan med en sammanfattning. 

4.1.1 Beskrivning av läromedlen 

Svenska Nu 2 (2005) är ett läromedel i svenska för grundskolans senare år. Det är en 

studiebok som innehåller både beskrivningar och övningar. Grammatikavsnittet sträcker 

sig från s. 56–100, vilket är ungefär i mitten av boken, och är uppdelat i delavsnitten 

ordklasser, satser och satsdelar. Både ordklassavsnittet och satsdelsavsnittet inleds med 

en övning där eleven kan testa sig och se vad den har för förkunskaper. Efter de 

inledande testen följer en presentation och beskrivning av de olika ordklasserna 

respektive satsdelarna med tillhörande övningar. I satsdelsavsnittet diskuteras skillnaden 

mellan ordklass och satsdel. Avsnitten avslutas även med ett test där eleven kan se om 

den har lärt sig något. Mellan ordklasser och satsdelar finns tre sidor som handlar om 

satser, där skillnaden mellan huvudsats och bisats presenteras. 

 

Svenska Timmar språket (2001) är ett läromedel för kurs A och B i svenska på 

gymnasiet. Grammatikavsnittet omfattar sidorna 275–299 och är placerat nästan längst 

bak i boken. Det är indelat i två delar, ordklasser och satslära. Ordklasser inleder 

grammatikavsnittet och där presenteras de olika ordklasserna var för sig. I avsnittet 

satslära ingår beskrivning av mening och sats samt olika satsdelar. Varje delavsnitt 
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börjar med beskrivningar, definitioner och exempel och avslutas med några 

övningsuppgifter.  

4.1.2 Motiv för grammatikens betydelse 

För att skapa ett intresse för grammatik är det viktigt att eleverna blir medvetna om 

varför de läser grammatik. Det finns flera argument som motiverar värdet av kunskaper 

i grammatik (se avsnitt 2.3) och för att tydliggöra ett användningsområde är det viktigt 

att använda sig av autentiska exempel och texter (Svedner 1999). Svenska Nu motiverar 

inte värdet av kunskaper i grammatik. Det finns inte heller några autentiska texter i 

grammatikavsnittet, utan de små texter som förekommer är konstruerade. Autenticiteten 

antyds med en bild på en löpsedel där attribut och huvudord är utmärkta, men löpsedeln 

är också fiktiv. Däremot handlar flera övningar om att eleven ska hitta på egna 

meningar. Ett exempel på en sådan övning är att eleven ska skriva tre egna meningar 

som innehåller olika typer av adverb.  

 

I Svenska Timmar inleds grammatikavsnittet med två argument för varför man ska lära 

sig grammatik. Det första argumentet är att man behöver ett språk om språket och det 

andra argumentet är att det behövs vid inlärning av främmande språk. Dessa argument 

stämmer överens med den motivering som Teleman (1987a) framhåller att grammatik 

kan användas som ett redskap för att nå upp till andra mål. På första sidan försöker även 

läromedlet väcka elevernas intresse för grammatik genom att beskriva substantiv som 

ord som du kan sätta fan eller djävel efter, adjektiv som ord som du kan sätta skit före 

och verb som ord som du kan sätta utav helvete efter. Dessa beskrivningar är dock inte 

helt pålitliga. Till exempel passar det inte att sätta djävel efter vissa abstrakta substantiv, 

exempelvis riktning, och vid adjektiv i komparativ och superlativ form, till exempel 

adjektivet bättre, passar det inte att sätta skit före. Det går även att sätta skit före vissa 

adverb, till exempel fort. I linje med Svedner (1999) är alla texter som används i 

Svenska Timmar autentiska. Ett exempel är att eleven ska leta efter substantiv i en text 

ur Farlig midsommar av Tove Jansson. 

4.1.3 Ordklasser 

Både Svenska Nu och Svenska Timmar presenterar nio olika ordklasser. Detta kan 

jämföras med Josefsson (2001) som har en indelning i fjorton ordklasser. Svenska Nu 

och Svenska Timmar är dock säkerligen representativa eftersom Nilsson (2000a) menar 
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att den vanligaste indelningen sker i nio ordklasser. De olika uppfattningarna om 

ordklassindelningen och dess gränsfall problematiseras inte i något av läromedlens 

framställning. Svenska Timmar nämner att morfologi och semantik ligger till grund för 

indelningen i de olika ordklasserna, medan Svenska Nu inte diskuterar några kriterier. 

Josefsson (2001) hänvisar till tre kriterier: morfologi (hur ordet böjs), funktion (vilken 

satsdel ordet ingår i) och semantik (vad ordet betyder).  

4.1.3.1 Substantiv 

Definitionen av substantiv sker genom exemplifiering och morfologi i båda böckerna. 

Att många skolböcker förlitar sig på exempel är inget problem enligt Pettersson (1987). 

Däremot får de inte vara missvisande, vilket de tyvärr ofta är. Betydelsekriteriet 

utnyttjas dock inte särskilt ofta, vilket kan bero på att det är svårt att bestämma 

ordklassen utifrån det kriteriet (Josefsson 2001).        

 

Från olika håll har det förts fram kritik mot flera läroböckers exempel på substantiv, 

adjektiv och verb (Pettersson 1987, Ullström 2000). I Svenska Nu finns cirka 100 

exempel på substantiv, varav ungefär 30 är abstrakta och hälften är ord som berör 

växter, djur, hem och vardagsliv, kläder, lek, fritid och skola. Det förekommer många 

familjeord som till exempel: man, kvinna, pojke, flicka, bebis, hustru, broder och syster. 

I Svenska Timmar finns det 42 exempel på substantiv, varav cirka 10 är abstrakta och 20 

berör de ovannämnda områdena. Båda läromedlen beskriver skillnaden mellan konkreta 

och abstrakta substantiv och Svenska Nu betonar även att gränsen där emellan ibland 

kan vara flytande. Tidssubstantiv saknas nästan helt, endast Svenska Nu har sekel som 

ett exempel, och de undersökta läromedlen visar inte heller prov på oräknebara 

substantiv. Båda böckerna nämner att det finns oräknebara substantiv men går inte in på 

det mer eller ger några exempel. Pettersons (1987) undersökning visar också att 

läroböcker har brist på tidssubstantiv och oräknebara substantiv. Exemplen som 

förekommer i Svenska Nu och Svenska Timmar motsvarar i stort sett de exemplen som 

förekommer i Petterssons och Ullströms studier. Utifrån de läromedel som jag har 

granskat verkar det dock skett en liten förbättring till mer varierande exempel, men det 

finns fortfarande en risk för att elevernas uppfattning om substantiv blir för snäv.   
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4.1.3.2 Adjektiv 

Läroböckerna definierar adjektiv utifrån betydelse (talar om hur något är), funktion 

(beskriver substantiv) och böjning (komparation), vilket ger en helhetsbild av 

ordklassen. Svenska Timmar fördjupar beskrivningen ännu mer genom att säga att 

adjektiv även beskriver pronomen och att adjektiven böjs efter det som beskrivs. 

Svenska Nu har en övning där eleven ska stryka under alla adjektiv. I en 

exempelmening, ”Han var tveksam och ängslig”, beskriver adjektiven pronomenen trots 

att det tidigare har stått att adjektiv beskriver substantiv. Detta skapar troligtvis 

förvirring och hade kunnat undvikas genom att använda begreppet nominalfras (se 

vidare i satsdelsavsnittet, Frasbegrepp och hierarkiproblem). 

 

Svenska Nu beskriver komparation på följande sätt: ”[k]omparation betyder jämförelse. 

De flesta adjektiv kan kompareras”. Svenska Timmar skriver: ”[n]ästan alla adjektiv kan 

kompareras. Det innebär att egenskapen förstärks. De olika graderna av ett adjektiv 

kallas positiv, komparativ och superlativ”. Graddiskussionen som Teleman (1987b) tar 

upp nämns inte och inte heller absolut komparativ, som är en komparativform där 

ingenting jämförs, exempelvis ”en äldre man” (Josefsson 2001). Läroböckerna 

presenterar alltså en felaktig bild av komparationsformerna som inte stämmer överens 

med verkligheten, vilket även Nilsson (2000a) påpekar.  

4.1.3.3 Verb 

Definitionen för verbets betydelse i både Svenska Nu och Svenska Timmar är: ”Det talar 

om vad någon gör eller vad som händer”. Detta påstående stämmer inte överens med 

alla verb, utan verb kan även beteckna tillstånd (Josefsson 2001). Att verkligheten är 

mer komplex än vad läroböckerna ger sken av gör också att flera exempel inte svarar 

mot den uppställda definitionen, till exempel verben: bo, stå, måste och kunnat.    

 

Pettersson (1987) kritiserar de verbexempel som hans undersökta läromedel ger. Han 

menar att många verbexempel är vardagsord och lekverb. Detta stämmer inte överens 

med Svenska Nu och Svenska Timmar, som har mer varierande exempel som inte går att 

kategorisera. Däremot förekommer ett fåtal mentala verbexempel som handlar om att 

tänka eller yttra sig, vilket är vanligt förekommande i elevuppsatser (Pettersson 1987). 

Vidare ger Pettersson (1987) kritik mot att många av de vanligaste hjälpverben, såsom 
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kan, skulle, finns, måste, kunde, kunna och ge, inte nämns i läromedlen. I Svenska 

Timmar förekommer endast kan och måste, medan Svenska Nu nämner nästan alla.  

 

När det gäller verbets tempusformer skriver Ullström (2000:33) om sitt undersökta 

läromedel att: ”I läromedlet diskuteras inte distinktionen tidskategorier och 

tempuskategorier, vilket gör att läsaren inte får klart för sig att tempus betraktas som en 

relation mellan utsagans tid och verbskeendets tid”. Detta tydliggörs varken i Svenska 

Nu eller Svenska Timmar. De skriver att tempus betyder ’tidsformer’, utan att förklara 

det närmare.  

4.1.3.4 Övriga ordklasser, fel i facit och termval 

Båda läroböckerna definierar pronomen som ett ersättningsord för substantiv, men det 

kan även vara ersättningsord för adjektiv (Josefsson 2001). Ett exempel på ett 

adjektiviskt pronomen är någon, som i frasen något djur. Svenska Timmar nämner 

några adjektiviska pronomen men förklarar inte att de kan ersätta adjektiv och Svenska 

Nu ger inga exempel alls på det. Läroböckernas definition av pronomen är alltså inte 

helt riktig. Vid läroböckernas beskrivning av relativa pronomen nämns inte att relativa 

pronomen inleder bisatser, vilket framgår av flera andra beskrivningar, bland annat den 

beskrivning av relativa pronomen som Josefsson (2001) har. Det skulle ge en mer 

heltäckande bild av pronomen. 

 

Prepositioner beskrivs i båda läromedlen som något som anger läge eller riktning. Men 

det är mer korrekt att säga att det anger en relation (Josefsson 2001). Alla exempel som 

läromedlen presenterar motsvarar inte definitionen. Så är fallet i Svenska Nu när det 

gäller exemplet ”Man blir en bättre läsare genom att läsa mycket”. Här handlar det om 

en relation, inte läge eller riktning.  

 

Adverbavsnittet i Svenska Timmar innehåller satsadverb, vilket det inte gör i Svenska 

Nu. En övning som Svenska Nu har innebär att eleven ska stryka under adverb och ange 

vilken typ av adverb det är i några meningar. Två av meningarna innehåller satsadverbet 

inte men det anges inte som ett adverb i facit, vilket inte är så konstigt eftersom 

satsadverb inte har nämnts tidigare. För att det ska bli korrekt borde inte adverbet inte 

vara med i meningarna överhuvudtaget.  
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Även när det gäller andra ordklasser finns det facitfel, vilket tyder på att 

läromedelsförfattarna själva har svårt för att lösa uppgifterna. I Svenska Nu:s 

verbavsnitt finns en övning där eleven ska kryssa över alla verb i en text och i facit är 

inte verbet upptar överkryssat. Svenska Timmar har glömt att ta med substantivet 

fönstret i facit för en övning där eleven ska hitta alla substantiven i en text. Vidare anges 

inte som som ett pronomen i en uppgift att hitta alla pronomen i en text. I en annan 

övning ska eleven leta efter prepositioner, interjektioner, räkneord och konjunktioner i 

en text. Konjunktionerna och, för och men finns inte angivna i facit.  

 

När det gäller val av termer är båda läromedlen konsekventa i användandet av de olika 

ordklasstermerna. Det enda anmärkningsvärda är att Svenska Timmar använder det 

förlegade begreppet imperfekt för tempusformen preteritum. Nilsson (2000a: 33) visar 

”på hur seglivat vissa beteckningar hänger kvar och vållar en viss begreppsförvirring”. 

Det blir förvirrande eftersom de använder begreppet imperfekt men skriver att det även 

kan kallas preteritum utan att förklara varför. Läromedlet Svenska Nu gör tvärtom. De 

använder termen preteritum och första gången det nämns står imperfekt inom parantes.   

4.1.4 Satser 

Satsavsnittet som bland annat behandlar huvudsatser och bisatser får väldigt lite 

utrymme i både Svenska Nu och Svenska Timmar. Svensson (1987) hävdar att syntax är 

något som ofta blir åsidosatt i grammatiska diskussioner på grund av dess komplexitet. 

Båda läroböckerna inleder avsnittet med att beskriva sats och mening, följt av en 

presentation av huvudsats och bisats.  

 

Den kritik som Svensson (1987) och Platzack (1987a) för fram i Grammatik på 

villovägar mot läromedels enkla beskrivning av huvudsats och bisats samt bristande 

beskrivning av språkets hierarkiska struktur stämmer väl överens med Svenska Nu och 

Svenska Timmar. Svenska Nu beskriver huvudsats och bisats på detta sätt: 

 
 Satser kan vara antingen huvudsatser eller bisatser. 
 * En huvudsats kan ensam bilda en mening: 
          Hunden skäller. 
 * En bisats kan inte ensam bilda en mening: 
          … när någon går förbi 
 Bisatsen måste sättas ihop med en huvudsats, för att det ska bli en mening: 
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          Hunden skäller, när någon går förbi. 
 Bisatser kan stå före eller efter huvudsatser: 
           När någon går förbi, skäller hunden. 
 
 Du kan pröva om en sats är huvudsats eller bisats genom att sätta in ordet ”inte”. 
 

Svenska Timmar har en liknande beskrivning: 

 
Det finns två sorters satser. En huvudsats kan alltid ensam utgöra en mening. En bisats 
däremot är oftast svår att begripa om den står ensam. Normalt är den en del av en 
huvudsats. 
   Du känner igen en bisats på att den inleds med en underordnande konjunktion (att, när, 
eftersom …), ett relativpronomen (som, vilka, vars …) eller ett frågande pronomen (vem, 
vad …) Du kan också testa om en sats är en bisats genom att sätta in ordet inte. I en 
bisats hamnar inte alltid före det första verbet. 

 

Dessa beskrivningar är mer eller mindre felaktiga. Svenska Timmar antyder att bisatsen 

är en del av huvudsatsen men det skulle kunnat bli ännu tydligare. Det största problemet 

är att ingen av läroböckerna beskriver bisatser som satsdelar som underordnas andra 

satser, vilket även Nilsson (2000a) påpekar. En bisats utmärks av att vara underordnad 

en huvudsats eller en annan bisats. Inuti en huvudsats måste inte bisatsen vara placerad 

först eller sist, vilket Svenska Nu hävdar, utan den kan även finnas i mitten av 

meningen. Svenska Nu har en övning där eleven ska stryka under bisatserna i några 

meningar. En av dessa meningar innehåller ett exempel på en bisats som är underordnad 

en bisats som i sin tur är underordnad en huvudsats: ”Hon ville sluta spela tennis, 

eftersom hon inte tyckte att det var roligt längre”. ”eftersom hon inte tyckte att det var 

roligt längre” är förstagradsbisats och ”att det var roligt” är andragradsbisats. Facit 

anger att det finns två bisatser i meningen: ”eftersom hon inte tyckte” och ”att det var 

roligt längre”. Förmodligen uppstår det problem när eleven ska ta ut bisatserna i denna 

mening eftersom föregående exempelmeningar endast innehåller en bisats och 

läromedlet inte beskriver språkets hierarkiska uppbyggnad.  

 

För att kunna skilja på huvudsats och bisats föreslår båda läroböckerna att kontrollera 

med att sätta in ordet inte. Platzack (1987b) menar dock att man får en bättre förståelse 

för ordföljden i huvudsats och bisats genom att jämföra det finita verbets placering. 

Svenska Timmar anger att bisatsen kännetecknas av att den inleds med en 

underordnande konjunktion. De kännetecken på bisatser som läroböckerna har är inte 

helt oproblematiska, utan det finns undantag (Platzack 1987a). En bisats kan ibland 

fungera självständigt, till exempel ”Som det ser ut här” (Josefsson 2001:130). Detta 
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diskuteras inte i något av läromedlen. Det finns även fler kriterier som kan känneteckna 

en bisats som inte tas upp i böckerna, bland annat att bisatsen inleds av subjektet om 

man bortser från den underordnande konjunktionen (Platzack 1987a). Platzack (1987a) 

menar att det är felaktigt att säga att det bara finns två typer av satser, huvudsats och 

bisats, eftersom det finns andra satser som inte stämmer överens med alla kriterier som 

kännetecknar huvudsats och bisats. Bisatsens likhet med satsförkortning2, som är vanligt 

förekommande, diskuteras inte i något av läromedlen och inte heller olika bisatstyper.   

4.1.5 Satsdelar 

I detta avsnitt presenteras Frågemetod, Frasbegrepp och hierarkiproblem samt 

Predikativ.  

4.1.5.1 Frågemetod 

För att urskilja satsdelar använder Svenska Nu och Svenska Timmar bland annat en 

frågemetod. Predikat beskrivs till exempel med att det svarar på frågorna: ”Vad 

händer?” eller ”Vad gör någon?” och för att hitta subjektet används frågan: 

”Vem/vad/vilka gör något?”. Om denna metod skriver Hultman (1987:44) ”Metoden 

leder inte automatiskt till någon grammatisk förståelse men den kan ändå fungera bra”. 

Även Josefsson (2001) menar att man ska vara försiktig med frågemetoden, men att den 

kan vara en bra hjälp för nybörjare. Frågorna fungerar nämligen inte alltid. Alla satser 

beskriver inte en händelse eller någon som utför handlingen i den bemärkelsen. I satsen 

Växjö ligger i Småland händer det ingenting och i satsen Elin fick första pris är det inte 

subjektet Elin som utför handlingen. Frågemetoden går att tillämpa på de flesta av 

läroböckernas konstruerade exempel, men inte riktigt alla. Vissa meningar kräver en 

djupare förståelse som till exempel en övningsmening från Svenska Timmar: ”Att vara 

parkeringsvakt är inte särskilt kul”. Den innehåller inte någon konkret händelse. 

Eftersom svenskan har subjektstvång används ibland det betydelselösa subjektet det, 

vilket förekommer i ett exempel i Svenska Timmar: ”Det snöar”. Subjektet det i denna 

mening går inte att urskilja med hjälp av bokens definition av subjekt. Vidare återfinns 

också ett exempel på formellt och egentligt subjekt, trots att detta inte har berörts 

tidigare, som i exemplet ”Det ligger en död orm på gräsmattan”. Dessutom borde 

artikeln en i det sistnämnda exemplet också ha varit fetmarkerad eftersom det tillhör 

                                                
2 Fungerar som en bisats men innehåller inget finit verb 
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subjektet. Sammanfattningsvis motsvarar inte exemplen de beskrivningar som finns och 

att endast använda sig av frågemetoden vid satslösning fungerar varken i läromedlets 

konstruerade exempel eller i verkligheten.  

 

Predikatet skiljer sig från andra satsdelar på så sätt att om det finns flera predikat 

behöver de nödvändigtvis inte stå bredvid varandra. Detta poängterar Svenska Nu men 

inte Svenska Timmar. Svenska Timmar ger sedan ett exempel på en diskontinuerlig 

verbfras: ”Robert har alltid kört för fort”. Här samspelar inte beskrivningar och 

exempel.     

 

På ungefär samma sätt som predikat och subjekt beskrivs brukar läromedel även 

använda sig av en avgränsad beskrivning för objekt, att det är något som blir utsatt för 

verbets handling (Hultman 1987). Oftast antyds objektet vara ett föremål, vilket det inte 

alls behöver vara. Svenska Timmar använder sig av denna beskrivning av objektet: 

”Kompletterar predikatet. Man brukar säga att objektet är föremålet för verbets 

handling. Svarar på frågan: Vad/vem/vilka + predikat + subjekt?”. Svenska Nu använder 

sig endast av den sistnämnda frågan. De flesta exemplen i båda läromedlen består av ett 

subjekt som betecknar en levande varelse, verb som betecknar en konkret handling samt 

ett konkret objekt. Samma mönster pekar även Hultman (1987) på. Meningarna är 

konstruerade på så sätt för att underlätta frågemetoden men dessa exempel ger en 

missvisande bild av hur språket ser ut i verkligheten. Att objekten kan ha olika form 

nämns inte i något läromedel. Prepositionsobjekt nämns inte överhuvudtaget, vilket 

enligt Hultman (1987) är vanligt men mycket konstigt eftersom konstruktion med 

prepositionsobjekt är mer vanligt förekommande i språket än konstruktion med indirekt 

objekt. Både Svenska Nu och Svenska Timmar har däremot exempel som innehåller 

prepositionsobjekt men de klassificerar dem som indirekt objekt. Ett exempel från 

Svenska Nu är: 

 
 Författaren läser sina böcker för de intresserade ungdomarna i årskurs 8. 
        s              p           dir obj                                     ind obj 
 

”För de intresserade ungdomarna i årskurs 8” är en prepositionsfras och därför ett 

prepositionsobjekt. Samma sak förekommer i Svenska Timmar: 
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Hon sände ett brev till Dagens nyheter. 
                    dir obj              ind obj  
 

Någon diskussion om satsdelarnas koppling mellan olika roller och funktion i satsen 

eller satsledens placering i meningarna förekommer inte i något av läromedlen. Inte 

heller i de läromedel som Nilsson (2000a) har undersökt förekommer det någon 

diskussion om detta. 

  

Båda läromedlen använder sig av termerna direkt och indirekt objekt. Svenska Nu anger 

däremot de förlegade begreppen ackusativobjekt och dativobjekt inom parantes.  

4.1.5.2 Frasbegrepp och hierarkiproblem 

I den framställning som Josefsson (2001) har av de olika satsdelarna används ofta 

frasbegreppet som en hjälp vid beskrivningarna. Härigenom är det möjligt att betrakta 

en och samma enhet utifrån två olika perspektiv: form och funktion. Till exempel 

beskrivs predikatet som identiskt med verbfrasen. Det direkta objektet utgörs av en 

nominalfras, bisats eller infinitivfras och det indirekta objektet av en nominalfras. 

Frasbegreppet underlättar definitionerna och skapar en större förståelse för de olika 

satsdelarnas utseende. Varken Svenska Nu eller Svenska Timmar använder sig av 

frasbegreppet. Om läromedlen hade använt sig av frasbegreppet hade framställningarna 

inte behövt bli så invecklade.  

 

Enligt Svensson (1987) skulle frasbegreppet kunna tydliggöra satsernas linjära och 

hierarkiska struktur. Orden följer visserligen linjärt efter varandra i satsen men bildar 

samtidigt hierarkiska strukturer. En fras kan alltså vara underordnad en annan fras och 

på så sätt är språket hierarkiskt uppbyggt. En annan konsekvens av att frasbegreppet 

inte används är att relationen mellan satser och satsdelar går förlorad. Vidare är flera av 

läroböckernas beskrivningar av substantivets bestämningar, attribut, oklara på grund av 

att begreppen subjekt och huvudord blandas ihop (Svensson 1987). Svenska Nu 

beskriver attribut så här:  

 
Attribut (attr) är bestämningar till substantiv och berättar något om substantivet. 
Substantivet är huvudordet (ho). Attribut är ingen självständig satsdel utan ingår alltid 
som en del av en annan satsdel. Attribut kan du hitta i subjekt, objektet, adverbialet, 
agenten och predikatsfyllnaden.    
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Här blir det ganska tydligt att huvudord och attribut är en del av satsdelen, men det hade 

kunnat bli ännu tydligare med frasbegreppet. I Svenska Timmar är beskrivningen av 

attribut otydlig: 

  
 Attribut är bestämningar till substantiv. 
 Han hade på sig en smutsig jacka och en gammal hatt.  
 Mammans nya kille kommer från Dalarna. 
 Ge mig fem äpplen och kålhuvudet därnere. 
 Den röda ballongen, som senare skulle krascha, lyfta sakta. 
 

I båda läromedlen har attribut en egen kapitelrubrik precis som alla andra satsdelar, 

vilket kan tolkas som att det är en egen satsdel på samma nivå som de andra. Svenska 

Nu tydliggör dock att det inte fungerar som en egen satsdel. Det förklaras däremot inte i 

Svenska Timmar och språkets hierarkiska struktur blir ännu en gång oklar. 

 

Problematiken med hierarkin finns också i Svenska Timmar:s framställning av 

adverbial. En exempelmening i avsnittet är:  

 
 Hon var mycket orolig eftersom hon måste gå flera mil.  
 

Läroboken markerar ordet mycket som ett adverbial, men adverbialet är egentligen 

underordnat satsdelen subjektiv predikativ. Vid en satslösning skulle mycket orolig 

klassificeras som subjektiv predikativ (Josefsson 2001). Adverbialet mycket fungerar 

alltså på en annan språklig nivå än de andra adverbialen som förekommer i 

exempelmeningarna.    

4.1.5.3 Predikativ 

En vanlig beskrivning av predikativ, vilket även är fallet i Svenska Nu och Svenska 

Timmar, är att predikativ är en nödvändig utfyllnad vid vissa predikat (Bolander 1987). 

Tidigare kallades även predikativ för predikatsfyllnad men begreppet har mer och mer 

ersatts av predikativ. Definitionen och termen predikatsfyllnad är nämligen missvisande 

eftersom flera andra konstruktioner utöver predikativ också kräver en utfyllnad 

(Bolander 1987). Till exempel kan verbet bo inte användas utan ett adverbial: Jag bor 

*(i Växjö). I Växjö är adverbial och ett nödvändigt led i satsen. För att skapa en bättre 

förståelse för predikativ borde författaren istället fokuserat på predikativets relation till 

substantiv, subjekt och objekt (Bolander 1987). Predikativet kongruensböjs efter 

substantivet, utan att behöva stå bredvid substantivet. Svenska Timmar nämner också 
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relationen till substantiv och skriver: ”Oftast syftar predikativet tillbaka på satsens 

subjekt. Ibland syftar det tillbaka på objektet”. Detta nämner inte Svenska Nu. Vidare 

anger Svenska Nu endast verben vara, bliva, heta och kallas som exempel där predikativ 

förekommer och begreppet predikatsfyllnad används. Svenska Timmar nämner verben: 

vara, bli, heta, kallas, anses, förefalla och välja till och markerar att det finns ytterligare 

några verb som förekommer vid predikativ.  

4.1.6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ger Svenska Nu inga argument för grammatikens betydelse. Till 

skillnad från Svenska Nu skriver Svenska Timmar några rader om att grammatiken kan 

användas som ett redskap för att nå upp till andra mål som till exempel att lära sig ett 

annat språk. Svenska Timmar använder sig genomgående av autentiska texter. När det 

gäller termval är böckerna i stort sett konsekventa. Förutom att Svenska Nu använder 

begreppet predikatsfyllnad och Svenska Timmar använder begreppet imperfekt används 

moderna termer. 

 

De exempel på substantiv som förekommer i böckerna är inte så varierande och de ger 

en för snäv bild av vad substantiv egentligen är. Beskrivningarna av adjektivens 

komparationsformer är missvisande och likaså definitionerna av verb, pronomen samt 

preposition. Vidare förkommer flera fel i läromedlens facit.  

 

Syntax får lite utrymme i båda läromedlen. Beskrivningarna av huvudsats och bisats ger 

ingen förståelse för vare sig ordföljd eller språkets hierarkiska struktur. För att bland 

annat tydliggöra språkets hierarkiska struktur hade frasbegreppet varit att föredra, vilket 

inget av läromedlen använder. Satsdelar urskiljs mestadels genom frågemetoden, vilket 

kan vara bra för nybörjare men dess giltighet går att diskutera. Beskrivningarna av 

satsdelarna blir alldeles för snäva. De beskrivningar som böckerna presenterar stämmer 

inte alltid överens med exemplen och övningarna och ännu mindre stämmer de överens 

med verkligheten. Sammantaget gäller att verkligheten är mer komplex än vad 

läromedlen ger sken av. 
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4.2 Lärarintervjuer 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis de intervjuade lärarna. Därefter beskrivs 

lärarnas syn på grammatikbegreppet och värdet av kunskaper i grammatik. Sedan 

kommer jag att presentera hur lärarna lägger upp sin grammatikundervisning och hur de 

arbetar med läromedlen. Efter det följer lärarnas uppfattningar om sina elevers attityder 

till grammatik. En sammanfattning av svensklärarnas erfarenheter av och uppfattningar 

om grammatikundervisning avslutar kapitlet. 

4.2.1 Presentation av lärarna 

Jag har intervjuat åtta svensklärare, fyra som arbetar i grundskolans senare år och fyra 

som arbetar på gymnasiet. Alla lärare är behöriga svensklärare utom Ann.  

 
Lärare i grundskolan 

• Ann – har arbetat 14 år i grundskolans senare år och är utbildad ämneslärare i 

samhällskunskap, religion och historia, men hon undervisar även i svenska.  

• Anja – har varit lärare i 14 år och främst arbetat i grundskolans senare år men 

har även undervisat tidigare åldrar. Hennes grundutbildning är 1–7 lärare i 

svenska och SO och hon har sedan vidareutbildat sig i båda ämnena. 

• Annika – har arbetat som lärare i 8 år i tyska och svenska i grundskolans senare 

år. 

• Anita – har 34 års lärarerfarenhet i svenska och SO mestadels från grundskolans 

senare år men har även arbetat en kortare period på komvux.  

 

Lärare i gymnasieskolan 

• Stina – har varit gymnasielärare i svenska och engelska i cirka 14 år och har 

även arbetat en kort period på folkhögskola. 

• Sylvi – har undervisat i 20 år på gymnasiet i ämnena svenska och engelska. 

• Sanna – har varit utbildad lärare i 24 år men arbetade även som lärare innan 

dess. Huvudsakligen har hon arbetat på gymnasiet och hon undervisar i svenska 

och engelska. 

• Signe – har arbetat 25 år som gymnasielärare i svenska och tyska. 
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4.2.2 Grammatikbegreppet  

På frågan om vad de intervjuade lärarna räknar till grammatiken ansluter sig nästan alla 

till den traditionella uppfattningen om att grammatik handlar om ordklasser och 

satsdelar (Ericsson 1989). Tre av lärarna nämner endast begreppen ordklasser och 

satsdelar medan flera av de övriga lärarna bland annat tillägger huvudsats och bisats 

samt språkriktighet. Annika och Sanna representerar de mest vidsträckta synsätten och 

säger så här:  

 
Det är främst ordklasser och satsdelar. Men sedan blir det lite språkfärdighet också tycker 
jag och hur man till exempel använder var och vart och före och innan är egentligen i 
det. Språkfärdighet, det tycker jag också är grammatik. Stavning i viss mån. De här 
formella sakerna kring språket. (Annika) 
 

 Först och främst ordklasser och satslära. Sedan handlar det ju också om när elever 
skriver. Alltså det är ju inte bara att plocka ut ordklasser utan det handlar ju om att 
sammanfoga orden också. Det är ju grammatik i all deras skrivning kan man säga. All 
deras skrivträning är grammatisk också. (Sanna) 
 

 

I den undersökning som Brodow (2000) har gjort har majoriteten av lärarna en vidgad 

syn på grammatikbegreppet och nämner bland annat fonetik, ordbildning, textlära och 

semantik som en del av grammatiken. Endast 4 av 32 lärare har en traditionell definition 

av grammatik som innefattar formlära och satslära. I min undersökning är andelen lärare 

som ansluter sig till den traditionella uppfattningen betydligt fler.    

4.2.3 Värdet av kunskaper i grammatik 

Generellt har de intervjuade lärarna en positiv inställning till grammatik och de anser att 

det är ett viktigt moment i svenskämnet. Denna inställning har även lärarna i den studie 

som Brodow (2000) har genomfört. Gymnasielärarna lägger dock inte lika stor vikt vid 

grammatikmomentet som grundskolelärarna. En lärare ställer sig kritisk till 

grammatikundervisning och säger: 

 
Grammatik gör jag för att jag måste. Jag älskar det inte på något sätt. (Stina) 

 

Två andra gymnasielärare som undervisar många klasser som går yrkesförberedande 

program, framförallt elprogrammet, anser inte att grammatik är viktigt för dessa elever. 

De ser det som en prioriteringsfråga och tycker att det är viktigare att arbeta med andra 

grundläggande saker som eleverna visar brister i: 
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Det största värdet för de elever som jag har nu är ju att kunna prata om språket när de lär 
sig engelska eller främmande språk överhuvudtaget. Däremot kan jag inte se någon rent 
praktisk nytta de har av grammatikkunskaper i svenska och lägga ner massa tid på det för 
ibland har jag elever som knappt kan läsa en bok och de har väldigt låg läsförståelse av en 
vanlig tidningsartikel och allt möjligt sådant och då lägger jag krutet på sådant istället. Så 
det är en prioriteringsfråga. Det gäller den tid man har och de behöver skrivträning och 
massa andra saker som är på en mer praktisk nivå. (Sylvi) 

Som tysklärare så tycker ju jag att det är oerhört viktigt att ha verktyg så att man kan 
prata om språket och förstå språkets uppbyggnad. Sedan har jag ju klasser där jag vet att 
de inte läser främmande språk överhuvudtaget. Nummer ett så tar jag inte så mycket 
grammatik där och dessutom är det ju så att det är mer på basen, vilken grammatik man 
behöver för att utveckla sitt eget språk för att förstå hur man ska rätta sina egna fel. Jag 
lägger det mer på den nivån. (Signe) 

 

Alla lärarna framhåller främmandespråksargumentet som ett viktigt syfte med 

grammatikstudier i svenska, vilket kan hänga ihop med att många svensklärare även 

undervisar i ett annat språk. Främmandespråksargumentet är även den vanligaste 

motiveringen bland Brodows (2000) intervjupersoner. Sannas argument är ett 

typexempel: 

 
En motivering eftersom jag också undervisar i engelska är ju att man har nytta av det i 
främmande språk. När man lär sig engelska, att man förstå de termer det talas om där och 
som engelsklärare tar jag ju upp mycket grammatik där också. Jag kan tänka mig att vissa 
andra språk, tyskan och franskan tar upp ännu mer grammatik än vad engelsklärare gör. 
(Sanna) 

 

Andra värden som omnämns av lärarna för att motivera grammatikundervisning har jag 

delat in i följande kategorier:  

• Underhållningsvärde: det är roligt att arbeta med sitt egna språk.  

• Språk om språket: termerna är verktyg som behövs för att kunna tala om språket. 

• Allmänbildande: man bör ha kunskaper om sitt egna språk och dess uppbyggnad 

och kan till exempel ha nytta av det vid korsordslösning.   

• Språkutvecklande: eleverna blir bättre skribenter och talare. 

Dessa kategorier är i stort sett i linje med de kategorier som Brodow (2000) presenterar, 

förutom att Brodows lärare även nämner att grammatik har ett formalbildningsvärde. 

Argumentet som flera lärare anger om att grammatik är språkutvecklande har de flesta 

språkforskare dock haft svårt att bevisa (Teleman 1987a). Flera lärare tycker sig ändå 

kunna se ett samband mellan grammatikstudier och språkutveckling. Till exempel ger 

en lärare detta svar: 
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Det handlar om deras språk helt enkelt. Ju mer de kan om det övergripande systemet 
desto bättre skribenter och även talare blir man ju. (Sanna) 

 

Några lärare tycker dock att grammatiken inte är helt enkel att motivera för vissa elever: 
 

Den stora majoriteten tycker inte om det och förstår inte meningen med det. Det är en 
kamp att motivera dem till att hänga med de där veckorna. (Stina)  

Där kan jag ju också ibland tveka lite. Hur ska jag motivera detta? I synnerhet de här 
killarna som kanske går yrkesförberedande program. Vad har de för vits med att kunna ett 
indefinit pronomen? Vad det är? Då kan jag hänvisa till att det är bra när de läser 
främmande språk och engelska läser alla. (Sanna) 

 

Sanna lyfter fram svårigheten med att motivera elever som går yrkesförberedande 

program. Flera gymnasielärare i Brodows (2000) undersökning menar också att 

programmets inriktning har betydelse för hur lätt eller svårt det är att motivera värdet av 

grammatikkunskaper. 

4.2.4 Undervisning 

Eftersom Ann inte är behörig lärare i svenska har hon inte kunnat svara på frågan om 

den utbildning i grammatik som ingick i lärarutbildningen har varit till stor nytta. Av de 

övriga lärarna är de flesta positiva till den utbildning i grammatik som de fick i 

lärarutbildningen och menar att den gav dem en fördjupad förståelse för den svenska 

grammatiken: 

 
Ja, den tyckte jag var jättebra. Den är mycket mer detaljrik och det här finliret och det är 
ju ganska tufft på högskolan tycker jag. Men man behöver ju ha det för att kunna lära ut 
det på ett enkelt sätt så den tyckte jag var bra. (Annika) 
 
Ja, jag tycker den var jättebra. Den fick mig att fatta det övergripande systemet i alla fall. 
Den tycker jag att jag har haft nytta av. (Sanna) 

 
 

I motsats till Annika anser Anja att hon inte har haft så stor nytta av 

grammatikutbildningen som var en kort kurs och inte särskilt djup. Några lärare 

poängterar att det var längesedan de gick lärarutbildningen och kommer därför inte 

riktigt ihåg mer än att de tyckte den var bra.   

 
De intervjuade lärarna lägger upp grammatikundervisningen på liknande sätt. Alla 

börjar med ordklasser och går sedan vidare med satsdelar, vilket även Brodow (2000) 
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visar i sin undersökning. Däremot kan Brodow (2000) inte se något enhetligt mönster 

för hur de lärare som han har intervjuat lägger upp sin undervisning. Mina intervjuade 

lärare behandlar ordklasser och satsdelar som enskilda moment. Hälften av lärarna nöjer 

sig med de enskilda momenten medan den andra hälften uppger att de utöver de 

enskilda momenten även integrerar grammatikstudier med andra moment som 

skrivträning och andra språk. De lärare som Brodow (2000) har intervjuat uppger 

många fler situationer där grammatiken integreras med andra delar. Först och främst 

integreras det med skrivträning men även litteraturläsning, tidningskunskap, lyrik samt 

språkhistoria.  

 

När det gäller metoderna används generellt en traditionell undervisning med 

genomgångar på tavlan och individuella övningar i läroböcker eller stenciler: 
 

Det brukar ju vara ett enskilt moment under en tid, kanske några veckor beroende på hur 
mycket tid man har. Det brukar jag inte integrera med något annat direkt och metoderna 
är ganska traditionella med att jag brukar ha genomgång och vi tittar på olika exempel 
tillsammans och sen så får man öva sig i boken på det man har gjort. (Ann) 

Grunden är en grammatik som är för sig, alltså ett eget moment. Nu håller vi på med 
ordklasser och då kör vi substantiv, adjektiv och verb var och en för sig som en grund. 
Sedan används det integrerat i samband med att eleverna skriver. Då får man tillfälle att 
diskutera, bland annat det här med tempus och val av ord och hur man varierar sitt språk 
och så vidare. Då använder man ju själva grammatiken och det är också ett tillfälle att 
lära. Men då blir det ju för var och en, enskilt, för just den typen av fråga. Nej, i och för 
sig det händer också att jag tar upp allmänt för jag vet ju det att vissa saker att de ska 
tänka på tempus och de ska tänka på det ena och det andra. Men jag tror att för eleven 
själv är det nog mest värdefullt när de får respons på sitt eget skrivande. När man ser att 
man kan använda de grammatiska termerna när man tittar på texten. (Anja) 

Jag brukar köra ordklasser under en kort period då vi jobbar ganska mycket med just 
ordklasser. Ren genomgång plus övning och sedan någon form av uppföljning som jag 
brukar kalla för redovisning eller förhör av kunskaper. Och då finns det en basnivå för 
vad de ska kunna helt enkelt så de kan satsa på om de vill klara sig på en G-nivå eller om 
de satsar på VG eller MVG. Efter ett tag tar vi sedan upp satsdelar och där kommer man 
kanske ännu mer in på kopplingen till språket och hur man uttrycker sig och hur man 
sätter ihop orden. Hur satsen fungerar och vad det får för effekter när man skriver och 
talar om man sätter adverbialet först och sådana saker. När jag integrerar med annat 
kommer det in i samband med skrivande. (Sanna)         

 

Lärarna fokuserar mest på grammatik i år sju och åtta och i kurs A på gymnasiet. 

Gymnasielärarna menar att de inte lägger så mycket tid på grammatikstudier eftersom 

de flesta redan har arbetat mycket med det i de tidigare åren. Gymnasieläraren Sylvi 

utmärker sig så till vida att hon nuförtiden inte bedriver någon grammatikundervisning 

alls. Hon menar att de nationella styrdokumenten inte innehåller några riktlinjer om 
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grammatikstudier och eftersom hon endast undervisar på yrkesförberedande program 

anser hon inte grammatik vara nödvändigt för dessa elever: 

 
 Jag lägger inte upp grammatiken som något betygsgrundande.  

Tidigare när jag hade NV-klasser som skulle läsa vidare, då hade jag grammatik som ett 
inslag i svenskkursen med sedan kursgymnasiet började och det inte finns nämnt där så 
har jag tunnat ner det ganska mycket. Nu har jag framförallt EC-klasser och då tar vi 
grammatiken i engelska.   

Om jag vet att de ska läsa vidare och att de läser mycket språk, som i NV, där läste vi 
grammatik och de fick ju det mer utförligt. De hade ju bredd på allting och allihopa 
skulle plugga vidare. Men nu kan jag inte se att de har så stort behov av att det motiverar 
och tar så mycket tid. Därför att behovet av lästräning är mycket mycket större. (Sylvi)   

 

Gymnasielärarna påpekar att eleverna har väldigt olika förkunskaper i grammatik när de 

kommer till gymnasiet och att undervisningen måste anpassas efter det: 

 
Det är också väldigt olika för att man kan säga såhär att de har olika förkunskaper när de 
kommer från högstadiet. En del är riktigt duktiga på grammatik och kan mycket. Andra 
har i princip aldrig haft grammatik. Det finns hela spännvidden. Då kör jag ofta 
individuellt och jag har gjort ett material där de får jobba själva. Så att den som ingenting 
kan får börja från noll och de andra får göra lite svårare övningar. Om jag har en NV-
klass eller en SP-klass har jag även teoretiska genomgångar, inte annars. (Signe)      

 

På frågan om synen på grammatik eller undervisningsmetoderna har förändrats sedan de 

började arbeta skiljer sig svaren. De flesta har inte förändrat den personliga synen på 

grammatik, däremot har några förändrat undervisningsmetoderna på olika sätt i takt 

med att de har införskaffat sig nya kunskaper och erfarenheter. Några exempel på det är:   

   
Inte synen på grammatiken för det har jag alltid tyckt ha varit intressant och roligt. Jag 
har alltid sett det som ett verktyg för språket. Men undervisningsmetoder, jag tycker man 
är mer flexibel. Det som funkar i den ena klassen funkar inte i den andra. Det beror lite på 
vad man har för elever så det tycker jag man anpassar hela tiden. I vissa klasser så är de 
väldigt självgående och då behöver man inte säga så mycket mer, medan man i vissa 
andra klasser får ta en sak i sänder och gå igenom. (Annika) 

Ja, jag har ju förändrat vissa bitar där. För det första då att alla inte kan lära sig allt och i 
viss mån även undervisningsmetoderna att jag integrerar mer med andra delar. Och sedan 
har man nog rent tidsmässigt inte riktigt samma tid vad det gäller timplanen längre. 
(Anita)    

 

Sylvi som inte längre undervisar i grammatik säger: 

 
Inte min personliga syn på grammatik. Grammatik är ju jätteintressant och det är ju för 
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den språkligt intresserade. Däremot har ju de klasser som jag har fått styrt mitt upplägg 
kan man väl säga. (Sylvi) 

 

Annikas tanke om att hon nuförtiden arbetar mer flexibelt ansluter sig till flera av 

lärarnas åsikter i den studie Brodow (2000) har genomfört och de påpekar även det som 

Anita säger om att målet inte är att alla elever ska lära sig allt. Sylvis uppfattning är 

också i linje med några andra av Brodows intervjuade lärare. De har minskat 

undervisningstiden i grammatik och prioriterar istället andra områden. 

4.2.5 Läromedel 

Grundskolelärarna har läromedlet Svenska Nu till sitt förfogande och gymnasielärarna 

använder Svenska Timmar på yrkesförberedande program och Handbok i svenska 

språket på studieförberedande program. Precis som de lärarna som Brodow (2000) har 

intervjuat uppger används läroböckerna som en bas i undervisningen. De används 

mestadels i övningssyfte och som påläsningsmaterial. Sannas svar på hur hon använder 

sig av läromedlet i grammatikundervisning illustreras:  

  
Jag går igenom först och sedan får eleverna jobba i läroboken, kanske fördjupa och 
förstå. Det är nog det sättet jag använder det på plus att de gör vissa av uppgifterna, inte 
alla. (Sanna)   

 

Fem lärare har överlag en positiv uppfattning om läromedlens behandling av 

grammatikmomentet. De tycker att böckerna är lättanvända och får mycket hjälp av 

böckernas upplägg när de planerar sin undervisning. Däremot tycker de inte att 

läromedlet är perfekt, utan alla lärare har även något negativt att påpeka. Till exempel 

efterlyser de fördjupningsavsnitt, fler konkreta övningar samt att läromedlet tar upp fler 

vanliga fel som eleverna gör, som till exempel användningen av de och dem. Här följer 

några citat som exemplifierar den positiva inställningen till läromedlets behandling av 

grammatikmomentet: 

 
Ja, jag har hjälp av läromedlet när jag lägger upp undervisningen. Just det här med 
begränsningen att man inte tar för mycket redan i sjuan från första stund och det är 
ganska tydligt och klart, det tycker jag. (Annika) 

Anledningen till att jag använder de övningar som finns, det är att det är väldigt lätt när 
man använder texter som man håller på och läser eller texter som man själv har skrivit så 
hamnar man ganska ofta i oklara grammatiska frågor som är onödigt tycker jag att 
introducera. Det blir mycket bisatser och så och det kan vara onödigt svårt för eleverna i 
sjuan och åttan att reda ut det. De här övningsmeningarna är så att säga ganska raka och 
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enkla och för det mesta inte tvetydiga. (Anja)    

Ja, till viss del har jag hjälp av läromedlet. Eftersom jag hänvisar till läromedlet och 
använder mig av det så måste jag ju lägga upp undervisningen på så sätt att eleverna 
fattar det också. Jag tycker de är lättanvända och har bra upplägg. (Sanna) 

 

I motsats till dessa lärare är tre lärare mer kritiska mot läromedlen. De tycker inte 

läromedlen är bra vilket de motiverar på olika sätt: 

 
Jag lägger upp mitt eget program och sedan använder jag läromedlet som 
kopieringsmaterial med övningsuppgifter. Ibland är jag lite kritisk. Jag tycker vissa bitar 
krånglar de kanske till och en del saknar jag men jag kan inte riktigt sätta fingret på det 
just nu. (Anita) 

Jag tycker ju att uppgifterna ofta är ganska tråkiga. Det måste gå att poppa upp det lite. 
Det har kommit ut ett läromedel i engelska som är jättebra där man utgår mycket från 
populära sånger och kända tal och sådant där och tar grammatiken i de sammanhangen. 
(Stina) 

Nej, jag tycker inte om dem alls. Inte någon av dem. Därför att jag tycker att de är för 
svåra. Eleverna hänger inte med. De tycker att det är för svårt. Det är smått och plottrigt 
och massa teori. Den är omodern skulle jag vilja säga. (Signe)      

 

Lärarna har olika åsikter om läromedlens användbarhet och det har även lärarna som 

Brodow (2000) har intervjuat. Däremot är det inte många lärare som utesluter 

läromedlet helt i grammatikundervisningen, utan det används mer eller mindre som ett 

hjälpmedel både i planeringen av momentet och i arbetet med grammatiken. 

 

Ingen av lärarna använder endast läroboken i undervisningen, utan alla kompletterar 

med olika typer av material. Det material som också används är kopieringsmaterial, 

andra läroböcker, egenkonstruerade meningar och exempel samt internet. Signe har 

utarbetat ett större eget material med häften som innehåller både övningar och 

beskrivningar. Eleverna arbetar på egen hand med det de behöver och på så sätt har hon 

en individualiserad undervisning i grammatik.  

4.2.6 Elevattityder 

När det gäller lärarnas uppfattningar om elevers attityder till grammatik menar sex 

lärare (Ann, Anja, Annika, Stina, Sylvi och Signe) att de flesta elever har en negativ 

inställning till grammatik. Den negativa inställningen innebär att det är svårt, tråkigt och 

ointressant. Vad dessa attityder beror på tror många har att göra med att eleverna har 
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svårt att förstå värdet av kunskaper i grammatik och därför blir det ointressant. Ett 

exempel på denna uppfattning finns nedan: 

 
Attityderna är nog att det är ett självändamål. De har fått lära sig grammatik men de har 
aldrig fattat vad de ska ha det till. De kommer ju från högstadiet då när jag möter dem. 
Och det kan möjligen bero på att det kanske har varit för teoretiserande. Det är ju väldigt 
teoretiskt men konsten är att koppla det till språket så att man tycker att språket är roligt 
att hålla på med. (Sylvi)  

 

Utöver denna tanke menar Stina att grammatik verkligen är svårt och många tycker att 

terminologin är besvärlig, och därför har många elever en negativ attityd till grammatik. 

Annika och Ann anger ytterligare en orsak som handlar om att grammatik är något som 

man måste lägga ner tid på för att förstå. De anser att många elever inte har det tålamod 

som krävs och då blir det jobbigt. Signe har en något avvikande uppfattning: 

 
Attityden är att det är svårt och tråkigt. Det är helt klart att de har den attityden. Jag tror 
att det hänger ihop väldigt mycket med att eleverna får den attityd som läraren har. Om 
man går in såhär: nu ska vi göra det här momentet. Vi lägger bara två veckor på det. Det 
är lite jobbigt och tråkigt men ni ska se att det går eller om man kommer in och säger nu 
ska vi göra någonting som är jätteroligt. Sedan har de ju förutfattade meningar. Det är ju 
så med allting att det man inte har några kunskaper om, det är man ju också lite ängslig 
för. (Signe)     

 

Trots den negativa inställning som många elever har menar framförallt 

grundskolelärarna att de flesta blir godkända på proven. Ann beskriver det så här: 

 
De flesta är ju kan man säga måttligt intresserade och en del är ju helt ointresserade och 
så finns det undantag där de är väldigt intresserade också. Det man kan se är ju att många 
gör ofta ett bra prov efter grammatikundervisningen har varit. (Ann)    

 

Sanna och Anita tycker dock inte att elevernas attityder till grammatik genomgående är 

negativa. Sanna upplever att det är väldigt individuellt och att attityderna hör ihop med 

de förkunskaper de har: 

 
Jag tror det är väldigt blandat. Jag tror också att det beror på vad de har för förkunskaper 
och det är ju oerhört blandat. Jag vet ju att alla på något sätt har jobbat med det men en 
del säger ju att de inte har gjort det. Och det innebär ju att de inte kan någonting, tycker 
de själva. Och en del är jätteduktiga. En del kan det, så de får fördjupa sina kunskaper. 
(…) De som inte kan det tycker det är svårt. Min uppgift där är att göra det mer konkret 
för dem. (Sanna)    

 



 

 36 

Anita kan inte säga att eleverna har några specifika attityder till grammatik: 

 
Jag har inte råkat ut för att de har så mycket attityder. Det är färre nu än vad det har varit i 
alla fall. (Anita) 

 

Alla lärarna uppger att många elever har svårigheter i grammatik. Speciellt svaga elever 

brukar ha stora problem i grammatik. Problemen med grammatikinlärning kan i linje 

med Brodow (2000) delas in i tre kategorier: abstraktionsgraden, termrikedomen och 

blockering mot inlärning. Flera lärare anger terminologin som det största problemet. De 

tror att begreppen förvirrar eleverna och gör det svårt att komma ihåg. Några lärare tror 

även att svårigheterna för inlärning av grammatik hänger ihop med abstraktionsgraden 

och att det därför blir torrt, svårt och tråkigt. De flesta lärarna menar att blockering mot 

inlärning av grammatik uppstår på grund av att eleverna inte är motiverade. De förstår 

inte vad de ska ha för nytta av att kunna svensk grammatik. Här följer några citat som 

exemplifierar lärarnas uppfattning om vad de anser vara elevernas största hinder för 

inlärning av grammatik:  

 
Jag tror det här abstrakta ibland, när man kommer in på bitar som känns abstrakt. Sedan 
är de väldigt nyttoorienterade. Om de inte ser direkt, vad kan jag ha för användning av 
det här, då låser man. Jag behöver inte lära mig det. Jag vill inte lära mig det. (Signe) 

Ovilja. Terminologin. Och de förstår inte vad de ska ha det till. (Stina)    

 

De flesta lärarna tyckte det var svårt att säga något konkret område inom grammatiken 

som eleverna upplever som extra svårt. Det gjorde endast Ann: 

 
Det kan nog upplevas som lite svårt av vissa. Speciellt när vi kommer till lite svårare 
delar som sättsadverbial och liknande. De högre nivåerna där. (Ann)   

4.2.7 Sammanfattning 

Lärarnas personliga inställningar till grammatik är överlag positiva. Det går däremot att 

urskilja en skillnad mellan grundskolelärarnas och gymnasielärarnas uppfattningar om 

grammatikundervisningens relevans, där gymnasielärarna inte lägger lika mycket tid på 

grammatik och ibland prioriterar annat. För att motivera värdet av kunskaper i 

grammatik för eleverna använder lärarna främst främmandespråksargumentet. 
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Underhållningsvärde, språk om språket, allmänbildande och språkutvecklande är andra 

argument som förs fram.  

 

Flera av lärarna har en traditionell uppfattning om att grammatik handlar om ordklasser 

och satsdelar. Några lärare tillägger även att det handlar om språkriktighet. 

Undervisningen om ordklasser och satsdelar bedrivs vanligtvis som två enskilda 

moment och arbetsformen är genomgångar och övningar. Utöver denna undervisning 

kompletterar hälften av lärarna med att integrera grammatikundervisningen med andra 

delar, som till exempel skrivträning. Alla lärarna tar mer eller mindre hjälp av ett 

läromedel i grammatikundervisningen. Fem lärare tycker att deras läromedel är lätt att 

använda medan tre lärare är mer kritiska och tycker att de är omoderna och krångliga. 

De flesta kompletterar även med annat material. Vad de däremot näst intill är överens 

om är att många elever tycker att det är svårt och tråkigt med grammatik. Den negativa 

uppfattningen tror de mestadels beror på att eleverna inte förstår varför de ska lära sig 

svensk grammatik. De problem som anges vid inlärning av grammatik går att dela in i 

tre kategorier: abstraktionsgraden, termrikedomen och blockering mot inlärning.   

5 Diskussion  
I detta kapitel kommer jag att diskutera det resultat som har framkommit av 

läromedelsanalyserna och intervjuerna av svensklärarna. Först kommer 

läromedelsanalyserna att diskuteras och sedan intervjuerna. Efter det diskuteras 

gemensamma drag som har framkommit från båda undersökningarna. Kapitlet avslutas 

sedan med förslag på vidare forskning.     

5.1 Läromedel 
Mycket av den kritik som har förts fram mot läromedel av författarna i Grammatik på 

villovägar och Retoriken kring grammatiken kvarstår fortfarande i Svenska Nu och 

Svenska Timmar. Vissa förändringar har skett, till exempel har något mer varierade 

substantivexempel och verbexempel tillkommit och gamla begrepp har i de flesta fallen 

bytts ut mot nya. Men det finns fortfarande mycket som dessa läromedel skulle kunna 

förbättra för att underlätta elevers studier i grammatik. Läroböckerna innehåller 

fortfarande många felaktigheter, missvisande beskrivningar, definitionsproblem och 

hierarkiproblem. En sak som skulle lösa många av dessa problem är att införa 
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frasbegreppet. Det underlättar beskrivningar och elevers förståelse för grammatiken 

(Svensson 1987). Det är svårt att säga i vilken utsträckning de omoderna 

framställningarna påverkar elevers negativa attityder och svårigheter i grammatik, men 

eftersom läromedel används mycket just i grammatikmomentet (Nilsson 2000a) har det 

säkerligen inverkan på elevers uppfattningar om grammatik.  

 

De undersökta läromedlen tenderar att i hög grad förenkla framställningen av olika 

grammatiska företeelser och istället för att underlätta försvårar det för eleverna. I och 

med de avskalade beskrivningarna försvinner förståelsen för språket. Framförallt visar 

läromedelsanalyserna att eleverna rimligtvis inte kan få någon förståelse för språkets 

hierarkiska system. Visserligen måste läromedlen begränsas, men precis som Hultman 

(1987) skriver får de inte bli missvisande. Det gäller att hitta en balansgång mellan 

förenklingar och verklighet. Trots att läroböckerna har möjlighet att konstruera exempel 

som stämmer överens med de förenklade beskrivningarna lyser verkligheten igenom. 

Jag har pekat på en rad brister i böckerna där eleverna troligtvis kommer få det svårt att 

applicera reglerna och definitionerna på de meningar som exemplifieras. De blir ännu 

svårare att koppla till det språk som eleverna själva använder. Klyftan är stor mellan 

läromedlets exempel och det språk som används av eleverna. Om definitionerna endast 

fungerar för en viss typ av meningar finns det en stor risk för att eleverna anser att 

grammatik är ologiskt och förvirrande, och därmed kan föreställningarna om den svåra 

grammatiken uppstå.    

 

Vilket av läromedlen, Svenska Nu och Svenska Timmar, som är bäst är svårt att avgöra. 

De har båda sina styrkor och svagheter. Svenska Nu har överlag fler exempel och 

övningar. Svenska Timmar är mer kortfattad, men därmed inte sagt att beskrivningarna 

är mindre korrekta än i Svenska Nu utan det varierar. Det som är positivt med Svenska 

Timmar är att det genomgående används moderna termer och autentiska texter samt att 

det i början finns motiv för värdet av kunskaper i grammatik. Ullström (2000) anar en 

liten tendens till förbättring och nytänkande i gymnasieläroböcker. Så verkar det också 

till viss del vara i min studie. Anmärkningsvärt är att innehållet i de båda läroböckerna 

skiljer sig lite åt, trots att de används i olika åldrar, vilket även Nilsson (2000a) påpekar 

i sin studie. Om lärarna endast följer läromedlens upplägg får eleverna arbeta med 
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samma grammatik i grundskolans senare år och på gymnasiet. En tydligare progression 

är nödvändig för att eleverna ska tycka att grammatik är roligt och ge dem en utmaning.     

5.2 Lärares erfarenheter av och uppfattningar om 

grammatikundervisning 
Svensklärarna har en viktig roll i att inspirera och motivera eleverna i 

grammatikstudierna. En förutsättning för detta är att lärarna själva har en positiv 

inställning till grammatik (Teleman 1987a), vilket de flesta lärarna uppvisar både i mina 

intervjuer och i Brodows (2000) intervjuer. Det går dock att märka en skillnad mellan 

grundskolelärare och gymnasielärare. Gymnasielärarna värderar inte grammatikstudier 

lika högt som grundskolelärarna. De anser inte alltid grammatikundervisning vara 

nödvändig, särskilt inte på yrkesförberedande program, och lägger inte ner så mycket 

tid på det. En lärare har till och med slutat med grammatikundervisning helt och menar 

att det inte finns stöd för det i kursplanerna. Detta argument anser jag inte vara hållbart. 

Visserligen nämns inte grammatikbegreppet i kursplanerna, men det finns mål som 

kräver kunskaper i språkets uppbyggnad där grammatikstudier är högst relevant (se 

avsnitt 2.4). Kursplanerna är dock otydliga och därmed går de att tolka på olika sätt. 

Gymnasielärarna påpekar det faktum att eleverna har med sig väldigt olika kunskaper i 

grammatik från grundskolan, vilket de menar beror på att de kommer från olika skolor 

som har behandlat grammatik olika mycket och på olika sätt. På grund av lärarnas olika 

tolkningar av kursplanerna är ett förtydligande vad det gäller kunskaper i grammatik 

eftersträvansvärt. Lärarnas olika uppfattningar om grammatikens värde och tolkningar 

av kursplaner inverkar troligtvis på elevernas attityder till grammatik.  

 

Både mina intervjuade lärare och de lärare som Brodow (2000) har intervjuat är 

nästintill överens om att många elever tycker att grammatik är svårt och tråkigt. På 

frågan om varför de tror att eleverna har denna uppfattning svarar nästan alla att de tror 

att det handlar om att eleverna inte är motiverade eftersom de inte förstår vad de har för 

nytta av att kunna grammatik. Det är lärarens uppgift att göra eleverna medvetna om 

värdet av kunskaper i grammatik. Lärarna uppger också hållbara argument för varför det 

är viktigt, men de kanske lägger för lite vikt vid att tydliggöra dem. Självklart blir det 

svårt att argumentera för grammatikens betydelse för eleverna på yrkesförberedande 

program om man som lärare anser att grammatik inte är nödvändigt för dessa elever.  
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Lärarnas vetskap om att många elever tycker att det är svårt och tråkigt med grammatik 

kan nog både hjälpa och stjälpa. Det är bra att lärarna är medvetna om det så att de kan 

bygga undervisningen utefter det. Men ibland kan det nog vara svårt att motivera sig 

själv till att hitta nya vägar. Istället ger man upp redan på förhand och tänker att det 

ändå inte är någon idé att lägga tid på det.  

 

Många lärare håller fast vid den traditionella uppfattningen om att grammatik handlar 

om ordklasser och satsdelar, vilket vanligtvis också studeras genom en traditionell 

undervisningsform med genomgångar av regler och övningar i läroboken. De moderna 

språkforskarna efterlyser integration och kommunikation (Ericsson & Jacobsson 2001, 

Svedner 1999).  Några lärare framhåller dessa aspekter, vilket kan tyda på att en 

förändring är på väg om än dock en långsam sådan. Förutom ordklasser och satsdelar 

skulle säkerligen fonetik och ordbildning uppskattas och vara intressant för eleverna. 

Varför skulle man till exempel inte kunna lägga mer fokus på det på gymnasiet istället 

för att upprepa den grammatik som eleverna redan tidigare har läst?   

 

Fem lärare är överlag nöjda med det läromedel som de använder i 

grammatikundervisningen och de anser att det är lättanvänt, medan tre lärare ställer sig 

mer kritiska. Alla lärarna framhåller dock någon form av kritik mot läromedlen, men de 

har svårt att konkretisera sitt missnöje med böckerna. Två lärare menar att de är 

omoderna och en lärare tycker att läromedlet krånglar till det för eleverna, men ingen 

nämner de felaktiga och missvisande beskrivningarna som jag har lyft fram i mina 

läromedelsanalyser. Lärarnas tidsbrist kan ha en inverkan i detta. De har helt enkelt inte 

tid att granska läromedlen för att bestämma dess giltighet. Ett annat problem är att 

skolorna har ont om pengar och inte kan byta ut läromedel hur som helst. Därför har 

lärarna ofta inte så många alternativ utan får använda sig av det som finns på bästa sätt. 

Läroböckerna bör dock användas med stor försiktighet och lärarna kan därför inte 

förlita sig enbart på läromedel, utan måste kontinuerligt ifrågasätta och granska dem. 

Läromedlen kräver kompetenta lärare som kan avgöra vad som är användbart och inte. 

Lärarutbildningen har en viktig roll i att ge möjlighet till att inhämta de övergripande 

grammatikkunskaperna som behövs i yrket och det tycker de flesta av de intervjuade 
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lärarna att de har fått. Sedan är det lärarens ansvar att hålla sig uppdaterad och utveckla 

sin undervisning.  

5.3. Motivation och tristess 
Grammatiken i sig borde inte vara så svår att den ger upphov till elevernas negativa 

uppfattningar. Utifrån de läromedelsanalyser och intervjuer som jag har gjort drar jag 

slutsatsen att det faktum att många tycker det är tråkigt att arbeta med grammatik gör att 

det blir svårt. Det går i linje med Brodow (2000) som menar att det inte är innehållet 

som är problemet utan sättet som det behandlas på. Problemet handlar alltså snarare om 

att grammatik är svårt att undervisa om. Grammatiken behandlas oftast som en isolerad 

enhet i undervisningen istället för att sättas in i ett sammanhang där elevernas egna 

språk står i centrum. Läromedlen är uppstyltade med regler som i bästa fall är 

tillämpningsbara på elevernas eget språk, vilket sänder ut signaler om att grammatik är 

meningslöst. Både läromedelsanalyserna och intervjuerna visar på att 

grammatikundervisningen har ungefär samma innehåll i grundskolan och gymnasiet. 

Det blir enformigt. Som jag tidigare har påpekat behövs nya utmaningar för att motivera 

eleverna. Både läromedel och lärare har även svårt för att argumentera för 

grammatikens värde, vilket också har visat sig vara en viktig bit för att eleverna ska bli 

motiverade. Naturligtvis är det lärarna som har det största ansvaret att se till att eleverna 

är medvetna om syftet med grammatikundervisning.   

 

För att hålla uppe elevernas motivation och förebygga att de inte blir uttråkade behöver 

både läromedel och lärare problematisera och diskutera det svenska språket och dess 

grammatik. Allt är inte så självklart och fyrkantigt som det framställs i läromedlen. 

Verkligheten är mer komplex än så. Det blir intressantare än att bara nöta in regler. Den 

skolgrammatiska traditionen lever fortfarande kvar, trots att den länge blivit hårt 

kritiserad, och det måste ske en förändring för att bryta föreställningarna om att 

grammatik är tråkigt och svårt.  

5.4 Vidare forskning 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad som kan ligga till grund för elevers 

negativa attityder och svårigheter i grammatik. Det resultat som har framkommit visar 

bland annat på bristfälliga läromedel och att en svårmotiverad traditionell 
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grammatikundervisning är vanligt förekommande. För vidare forskning i ämnet hade 

det varit intressant att undersöka hur man konkret kan arbeta och lägga upp 

undervisningen för att motverka elevers negativa attityder och svårigheter i grammatik. 

Hur ska ett bra läromedel se ut och hur kan man lägga upp grammatikundervisningen på 

ett bra sätt? I vidare forskning om hur läromedel framställer grammatikmomentet hade 

man kunnat undersöka flera läromedel för att om möjligt kunna finna ett bra läromedel 

som skulle kunna fungera som en förebild. Det hade också varit intressant att analysera 

olika upplagor av samma läromedel för att ta reda på vad som har förändrats mellan 

åren. Vidare hade det varit intressant att undersöka elevgrupper som får olika typer av 

grammatikundervisning och arbetar med olika läromedel. Någon grupp skulle till 

exempel kunna arbeta i linje med den aktuella språkforskningen och fokusera på 

integration och kommunikation. Sedan skulle dessa elevers attityder till 

grammatikundervisning samt kunskaper och förståelse för den svenska grammatiken 

kunna jämföras med andra elever som arbetar på ett mer traditionellt sätt.   

 

För att ge denna studie en större helhetssyn hade det varit av intresse att tillfråga de 

intervjuade lärarnas elever om sina uppfattningar om grammatikundervisningen och det 

läromedel som de använder. Elevernas uppfattningar skulle sedan kunna jämföras med 

de undervisande lärarnas uppfattningar och resultatet av läromedelsanalyserna.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor  
Bakgrund 

1. Hur länge har du undervisat i svenska och på vilka stadier? 
 

2. Vad har du för utbildning? 
 

3. Vad anser du om den utbildning i grammatik som du har fått i 
lärarutbildningen? Har du haft någon nytta av det? 
 

4. Vad räknar du till grammatiken? Vilka moment ingår?  
 

Undervisning 

5. Hur ser du på värdet av kunskaper i grammatik? Och hur brukar du motivera 
det för eleverna? 

 
6. Hur lägger du upp grammatikundervisningen? Enskilt moment eller 

integrerat med annat? Vad använder du för metoder? 
 

7. Har du förändrat din syn på grammatik sedan du började arbeta? Dina 
undervisningsmetoder? I så fall hur och varför? 
 

Läromedel 

8. Vilka läromedel använder du i grammatikundervisningen? 
 

9. På vilket sätt använder du läromedlet? 
 
10. Har du hjälp av läromedlet när du lägger upp undervisningen? Om ja, på 

vilket sätt? Om nej, varför inte? 
 

11. Vilken är din erfarenhet av läromedlets behandling av grammatikmomentet? 
Är det lättanvänt? Vad anser du om upplägget? Saknar du något? 

 
12. Kompletterar du med mycket eget material? Om ja, vad för material? 

 
 

Eleverna 

13. Vad är din uppfattning om dina elevers attityder till grammatikundervisning 
och att arbeta med grammatik? Vad tror du attityderna beror på? 

 
14. Upplevs grammatikmomentet som svårt av dina elever? Vad anser du i så 

fall vara de största hindren för grammatisk inlärning? 


