
UPPSALA UNIVERSITET  SVENSKA 3 
Institutionen för nordiska språk  Ämneslärarprogrammet Ht 2015 
   
 

 
  Handledare: Carin Östman 
  Institutionen för nordiska språk 
 

 

 

 

 

 

 

Grammatik, läroböcker och meningsfullt lärande 

En läroboksanalys 

 

Rebecka Blom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ämneslärarprogrammet 

Svenska 3 Ht15 

Rebecka Blom 

 

 2 

Sammandrag 

Svensk grammatik och läroböcker har länge haft ett mycket nära förhållande. Hur läroböcker i 

svenska väljer att presentera grammatik blir därför en relevant faktor för svenska elevers 

grammatikkunskaper. Uppsatsens syfte är att synliggöra hur tre läroböcker i svenska för 

högstadiet, årskurs 8, har valt att förhålla sig till innehåll, disposition, exempel, uppgifter, 

grafisk utformning och texternas stil. I analysen av läroböckerna studeras även grammatikens 

utformning ur ett lärandeperspektiv – där huvudfrågan är om läroböckernas uppläggning och 

utformande mynnar ut i ett bestående lärande. Läroboksanalyserna inspireras av tidigare 

läroboksforskning genomförd av bland annat Ulla Ekvall, men även av 

skolgrammatikforskare som Bengt Brodow, Lena Boström och Gunlög Josefsson. De tre 

läroböckerna som analyseras är ESS i svenska för årskurs 8, Svenska i dag för samma 

årskurs och Portal Grundbok för årskurs 7–9. Uppsatsens resultat visar att läroböckerna i 

stor utsträckning har ett genomtänkt och anpassat innehåll med fungerande exempel och 

uppgifter. Ett meningsfullt lärande är alltså fullt möjligt med grammatikundervisning som har 

sin utgångspunkt i dessa tre läroböcker.  

  

Nyckelord: svensk grammatik, läroböcker, läromedelsanalys, meningsfullt lärande 
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1. Inledning  

Enligt Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen planerar den stora majoriteten 

av Sveriges lärare sin praktiska undervisning utifrån ett eller flera läromedel (2006:14, 21, 25, 

72). Läromedel som begrepp innefattar ofta en lärobok/grundbok, en övnings- eller studiebok, 

webbsidor med övningar och fördjupningar och ibland även en litteraturantologi. Den 

traditionella läroboken är relativt frekvent förekommande i den svenska skolan. För ämnet 

svenska finns en uppsjö av läroböcker som lärare kan använda sig av i planering och 

utförande av sin undervisning. Många av läroböckerna presenterar på något sätt momentet 

grammatik som en del av svenskämnet.  

Grammatikdelen av svenskämnet är ett område där läroböckerna har stor influens på 

undervisningen (Läromedlens roll i undervisningen 2006:20f). Det kan handla om 

undervisningsinnehåll, i vilken ordning innehållet kommer och vilka exempel som används 

för att förklara begrepp. Denna uppsats centreras kring läroböckernas utformning och hur de 

kan påverka undervisning och elevers lärande. Tre läroböckers grammatikkapitel undersöks 

och analyseras för att ge svar på hur innehållet struktureras och läroböckernas möjliga 

påverkan på elevers lärande. 

Det är ett faktum att grammatik och grammatikundervisning väcker olika tankar och 

känslor hos lärare och elever (Boström & Strzelecka 2012:34, Brodow 2000:86f). Bland de 

elever som uppger att de minns grammatikundervisningen, finns berättelser där grammatiken 

beskrivs som svår, tråkig och irrelevant (Boström & Strzelecka 2012:34). Det verkar alltså 

finnas problem i hur grammatikundervisningen går till och hur elever i skolan lär sig 

grammatik.  

 David Ausubel, en amerikansk forskare inom området utbildningspsykologi, specialiserar 

sig på kognition och lärande. Han har utvecklat en teori om meningsfullt lärande som pekar 

på vikten av en genomtänkt undervisning där stoffet som ska läras in kan integreras i 

elevernas kognition, i deras tankevärld. Ausubels teori är generell och gäller lärande i ett brett 

perspektiv. Dock använder Ausubel grammatikundervisning som ett exempel där meningsfullt 

lärande är viktigt. I följande citat förklarar han vikten av att förankra nya begrepp i elevens 

kognitiva struktur och belyser problematiken som uppstår när det finns kunskapsluckor: ”The 

proposition that adverbs are words that modify verbs has psychological meaning only to 

individuals who already have some degree of meaningful concepts of words, modifiers and 

verbs.” (Ausubel m.fl. 1978:49). 
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2. Syfte 

I denna uppsats är syftet att utreda och synliggöra på vilket sätt tre läroböcker i svenska 

strukturerar de avsnitt som behandlar området grammatik. Då svensklärare i hög utsträckning 

förlitar sig på läroböcker i utformandet av undervisningen (Läromedlens roll i 

undervisningen, 2006:21) bör läroböckernas innehåll och struktur ha betydelse för vad 

eleverna lär sig men även på vilket sätt det är meningen att de ska lära sig innehållet. Det är 

inte elevers faktiska lärande som uppsatsen syftar att synliggöra, utan om och på vilket sätt 

läroböckernas sätt att strukturera grammatikavsnitten möjliggör meningsfullt lärande. 

 

2.1 Frågeställningar 

- Hur struktureras och förklaras det grammatiska systemet i tre olika läroböcker i svenska för 

årskurs 8 på grundskolans högstadium? 

- Skapar läroböckernas sätt att strukturera grammatikavsnitten möjlighet till meningsfullt 

lärande?  
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3. Teori och forskningsbakgrund 

Den teorin som huvudsakligen ligger till grund för analysen av materialet är David Ausubels 

teori om meningsfullt lärande. Ausubel är en amerikansk forskare som huvudsakligen är aktiv 

inom området utbildningspsykologi. Han intresserar sig mycket för psykologi i samband med 

undervisning och inlärning. I verket Educational Psychology – a cognitive view från 1978 

presentera och utvecklar Ausubel sin teori om meningsfullt lärande (1978:41ff). Han menar 

att all form av undervisning på något sätt bör kopplas till elevens kognitiva tankestruktur. 

Eftersom uppsatsen utgår ifrån hur läroböcker i svenska presenterar och strukturerar 

grammatik är det i denna forskningsbakgrund relevant att lyfta dels tidigare forskning om 

läromedel, dels forskning om grammatikundervisning.  

 

3.1 Tidigare läroboksforskning 

Melander redogör i artikeln Läsebokssvenska, bruksprosa och begreppslighet för forskning 

som har behandlat läroböcker (1995:12). Allt sedan folkskolans genombrott under mitten av 

1800-talet har läroböcker använts, utvecklats och kritiserats. Den tidiga läroboken i svenska 

hade som huvudsakliga mål att träna elever i läsning och till memorering av texter. Den fick 

kritik för att inte vara tillräckligt autentisk – kritiker menade att språket låg för långt borta 

från elevernas verkliga språk. Under 1900-talet används det i större utsträckning läroböcker 

som syftade till att förbättra elevers stilistik och skriftspråk. Med stavningsreformen 1906 

blev läroböckerna alltmer inriktade på normativitet – d.v.s. att visa för elever vad som var rätt 

och vad som var fel. Det är tydligt att läroböcker i viss grad påverkas av samhällets 

strömningar och idéer i stort, men också av de didaktiska diskussioner som råder i skolans 

värld (Melander 1995:14ff). 

Siv Strömqvist skriver i Ord och Stils skrift om Läroboksspråk (1995:8) att ”en bra lärobok 

har ett levande och varierat språk. Där utnyttjas stilistiska verkningsmedel, personliga och 

intresseväckande grepp och formuleringar – hela skalan av skiljetecken”. Strömqvist fortsätter 

sitt resonemang med att upplysa om lärobokens inlärningseffekt där faktorer som struktur, 

rubriker, samspelet mellan text och bild diskuteras. Vidare menar Strömqvist att en av 

lärobokens mest centrala uppgifter är att möjliggöra så stor kunskapsinhämtning som möjligt, 

med hänsyn till elevers tidigare tillgodogjorda kunskap samt till den intellektuella utveckling 
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som sker hos elever. Lars Melander menar att det i läroböcker bör finnas en anpassning av 

språket till det som han kallar ”elevernas begreppsvärldar” (1995:31).  

Ulla Ekvall studerar tre läroböcker i OÄ (Orienteringsämnen) för årskurs 4 och presenterar 

sin analys i artikeln Läroboken – begriplig och intressant? från 1995. Ekvall (1995:47) 

inleder sin analys med att referera till ett citat från Lärobok om läroböcker (1991:11) som 

lyder ”Skolbokens centrala roll är att leverera ett stoff, rikt på intressanta detaljer i en för 

eleven begriplig framställning där sammanhangen och helhetsbilderna blir tydliga”. Ekvall 

utvecklar sitt resonemang med att poängtera att läroböckernas textutformning ofta blir mallar 

för eleverna. Hon studerar i sin analys lärobokstexternas disposition och stilgrepp som 

används i texterna. De brister som Ekvall hittar (1995:61) menar hon har negativ påverkan på 

läsförståelsen, möjligheten till djup förståelse för innehållet och på elevernas eget skrivande. 

Vad gäller de stilgrepp som används uppmärksammar hon ett närmande mot mer 

populärvetenskaplig stil hos lärobokstexterna (1995:74). Den metod som används i uppsatsen 

inspireras av Ulla Ekvalls analys av läroböcker som presenteras i Läroboken – begriplig och 

intressant?. 

 

3.2 Den svenska skolgrammatiken 

I den svenska debatten om skolan och svenskämnet är det många forskare som tagit sig an 

grammatikundervisningen och som skrivit litteratur om just grammatik i skolan.  ”Retoriken 

kring grammatiken” av Bengt Brodow m.fl. och ”Vägar till grammatik” av Boström & 

Josefsson lyfter upp hur viktigt det är med grammatikundervisning som skapar möjlighet till 

ett varaktigt och användbart lärande. Nils–Erik Nilsson (2000:37) menar att inlärning av 

grammatik är som bäst när den bygger på autentiskt språk, dvs. det språk som elever själva 

använder. Brodow beskriver vidare (2000:105) den svåra uppgiften som lärare har vad gäller 

den abstraktionsgrad som ofta präglar grammatiken. Abstraktionsgraden är ett av de stora 

hinder som finns för elevers inlärning av grammatik. Boström & Josefsson (2010:14) menar 

att det är viktigt att grammatikundervisning skapar en djup förståelse av språket men också 

för människan som språkvarelse. Den grammatiken som alla elever har tillgång till och som 

redan finns till inom oss, den s.k. inre grammatiken, måste enligt Boström & Josefsson lyftas i 

grammatikundervisningen.  

 Termer och begrepp präglar skolans undervisning i stort men är särskilt framträdande i 

grammatikundervisningen. Brodow anser (2000:105f) att det kan vara värt att utelämna vissa 

termer och begrepp eftersom det skapar hinder för eleverna att lära sig grammatik. Boström & 
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Josefsson anser däremot (2010:47) att begrepp är livsviktiga för att sätta igång ett högre 

kognitivt tänkande. Utan explicit undervisning av begrepp och termer är det osäkert om större 

strukturer överhuvudtaget kan växa fram (Boström & Josefsson 2010:47). 

 

3.3 Ausubels teori om meningsfullt lärande 

Det centrala begreppet som ligger till grund för undersökningen av grammatik i läroböcker är 

meningsfullt lärande. Meningsfullt lärande, menar Ausubel, är det mest centrala sättet att ta 

sig an och förstå större kunskapsområden, både innanför och utanför klassrummet 

(1978:27ff). Det meningsfulla lärandet innebär ett betydligt mer långsiktigt perspektiv på 

lärande som innefattar en djup förståelse för komplexa samband mellan olika idéer. En av de 

nycklar som David Ausubel lyfter fram för att ett lärande ska bli meningsfullt är assimilation. 

I det långsiktiga lärandet krävs det att den nya kunskapen på ett medvetet sätt inkorporeras i 

elevens tankestruktur, dvs. att det assimileras in i den redan existerande kognitionen. Lärandet 

blir en utveckling av elevens sätt att tänka och förstå. Det meningsfulla lärandet bör alltså 

resultera i assimilation – ett lärande som inte endast fastnar i memorering och ytlig förståelse, 

utan som utvecklar och förändrar sättet att tänka och ta sig an nytt lärmaterial. Det nya 

lärmaterialet behöver på något sätt påverka den enskilda elevens kognitiva struktur – antingen 

läggs helt ny kunskap in i strukturen, kunskap kan utvecklas och fördjupas eller kunskap kan 

helt förändras.  

 Ausubel m.fl (1978:147ff) hänvisar till många olika studier som visar på det meningsfulla 

lärandets överlägsenhet gentemot det mekaniska lärandet. Det meningsfulla lärandets 

överlägsenhet handlar om faktorer som att komma ihåg det inlärda men även hur snabbt man 

lär sig. Hjärnan hanterar information på olika sätt beroende på hur den presenteras och hur är 

inlärd. Några studier som Ausubel refererar till visar att lärmaterial som lärts in på ett 

meningsfullt sätt finns kvar i de kognitiva strukturerna under flera års tid och att det 

meningsfullt inlärda i sin tur även förenklar framtida lärande.  

Ausubel m.fl (1978:8ff) resonerar kring de avvägningar och beslut som lärare ständigt 

måste fatta i undervisningen. Att undervisa liknas mer vid en konstform än en vetenskap. För 

att elever ska kunna lära sig på ett meningsfullt sätt måste lärare bestämma vad som är viktigt 

för eleverna att lära sig, vad för slags lärande de är redo för och avgöra vilken svårighetsnivå 

som undervisningen ska ligga på.  

Förekomsten av begrepp och termer i undervisningen är inget som Ausubel är motståndare 

till. Han menar att de finns två olika sätt att arbeta med lärande: ett sätt där eleven presenteras 



Ämneslärarprogrammet 

Svenska 3 Ht15 

Rebecka Blom 

 

 9 

för ett material och ett sätt där eleven själv upptäcker och tar in materialet på egen hand. De 

olika arbetssätten handlar om olika processer. Ofta ses det sistnämnda arbetssättet som det 

meningsfulla lärandet och det förstnämnda som det mekaniska lärandet. Ausubel m.fl 

(1978:27) vänder sig mot detta förenklade sätt att se på lärande och anser att båda processerna 

kan vara meningsfulla och mekaniska.  

Det mekaniska lärandet innebär ett mer kortsiktigt lärande av ett koncept eller en idé. 

Mekaniskt lärande (1978:26ff) förklaras av Ausubel som att på ett ytligt plan kunna relatera 

ett nytt koncept till ett annat koncept i elevens tankestruktur. Det mekaniska kan exempelvis 

innebära att eleven inte kan förklara begreppet med egna ord eller se begreppet ur ett större 

perspektiv. Ett lärande blir alltså mekaniskt om eleven inte har den redan existerande 

kognitiva strukturen som behövs för att kunna förstå och assimilera det nya konceptet.   

 

3.3.1 Lärmaterial och lärandesituation 

Övriga begrepp som jag använder i min analys är lärmaterial och lärandesituation. Kunskap 

om både lärmaterial och lärandesituation är viktig i processen där målet är meningsfullt 

lärande. Lärmaterial är kunskap bestående av begrepp, koncept och idéer. En lärandesituation 

är var eleven ur ett rumsligt perspektiv befinner sig men också var eleven är i sin kunskap och 

sina erfarenheter. Lärmaterialet måste enligt Ausubel (1978:49) på något sätt vara relaterat till 

någon specifik, relevant, redan existerande, aspekt av elevens kognitiva struktur. Ett sätt att 

avgöra om ett lärande kan vara meningsfullt handlar om att undersöka huruvida det nya 

lärmaterialet är byggt på en grund av klargjorda och välförstådda begrepp. Om en lärare vill 

lära ut begreppet president behöver läraren knyta an till något som läraren vet att eleverna 

redan förstår, exempelvis ledare eller kung. Meningsfullt lärande kräver en specificering och 

kan inte bygga på utantillinlärning (1978:49f). Lärandeprocessen går alltså från ett specifikt 

koncept (ex. Ohms lag) till att kunna koppla till andra koncept (ex. volt) som är relevanta i 

förhållande till det specifika konceptet.  

 

3.3.2 Hur kan meningsfullt lärande upptäckas?   

Ausubel inser svårigheterna med att bevisa att meningsfullt lärande har skett (1978:146f). 

Samtidigt menar han att om fokus i undervisning och bedömning handlar om att be elever att 

rabbla upp kriterier för ett begrepp eller vad ett ord betyder så når man endast det mekaniskt 

inlärda, det memorerade. För att bevisa att elever lärt sig på ett meningsfullt sätt måste frågor 

omformuleras så att elever måste använda sina egna ord. Prov och tester bör vara presenterade 
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i en något annorlunda kontext än hur eleverna initialt mötte lärmaterialet. Det är mycket lätt 

för eleverna att falla in i det mekaniska lärandet när de ständigt möter samma slags uppgifter 

och prov. Därför menar Ausubel att variation och utmaningar är ett bra sätt att se om 

meningsfullt lärande skett.  

  



Ämneslärarprogrammet 

Svenska 3 Ht15 

Rebecka Blom 

 

 11 

4. Material 

Undersökningen utgår från grammatikavsnittet i tre läroboksserier för svenska som används 

på högstadiet. Två av de läroböcker som valts ut finns uppdelade i tre böcker – en bok för 

årskurs 7, en bok för årskurs 8 och en bok för årskurs 9 – där innehållet är anpassat till 

respektive ålder och kunskapsnivå. Den tredje läroboken är en bok där innehållet istället är 

samlat i en bok som kan användas för elever i årskurs 7, 8 samt 9. Läroboksserierna kommer 

från två stora och välkända läromedelsförlag: förlaget Natur & Kultur och förlaget Gleerups. 

Det är inte läroböckerna i sin helhet som är föremål för analysen utan endast de kapitel som 

behandlar området grammatik. De läroböcker från Natur & Kultur som analyseras är ESS i 

svenska Lärobok 8 och Svenska i dag Lärobok 8. Från Gleerups är det Portal Grundbok i 

svenska 7–9 som ligger till grund för analys. De tre läroböckerna har olika stora kapitel som 

avhandlar grammatiken. I ESS i svenska utgör grammatikkapitlet 30 sidor, Svenska i dag 25 

sidor och Portal 6 sidor. Trots att antalet sidor skiljer sig åt, avhandlas ungefär samma 

grammatiska termer och begrepp i läroböckernas grammatikavsnitt. 

 

4.1 Urval 

När det handlar om skolämnet svenska finns det en uppsjö av läroböcker att arbeta utifrån. 

Många läroböcker delar upp det innehåll som svenskan har och gör olika böcker av det, t.ex. 

en bok för grammatikmomentet, en bok för litteraturhistorien, en bok för det muntliga o.s.v. 

De läroböcker som undersöks i denna uppsats är s.k. grundböcker eller mer allmänna 

läroböcker. De läroböcker som undersöks kommer från två större läromedelsförlag; Gleerups 

samt Natur & Kultur. Bakgrunden för uppsatsens materialurval är delvis egna erfarenheter av 

läroböcker i svenskämnet då jag som lärarstudent och som lärarvikarie ofta möter de tre 

läroböcker som utgör primärmaterialet i uppsatsen. Vidare utgör grammatikavsnittens omfång 

grunden till varför läroböcker för årskurs 8 undersöks.  

 

4.1.1 ESS i svenska 

ESS i svenska Lärobok 8 har nio författare och är utgiven 2008. Det finns olika upplagor och i 

denna uppsats undersöks den fjärde upplagan. Boken består totalt av 191 sidor. Förutom 

grammatikdelen som sträcker sig över s.162–180 tar boken upp Läsa, Tala, Skriva, 

Litteraturhistoria, olika teman som kärlek och mod men också Ordkunskap och Rättstavning. 

De kapitel som ligger till grund för analys i uppsatsen är de som har benämning Formlära och 
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Satslära. Kapitlen som rör grammatik är placerade sist i boken. Till läroboken hör även en 

studiebok samt en lärarbok. Läroboken har en kompletterande grammatikbok, som kallas 

Grammatiken i praktiken.  

 

4.1.2 Svenska i dag 

Den andra läroboken är Svenska i dag Lärobok 8. Läroboken är utgiven 2010 och det är tre 

författare som tillsammans har konstruerat läroboken. Bokens totala omfång är 192 sidor. 

Grammatikkapitlet är i denna lärobok döpt till Ordens funktion och sträcker sig från sidorna 

164 till 186. Andra kapitel som finns i boken är Tala, Läsa och lära för livet, Ordkunskap, 

Skriva m.fl. Grammatikkapitlet ligger sist i boken. Det finns en till läroboken tillhörande 

övningsbok.  

 

4.1.3 Portal 

Från Gleerups kommer läroboken Portal 7–9. Till skillnad från de tidigare nämnda 

läroböckerna så har denna lärobok valt att inte göra en serie där det är en lärobok för årskurs 

7, en för årskurs 8 och en för årskurs 9. Istället har man valt att integrera allt i en enda 

lärobok. Portal Grundbok i svenska 7–9 gavs ut 2011 och har författats av fyra personer. 

Lärobokens totala omfång är 284 sidor och av dessa hör sex sidor till grammatikkapitlet 

(s.262-267). Övrigt innehåll är Läsning, Skrivande, Berättande texter, Litteraturhistoria, 

Språkhistoria och Källkritik. Varje innehållsdel har inledande genomgångar som avslutas med 

en diskussionsfråga. Det finns en elevwebb samt två fördjupningsböcker som hör till 

grundboken. Lärarmaterial finns samlat i Portal Lärarwebb.  
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5. Metod 

Tre läroböcker i ämnet svenska analyseras för att kunna svara på de frågeställningar som 

ligger till grund för uppsatsen. Läroböcker har analyserats under lång tid i Sverige med många 

olika perspektiv som grund. I denna uppsats undersöks endast en del av läroböckerna – den 

del som uttryckligen behandlar området grammatik. De faktorer som i denna uppsats 

analyseras är innehåll, rubriker, inledningar, exempel, uppgifter, grafik och stil.  

 

5.1 Analys av läroböcker 

Den analys av tre läroböcker som Ekvall genomför i artikeln Läroboken – begriplig och 

intressant? (1995) fokuserar på hur lärobokstexter disponeras och texternas struktur. Hon 

analyserar innehåll, rubriker och inledningar. I sammanhanget är det viktigt att nämna att de 

läroböcker som Ekvall studerar inte är läroböcker i svenska, utan i OÄ. OÄ 

(orienteringsämnen) innebär att ämnen som geografi, samhällskunskap och naturkunskap tas 

upp. Det innebär att det är längre lärobokstexter som analyseras i Ekvalls text än de texter 

som analyseras i denna uppsats. Övriga faktorer som undersöks i uppsatsen, och som Ekvall 

inte studerar, är exempel och uppgifter samt grafisk utformning. Nils–Erik Nilsson (2000), 

Bengt Brodow (2000), Lena Boström & Gunlög Josefsson (2006) resonerar mycket kring 

exempel och uppgifter i skolgrammatiken. Därifrån får uppsatsen riktlinjer kring hur 

utformning och användning av exempel och uppgifter kan se ut. 

 

5.2 Analysfrågor 

Ekvall delar upp sin läroboksanalys i två delar – en del som behandlar hur texternas 

utformning bidrar till eller förhindrar förståelse och en del som behandlar den 

intresseväckande faktorn i lärobokens texter. Denna uppsats delar ej upp analysen på samma 

sätt, utan grammatikavsnitten undersöks med fokus på undersökningens första frågeställning, 

alltså hur det grammatiska systemet struktureras och förklaras i läroböckernas 

grammatikavsnitt. De analysfrågor som utgör uppsatsens metod tar ansats utifrån de frågor 

som Ulla Ekvall använder i sin undersökning.  

- Hur innehållet ordnas och förklaras  

- Hur rubriker och inledningar utformas  

- Hur exempel och uppgifter utformas  
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- Läroböckernas grafiska utformning (illustrationer, layout, grafisk formgivning) samt 

texterna med fokus på stilgrepp, direkt tilltal och ordval 

Resultatredovisningens första del svarar på ovanstående frågor. När innehållets struktur 

undersöks är det fokus på i vilken ordning de grammatiska termerna presenteras, förklaras och 

om de på något sätt integreras i varandra. Rubriker, inledningar, exempel och uppgifter 

analyseras utifrån hur de formas och var de placeras i grammatikavsnitten. Analysfaktorer i 

den grafiska utformningen rör främst markeringar och rutor, medan det i analys av texten 

fokuseras på stilgrepp, direkt tilltal och ordval. 

Den andra delen av resultatredovisningen riktar in sig på huruvida grammatikavsnitten 

möjliggör det som Ausubel menar är meningsfullt lärande. Faktorerna som analyseras handlar 

om huruvida läroböckernas struktur av innehållet stödjer en meningsfull lärandeprocess.  
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6. Resultat 

Resultatet utgår från generella mönster hos alla tre läroböckerna, alltså finns ingen ansats till 

att jämföra läroböckerna. Det är fler faktorer som förenar läroböckerna än som skiljer dem åt, 

Det finns stora likheter i hur det grammatiska systemet struktureras och förklaras i de tre 

läroböckerna. Att undersöka läroböckernas olikheter kräver andra syften och frågeställningar 

än de som denna uppsats utgår ifrån. Resultatet presenteras i två delar. En del utgår från de 

analysfrågor som ställs upp i metoddelen och en del som fokuserar på huruvida meningsfullt 

lärande enligt Ausubel möjliggörs.   

 

6.1 Grammatikavsnittens utformning 

Denna del av resultatet avhandlar hur det grammatiska systemet presenteras och förklaras i 

läroböckerna. Delens centrala faktorer är struktur, rubriker och inledningar, exempel och 

uppgifter samt läroböckernas grafik och hur läroböckernas texter ser ut. 

 

6.1.1 Hur innehållet är ordnat 

Det är ett logiskt, stegvis presenterat innehåll som framträder i läroböckerna. Den 

övergripande ordningen som läroboksförfattarna använder för att strukturera 

grammatikavsnittens innehåll är uppdelning i ordklasser och satsdelar. Delarna är integrerade 

i varandra genom att termer från ordklasser används för att förklara satsdelar och vice versa. 

När tidsadverbial ska förklaras återknyts begrepp från tidsadverb. När predikat ska förklaras 

används begrepp från ordklassen verb. Anknytningen mellan grammatikavsnittens delar är 

explicit, dvs. sambanden mellan ordklass och satsdel förklaras uttryckligen.  

Ekvall diskuterar förekomsten av s.k. fokuseringsproblem, som förklaras som ett 

omotiverat byte av ämne (Ekvall, 1995:54). En enstaka tendens till s.k. fokuseringsproblem 

uppkommer i samband med ordklassen räkneord. En av läroböckerna väljer att koppla 

skillnaden mellan romerska och arabiska siffror till den grammatiska termen räkneord, vilket 

kan anses bidra mer till allmän kunskap än just grammatisk kunskap. De grammatiska termer 

som hör till ordklassen är ordningstal och grundtal, vilket läroboken inledningsvis 

presenterar.  

 En intressant aspekt är att den grammatiska termen fras lyser med sin frånvaro i samtliga 

undersökta läroböcker. Svenska i dag nämner prepositionsfras mycket hastigt i samband med 

ordklassen prepositioner, ”Prepositioner inleder prepositionsfraser.” (2010:182). Begreppet 
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förklaras inte vidare i texter eller exempel, varken tidigare eller senare i grammatikkapitlet. I 

det grammatiska systemet brukar fraser förklaras innan satsdelar, bland annat eftersom fraser 

är ett hjälpmedel i primär och fullständig satslösning. Ännu mer intressant är det då en av 

läroböckerna, ESS i svenska, har valt att presentera termerna attribut, huvudord och 

bestämning. För att förklara dessa begrepp delas en sats in i en s.k. subjektsdel och en 

predikatsdel där ”Den hungriga krokodilen slukade glupskt köttstycket.” (ESS i svenska 

2008:190f) används som exempel. Det finns fördelar med att använda de grammatiska termer 

som eleverna med stor sannolikhet kommer möta längre fram. Frågan är om detta sätt att söka 

förenkla lärandet genom att inte presentera termen fras i stället försvårar möjligheten att förstå 

det grammatiska systemet i sin helhet. Eventuellt hade läroboksförfattarna kunnat vänta med 

att presentera begreppen med stark koppling till fraser för att i stället bygga på med dessa i 

efterföljande årskurser.  

 Ett annat för grammatiken relevant begrepp är prepositionsobjekt. Ingen av läroböckerna 

presenterar begreppet. ESS i svenska närmar sig dock begreppet när prepositioner i relation 

till satsdelar förklaras: ”En preposition tillsammans med ett substantiv bildar satsdelen 

adverbial: Boken låg på bänken.” (2008:176). Det ger dock ingen klarhet för begreppet 

prepositionsobjekt. 

 

Ordklasser 

Alla tre läroböcker inleder sina grammatikavsnitt med att presentera ordklasser. Tio 

ordklasser presenteras i samtliga läroböcker: substantiv, verb, adverb, adjektiv, pronomen, 

räkneord, konjunktioner, prepositioner, subjunktioner och interjektioner.  De ordklasser som 

alltså sorteras bort är artiklar, verbpartiklar, infinitivmärke och particip. De tre första av de 

bortsållade ordklasserna består generellt av små men frekventa ord. Particip är en något 

komplicerad ordklass eftersom den ”bildar en sorts mellangrupp med drag från olika 

ordklasser” (Josefsson 2009:93). Den kan alltså anses vara omdiskuterad och placeras i olika 

ordklasser. I Svensk universitetsgrammatik för nybörjare (2009) väljer författaren Gunlög 

Josefsson att låta particip utgöra en egen ordklass.  

 Baserat på egen skolgång och mycket tid spenderad i skolans värld är det inte ett helt 

kontroversiellt antagande att elever tidigare under sin skoltid har hört termerna substantiv, 

verb, adjektiv, räkneord och eventuellt prepositioner. Därför blir de nya termerna som i 

årskurs 8 presenteras pronomen, adverb, konjunktioner, subjunktioner och interjektioner (ev. 

även prepositioner). Ordklasserna substantiv, verb och pronomen och även konjunktioner, 
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subjunktioner och prepositioner presenteras på ett relativt fördjupande sätt med många 

underrubriker och underordnade begrepp. När analysen av grammatikavsnittens innehåll 

fokuseras på hur mycket plats varje ordklass får, framträder ett mönster som visar att 

pronomen tilldelas störst plats (3–5 sidor). Mönstret visar även att verb och substantiv får 

större plats (2–3 sidor) än prepositioner, konjunktioner, subjunktioner och interjektioner som 

generellt upptar ½–1 sida.  

 

Satsdelar 

När ordklasserna har avhandlats går samtliga läroböcker över till att handla om satsdelar. De 

grammatiska begrepp och termer som hos samtliga läroböcker kopplas till satsläran är: 

subjekt, predikat, objekt, direkt objekt, indirekt objekt, huvudsats, bisats. Förutom att ta upp 

de tidigare nämnda begreppen som hör till satsläran presenterar ESS i svenska adverbial, 

agent och attribut. Svenska i dag presenterar begreppet formellt och egentligt subjekt men 

väljer att hänvisa adverbial till läroboken för årskurs 9. 

 Ett tydligt mönster hos alla tre läroböcker är att grammatiska termer från formläran där 

ordklasserna presenteras återkommer i delen som handlar om satsdelar. De grammatiska 

begrepp från ordklassdelen som förekommer i förklarande texter hos satsläran är: 

konjunktioner, subjunktioner, verb, subjekt, adverb, preposition, substantiv, pronomen och 

infinitiv. Exempel som tydliggör läroböckernas återkopplingsmönster är när satsdelen subjekt 

presenteras och förklaras. ”Ett subjekt är ofta ett substantiv eller ett pronomen, men det kan 

också vara en infinitiv eller en hel sats.” (Svenska i dag 2010:187). Upprepning av termer och 

begrepp i koppling till olika delar av grammatikens system gör att exponeringen av begreppen 

är stor.  

 Användandet av frågor som utgångspunkt för satsdelar är den metod som läroböckerna 

presenterar och lär ut. För att förstå satsdelarna subjekt, predikat, direkt objekt samt indirekt 

objekt blir frågor tillsammans med exempel det huvudsakliga sättet att förklara. Att presentera 

satsdelar på detta sätt menar Josefsson i Svensk universitetsgrammatik för nybörjare 

(2009:132) är ett felaktigt sätt att närma sig satsdelar. Hon menar att frågorna inte alltid 

fungerar och att de således kan leda till missförstånd. Någon vidare förklaring till varför 

satsdelar inte kan förstås med hjälp av frågor ger Josefsson inte.  

 Det finns i en av läroböckerna tre tillfällen då äldre grammatiska termer som inte används i 

modern grammatik förekommer i parentes efter samma grammatiska term i modern form. 

ESS i svenska förklarar satsdelen objekt: ”Objektet är en bestämning till ett verb. Det finns 
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två slags objekt: direkt objekt (ackusativobjekt) och indirekt objekt (dativobjekt).” (Ess i 

svenska, 2008:186). Ovanstående exempel där objekt förklaras visar hur termerna 

ackusativobjekt och dativobjekt förekommer i förklarande texten. Det är termer som inte 

längre hör till det svenska språkets struktur. Den tredje äldre grammatiska termen som tas upp 

är imperfekt som i dag refereras till som preteritum. Läroboken har precis som tidigare med 

preteritum med imperfekt i parentes efteråt.  

 

Hur innehållet förklaras 

Det finns en överordnande struktur i hur läroböckerna förklarar utvalda grammatiska termer 

och begrepp, där texter och exempel är den huvudsakliga beståndsdelen. De förklarande 

texterna är generellt 3–4 meningar långa och blandas med exempel som fungerar som 

ytterligare förklaring till det som presenteras i rubriken. Följande två exempel på hur olika 

verbformer förklaras är karaktäriserande för de förklarande texterna: ”Presens och preteritum 

(imperfekt) kallas enkla verbformer, eftersom de ensamma kan utgöra predikatet i en mening. 

En annan benämning är finita verbformer. Jag cyklar två mil. Min bror lagade middagen i 

går.” (ESS i svenska 2008:173). Svenska i dag förklarar på följande sätt: ”Verbens former 

delas in i finita och infinita. Det är bra att känna till de finita formerna t.ex. när du ska 

bestämma om en sats är huvudsats eller bisats. Verb i presens, preteritum och imperativ är 

finita. De kan ensamma användas som predikat i satser. De infinita formerna är infinitiv och 

supinum.”  (Svenska i dag 2010:177).  

 När Ess i svenska i förklaringen av verbformer använder termen predikat hjälper det alltså 

om termen tidigare har förklarats. I stycket innan förklaras aktiv och passiv form. Där står det 

inom parentes att predikatet är samma sak som verbet. På det sättet är termen predikat 

förklarad, om än på ett hastigt övergående sätt. Svenska i dag har i förklaringstext till 

verbformer med termerna huvudsats och bisats. Vid enstaka tillfällen används dock något 

komplicerade termer för att förklara konjunktioner och subjunktioner. I två läroböcker 

presenteras undergrupper till dessa begrepp. Några av undergrupperna som presenteras är 

konklusiva konjunktioner, avsiktsangivande och villkorsangivande subjunktioner. Både 

konjunktioner och subjunktioner är termer som eleverna inte tidigare mött. Dessa 

undergrupper består av termer som elever först måste förstå, ex. konklusiv innan de kan 

koncentrera sig på den övergripande grammatiska termen.  
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6.1.2 Rubriker och inledningar  

De rubriker och inledningar som förekommer i grammatikavsnitten är av informerande 

karaktär. De visar vilket innehåll som följande sida eller stycke avhandlar. Rubrikerna består 

till stor del av grammatiska termer medan inledningarna till stor del består av text med syfte 

att motivera vidare läsning.  

 

Rubriker 

Grammatikavsnittens rubriker är precisa och specifika på ett sätt som gör att eleven kan 

förbereda sig på kommande innehåll. Generella drag för rubrikerna i läroböckernas 

grammatikavsnitt är att de berättar om innehållet som följer och att de har namngetts efter de 

grammatiska termerna. De är således symmetriska – alla rubriker har samma syntaktiska 

utformning. I några enstaka fall är rubrikerna frågor eller uppmaningar: ex. ”Skilj mellan 

adverb och adjektiv!” eller ”dom – de eller dem”, men den absoluta majoriteten av rubrikerna 

består alltså av grammatiska termer. Ekvall menar att frågor och uppmaningar används som 

rubriker när man vill framhäva särskilt viktiga fakta (1995:58). De underrubriker som 

förekommer består ofta av underordnade grammatiska termer, exempelvis har substantiv som 

huvudrubrik bland annat genus, numerus och kasus som underrubrik.  

 

Inledningar 

Alla tre läroböcker använder sig av inledningar för att låta eleven förstå vad det är för 

kunskap som de ska ta till sig. Inledningarna används i grammatikavsnitten för att återkoppla 

till tidigare årskurs, för att motivera och förklara grammatikens roll i samhället och för att 

förtydliga vad kommande sidor avhandlar. En god inledning ger eleven möjlighet att 

överblicka innehållet och väcker intresse för innehållet.  

 Grammatikavsnitten är uppdelade i ordklass och satslära och inledningarna följer samma 

mönster. Det innebär att det finns en inledning till ordklass–delen och en inledning till delen 

som handlar om satslära. I inledningarna presenteras grammatiska termer: ”I den här boken 

får du gå igenom alla tio ordklasserna. Dels får du repetera de som du lärde dig förra året, dels 

lära dig fem nya: räkneord, adverb, konjunktioner, subjunktioner och interjektioner.” (ESS i 

svenska 2008:162). I inledningarna motiveras grammatiken. En av inledningarna förklarar hur 

grammatik är ett metaspråk och att den kan hjälpa till för att förstå respons på egenskrivna 

texter; ”Kanske står det tempus, satsradning eller meningsbyggnadsfel? Dessa termer är en del 
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av grammatiken.” (Portal 2011:262). (En uppseendeväckande iakttagelse är att samma 

läroboksförfattare som skriver om satsradning senare i texten gör sig själv skyldig till just 

det.) 

 En av läroböckerna, Svenska i dag, använder sig av små, korta texter i anslutning till de 

termer som presenteras som ordklasser. Texterna är skrivna på rim och liknar således de 

ramsor som vissa elever lär sig under låg– och mellanstadietiden (exempelvis ”substantiv är 

namn på ting; öga, näsa, hatt och ring”). Det kan ses som en slags inledning till den ordklass 

som presenteras där läroboksförfattarna vill återkoppla till ett undervisningsfenomen som 

elever möjligtvis har mött tidigare. Det finns dock en av dessa texter som är direkt felaktig. 

Den lyder: ”Konjunktionerna och, men, för och då kan göra meningarna så långa så.” Enligt 

grammatiska regler är ordet då inte en konjunktion, utan ett adverb eller en subjunktion. 

Denna korta inledning blir missvisande för eleven och kan försvåra förståelsen för den 

grammatiska termen. Konjunktioner utgör en viktig del i grammatiken, inte bara som enskild 

ordklass, utan även för förståelsen av begreppen huvudsats och bisats.  

 

6.1.3 Exempel och uppgifter  

Alla tre läroböcker har exempel inkorporerade i de förklarande texterna. Den funktion som 

exempel och uppgifter fyller är att visa hur det som förklaras ser ut och hur det fungerar i ett 

sammanhang. Ibland markeras exemplet genom att vara i kursiv eller i en annan färg. 

Uppgifterna är placerade i avslutningen av varje förklarad ordklass och satsdel. I ESS i 

svenska läses ”Adjektiv kan kompareras, antingen regelbundet (med ändelser eller mer och 

mest) eller oregelbundet (liten, mindre, minst).” (2008:165). I efterföljande uppgifter finns det 

en uppgift där eleven ska komparera 12 adjektiv.  

 Svedner (2010:97) diskuterar om vilka slags exempel och uppgifter som bör användas i 

lärobokstexter och menar där att det ibland kan vara motiverat att använda s.k. besvärliga ord. 

Besvärliga ord kan vara ord som är svårplacerade eller svåra att kongruera. I de exempel och 

uppgifter som förekommer i de undersökta läroböckerna finns det inga sådana besvärliga 

exempel eller uppgifter.  

 

Exempel 

Läroböckernas exempel förekommer i två former – antingen som enstaka ord (ibland inom 

parentes i löpande text) eller som en hel mening, ofta med markering på det relevanta 

ordet/orden. Svenska i dag förklarar personliga pronomen på följande sätt: ”I både singular 
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och plural finns första person (jag/vi), andra person (du/ni) och tredje person (han, hon, den, 

det/de).” (2010:172). Satsdelarnas exempel består i stor utsträckning av hela meningar. 

Exemplet ”Båten kantrade och sjönk. Flygplanet fick tillstånd att lyfta, rullade ut på 

startbanan och flög i väg” (ESS i svenska, 2008:183) används för att exemplifiera satsdelen 

predikat. ESS i svenska använder följande exempel för att förklara ordklassen adverb: 

”Tidsadverb svarar på frågan När? Exempel: ofta, sällan, aldrig, alltid, nu, nyss, genast, 

snart, häromdagen, länge, redan, tidigt, sent.” (2008:174). När samma lärobok förklarar 

satsdelen adverbial ser det ut som följer: ”Tidsadverbial som svarar på frågorna: När? Hur 

ofta? Hur länge? Exempel: På morgonen äter jag filmjölk. Utegymnastik har vi sällan.” 

(2008:188). Att använda hela exempelmeningar är alltså betydligt vanligare i den del av 

grammatikavsnittet som behandlar satsdelar än den som behandlar ordklasser.  

 

Uppgifter 

Två av tre läroböcker har uppgifter i direkt anknytning till det innehåll som uppgifterna berör. 

Några uppgifter är utformade som par- och gruppuppgifter där även bilder samspelar med 

uppgifterna. Det finns även uppgifter som återkopplar till andra texter; ”I inledningen till 

sagan om Rödluvan här nedan kan du hitta 17 personliga pronomen. Vilka? Skriv dem och 

ange om de står i subjektsform eller objektsform.” (ESS i svenska 2008:167), ”Gå igenom 

satserna i utdraget ur Skattkammarön av Robert Louis Stevenson på sidan 72 tillsammans med 

en klasskamrat. Vilka fyra bisatser hittar ni?” (Svenska i dag 2010:166). ESS i svenska 

använder en sådan uppgift i delen som avhandlar satsdelar: ”Vad händer på bilden på s.184? 

Hitta på tio meningar med predikat och subjekt. Byt sedan med en kamrat och markera 

predikat och subjekt i varandras meningar. Jämför resultaten i klassen.” (2008:185).  

 De uppgifter som hör till satsläran har en blandning av uppgifter; några där eleven ska 

markera satsdel och några där eleven själv ska producera meningar och sedan jämföra 

meningarna med klasskamraternas.  

 

6.1.4 Grafik och stil  

Denna del av resultatet beskriver läroböckernas grafiska utformning följt av en slags 

stilanalys av läroböckernas texter där övergripande stilgrepp, direkt tilltal och ordval står i 

fokus. 

Grafik 
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När läroböckerna analyseras ur ett grafiskt perspektiv är det grafiska medel som står i fokus. 

Grafiken består av det som omger orden – illustrationer, layout och grafisk formgivning. De 

grafiska medel som framträder i två av läroböckerna är bilder, rutor, kursiveringar och 

fetstilade/färgmarkerade ord. Det som är extra viktigt lyfts fram i rutor, kursiveras och 

fetstilas och bilder möjliggör ett lärande där text och bild samverkar. De analyserade 

läroböckerna har grammatikavsnitt med relativt luftiga sidor, dvs. texterna som förekommer 

är korta och exempel kommer ofta i en mening med plats däremellan. Bilder och rutor är 

frekventa i grammatikavsnitten.  

 De bilder som omger läroböckernas texter knyter ibland an till textens innehåll, dock har 

de olika funktion. ESS i svenska och Svenska i dag har ungefär en bild per uppslag. 

Generellt sett finns det två olika typer av bilder: en grupp bilder som är dekorativa med svag 

eller ingen koppling till texten och en grupp bilder som används som förklarande och 

aktiverande i samband med textens uppgifter. Grammatikavsnittet har många rutor där 

grammatiska termer lyfts fram, ytterligare exemplifieras och förtydligas. Rutorna består till 

stor del av fakta som anses synnerligen viktig och får således en framlyft position i texten. 

Alla uppgifter har en tonad bakgrund som kan uppfattas som en slags ruta. ESS i svenska 

använder en gul bakgrund till uppgifterna och Svenska i dag använder en beige bakgrund. 

Rutornas syfte är att lyfta fram och tydliggöra grammatiska system. Kursiverade– och 

fetstilade ord är frekventa, oftast är det exempel där kursivering och fetstil särskiljer exemplen 

från den övriga texten.  

 

Stil 

Läroböckernas inlednings– och förklaringstexter är korta och sammanfattande. Texterna som 

används för att förklara de grammatiska begreppen liknar varandra innehållsmässigt, dvs. 

samma innehåll presenteras. Texterna är sällan långa och de som är lite längre har en 

funktionell styckesindelning som förenklar läsprocessen. Grammatikavsnittens texter har i 

stor utsträckning en eller två kärnmeningar som uttrycks explicit.  

Stilgrepp används i lärobokstexter för att konkretisera och markera det viktiga. 

Lärobokstexter har olika sätt att använda stilgrepp. Det kan handla om utrop för att väcka 

uppmärksamhet, upprepningar och parallellismer för att markera vad som är viktigt men även 

rytm och rim kan användas för att konkretisera och markera. Svenska i dag har i den del som 

avhandlar ordklasser med en mindre ruta där ett rim för varje ordklass finns. Exempelvis 

”Adjektiv är hur nåt är, till exempel ung och kär, eller kanske gul och skär.” (Svenska i dag 
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2010:170). I denna situation används rim för att konkretisera det innehåll som följer i texten, 

men också för att markera det som karaktäriserar ordklassen. I förklaringen till interjektioner 

skriver en lärobok: ”Interjektioner är utropsord som uttrycker ilska, lycka, sorg, rädsla, 

förvåning... känslor helt enkelt.” (Portal 2011:266). Det stilgrepp som nyttjas i detta exempel 

är upprepning och parallellism.  

Direkta tilltal i texten förekommer främst i inledningstexterna, men även i 

förklaringstexterna. ”Vi människor har ett stort behov av att ordna saker i system, strukturera 

och sätta ord på saker och ting. Det gör vi för att lättare förstå hur allting hänger ihop. I skolan 

lär du dig flera sådana struktursystem och en massa termer – tänk bara på kemispråket och 

mattespråket.” (Portal 2011:262).  I citatet ovan finns både du-tilltal och vi-tilltal. Ekvall 

menar att användandet av direkt tilltal i lärobokstexter ger en informell karaktär och att det 

gör det lättare för eleven att stanna i texten.  

”Satser kan föras samman på två olika sätt: genom samordning och genom underordning. 

Vid samordning är de båda satserna likvärdiga. Vid underordning är huvudsatsen (H) 

viktigast, och till den fogas en bisats (B).” (ESS i svenska 2008:182). Jämför med ”Det finns 

olika slags satser. Huvudsatser är påstående, frågor eller uppmaningar. En sats som är 

underordnad huvudsatsen, kallas bisats. En bisats fungerar inte själv.” (Svenska i dag 

2010:165). Ord som likvärdiga och fogas är med stor sannolikhet ord som inte är klargjorda 

och välförstådda i tonåringars vokabulär. Det finns ord i texterna som bär värderingar. I en av 

inledningarna används ordet fiffigt. I samma inledning står det att läsa om lärare som i sin 

elevrespons klottrar obegripliga tecken. Detta är en slags normanpassning där ett mer 

vetenskapligt och sakligt språkbruk får stå tillbaka till förmån för värdeladdat och vardagligt 

språk.  

 En av läroböckerna skriver i inledningstexterna om att eleven ska få läsa om och lära sig 

om olika grammatiska begrepp. ”I det här kapitlet får du lära dig om satslära, ordklasser och 

satsdelar. Du får alltså läsa om hur ord fungerar i satser och om hur ord delas in i grupper.” 

(Svenska i dag 2010:165). Den fråga som väcks är vad författarna menar att skillnaden mellan 

att läsa om och lära sig om innebär.  

En annan aspekt av ordval är när lärobokstexten uttrycker ett oproblematiserat sätt att 

kategorisera ord. ”I den här boken får du gå igenom alla tio ordklasserna.” (ESS i svenska 

2008:162). Att bruka ordet alla kan hos läsaren uppfattas som att det inte finns fler ordklasser, 

vilket det faktiskt gör.  
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6.2 Grammatikavsnitten och meningsfullt lärande 

Denna del av resultatet söker ge svar på om det meningsfulla lärandet gynnas av 

grammatikavsnittens utformning. Ausubels teori om meningsfullt lärande appliceras alltså på 

analysen av grammatikavsnitten. 

Innehåll 

Grammatikavsnittens påverkan på möjligheten till meningsfullt lärande är förhållandevis 

positiv. Många faktorer pekar på att läroboksförfattarnas beslut om innehåll, omfång och 

presentationssätt är genomtänkta och väl anpassade till elever i högstadiet, årskurs 8. 

Innehållets huvudsakliga fokus är identifiering av och förståelse av ordklasser och satsdelar. 

Grammatiska termer presenteras i relation till varandra och delarna blir således integrerade i 

varandra. Det bidrar till att elever har större möjlighet att förstå termerna som delar i ett större 

system.  

Läroböckernas sätt att presentera ordklasser och satsdelar uppvisar en medvetenhet om de 

grammatiska termer som elever troligtvis mött tidigare under sin skoltid.  Det faktum att alla 

tre läroböcker sållar bort samma ordklasser är troligen resultatet av en anpassning till de 

elever som böckerna riktar sig till. Lärmaterialet är således anpassat till den antagna 

lärandesituationen.  

Läroboksförfattarnas beslut att ta med tio av svenskans totalt fjorton ordklasser tyder på att 

fokus dels placeras på att redan existerande kunskap utvecklas, fördjupas och förändras, dels 

på att ny kunskap ska läras in. Boström & Josefsson (2006:14) argumenterar för att 

skolgrammatiken bör ”knyta an till tidigare grammatiska beskrivningar” och detta är även 

något som läroboksförfattarna i stor utsträckning följer. Anknytningen till tidigare inlärd 

grammatisk kunskap ökar möjligheterna för det meningsfulla lärandet som bygger på djup 

förståelse för komplexa samband där också lärmaterial förankras i den kognitiva 

tankestrukturen. Förståelsen av de nya termerna som presenteras gynnas genom att koppla till 

termer som tidigare assimilerats. Att återkoppla till hos eleverna redan etablerade termer utgör 

en positiv grund för meningsfullt lärande. 

 Satsdelarna förklaras med hjälp av frågor, vilket är ett vanligt sätt att närma sig satsdelar. 

Lärmaterial måste alltid, enligt Ausubel, vara anpassat till den givna lärandesituationen – 

elevernas ålder och redan existerande kunskap. Om satsdelarna skulle presenteras på ett mer 

abstrakt sätt utan att förankras i tydliga frågor skulle det kunna hindra att eleverna kan förstå 

de nya grammatiska termerna. Trots att Josefsson menar att frågorna uppvisar brister som 
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förklaringsmetod för satsdelar, kan det anses vara berättigat att använda dessa i 

grammatikundervisning på högstadienivå.  

Att ingen av läroböckerna presenterar fraser försvårar ur ett perspektiv möjligheten att se 

det grammatiska systemet i sin helhet. Det är något olyckligt att tre grammatiska termer med 

stark koppling till fraser (attribut, huvudord, bestämning) presenteras om fraser inte 

presenteras eller förklaras. Lärandesituationens betydelse för lärmaterialet innebär bland annat 

åldersanpassning där hänsyn måste tas till elevers möjlighet till förståelse för begrepp. 

Utelämnandet av fraser kan vara ett resultat av en avvägning hos läroboksförfattarna där 

termen inte fick plats eller ansågs vara för avancerad för grammatik på denna kunskapsnivå. 

Bortfallet av prepositionsobjekt tyder på samma avvägning hos läroboksförfattarna. 

I övrigt är de grammatiska termer som rör satsdelar och som presenteras läroböckernas 

grammatikavsnitt i stor utsträckning relevanta. Med relevanta menas termer som används i 

dag bland annat i grammatikundervisning på universitetsnivå. Det medför att nya termer inte 

behövs läras in utan att de som en gång har lärts in kan fördjupas, utvecklas och förändras.  

 

Rubriker och inledningar 

Läroböckernas rubriker och inledningar är utformade med stark koppling till innehållet. 

Rubrikerna består av grammatiska termer och inledningarna knyter tydligt an till det innehåll 

som senare presenteras. Genom att förbereda och motivera eleven inför kommande innehåll 

med hjälp av väl utformade rubriker och inledningar ökar möjligheterna för meningsfullt 

lärande. Rubriker visar var i den redan existerande tankestrukturen som de grammatiska 

termerna passar in och kopplas även till termer som de hört tidigare i skolåren. Därför är det 

bra att läroböckerna håller sig till de grammatiska termerna som eleverna antagligen mött 

tidigare. Det möjliggör ett lärande som bygger på det som man redan har konstruerat i sin 

kognitiva tankestruktur.  

 

Exempel och uppgifter 

Läroboksförfattarnas förklaringar av grammatiska termer och begrepp formar de exempel och 

uppgifter som förekommer. Det innebär att både exempel och uppgifter har en stark 

anknytning till den förklarande texten. Det språk som används i exemplen och uppgifterna 

består till stor del av vardagsspråk och uttryck som eleverna högst troligt känner till. Enligt 

Ausubel är det viktigt att det innehåll som presenteras i sig är klargjort och välförstått 

(1978:41ff). Ett sätt att komplicera lärandeprocessen är att använda sig av för svårt språk i 
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exempel eller att använda uttryck och begrepp som eleverna först måste förstå för att sedan ta 

sig an det grammatiska begreppet. Läroböckernas exempel består inte av svåra eller 

komplicerade ord och är markerade på ett sådant sätt att de är lätta att uppfatta. 

Uppgifter där hela meningar och texter används uppmuntrar till eget bearbetande och att 

själv utforma exempel och tankar kring begreppet. De fungerar även integrerande och mer 

autentiskt än uppgifter där det finns tydliga och enkla svar. Det är uppgifter som distanserar 

sig från det välkonstruerade och tillrättalagda, vilket möjliggör att eleven får bearbeta 

lärmaterialet på ett förankrande och utvecklande sätt. Svedner (2010:92, 99–100) anser att 

uppgifter i samband med grammatikundervisning bör integreras med elevernas egna texter. 

En sådan arbetsmetod fungerar till viss del, men det kan även bli för komplicerat för eleverna. 

Ingen av läroböckerna presenterar det grammatiska systemet i sin helhet, vilket troligtvis 

behövs när längre, sammanhängande texter ska analyseras. De beskrivningar av grammatik 

som skolgrammatiken presenterar är förenklade modeller i förhållande till den grammatiska 

kunskap varje enskild besitter (Boström & Josefsson 2006:16).  

 De uppgifter som läroböckerna presenterar är även varierade vilket bidrar till 

meningsfullt lärande. Att låta elever ständigt möta samma slags uppgifter uppmuntrar till 

mekaniskt lärande och därför är varierade uppgifter att föredra.  

 

Grafik och stil 

De tre läroböckerna använder sig av grafiska medel samt stilgrepp för att möjliggöra och 

utveckla elevers lärande. Läroböckers grafik är viktig för att den hjälper eleven att uppfatta 

innehållet och att strukturera det. Två av tre läroböcker har grammatikavsnitt där den grafiska 

utformningen är medveten, genomtänkt och har en stöttande funktion i förhållande till elevens 

lärande. Den tredje läroboken, Portal, har en mer begränsad grafisk utformning, där bilder är 

helt frånvarande. Grafiken och välformulerade, genomtänkta texter kan hjälpa elever att 

förbereda sig och ta till sig innehållet men också att ordna innehållet. Rutor används för att 

förtydliga system eller lyfta fram det mest centrala. Att läroboksförfattarna använder direkt 

tilltal, rutor och markeringar i lärobokstexter tyder på en anpassning till elevernas ålder och 

deras koncentrationsförmåga. Lärmaterialet har alltså anpassats efter lärandesituationen, 

vilket ökar chansen att meningsfullt lärande kan ske.  
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7. Sammanfattning 

Den analys som genomförts på de tre läroböckerna Portal 7–9, ESS i svenska 8 och Svenska 

i dag 8 visar att stoffet presenteras och förklaras på ett integrerat och sekventiellt sätt. 

Ordklasser och satsdelar presenteras var för sig men läroböckerna öppnar även upp för en 

djupare förståelse av samspelet mellan ordklasser och satsdelar. Det huvudsakliga sättet att 

förklara grammatiska termer är genom kortare texter, exempel bestående av enstaka ord eller 

hela meningar samt uppgifter. I förklaringstexterna finns referenser till andra grammatiska 

termer; termer som det kan antas att eleverna redan har mött. Rubriker och inledningar 

används på ett välanpassat och genomtänkt sätt i läroböckerna. Dess funktion som 

förberedelse inför de grammatiska termerna kan anses fungera väl. De exempel och uppgifter 

som förekommer är till stor del väl anpassade innehållsmässigt och språkligt. Uppgifter där 

eleverna ska arbeta med hela texter eller konstruera egna texter förekommer även, vilket 

ytterligare möjliggör meningsfullt lärande eftersom det kräver en djup förståelse för de 

grammatiska termerna. Slutligen tyder analysen på att grammatikavsnittens grafiska 

utformning fungerar väl då den kan anses ha en stöttande funktion i elevens läsning och 

förståelse.  
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8. Diskussion 

Lärobokens roll  

Läroböcker är viktiga för lärare, i planering och genomförande av undervisning. Lärobokens 

roll för den enskilda läraren kan fungera som stöttning i val av undervisningsinnehåll, val av 

arbetsmetod och för att anpassa innehållet till den årskurs som undervisas. De val som 

läroboksförfattare gör har alltså stor möjlighet att påverka den undervisning som elever möter. 

Boström & Josefsson (2006:46) poängterar även vikten av goda grammatikkunskaper hos 

svensklärare. Läroböcker uppfattas som en auktoritet vars användbarhet och korrekthet många 

förlitar sig på (Läromedlens roll i undervisningen 2006:25f). En svensklärare med goda 

kunskaper i grammatik är bättre utrustad att analysera läroböckernas grammatikavsnitt, vilket 

öppnar möjligheter för en mer medveten grammatikundervisning.  

Jag är väl medveten om att det finns fler faktorer än läroböcker som influerar lärares 

undervisning. Kollegor, skola och elevgrupp har också effekter på möjligheten till 

meningsfullt lärande. Resultatet visar att de undersökta läroböckerna till stor del är utformade 

på ett sätt som möjliggör meningsfullt lärande. Om analysen hade skett på läromedlet i sin 

helhet (övningsbok, elevwebb, fördjupningsbok, lärarhandledning), är det möjligt att resultatet 

hade blivit annorlunda. Jag vill dock argumentera för att läroboken har en särställning 

gentemot de övriga böckerna. När elever inte förstår övningar eller fördjupningsuppgifter, går 

de ofta tillbaka till läroboken. Läroboken ger eleven den kunskapsbas som den behöver, 

kunskap som sedan förankras och utvecklas med hjälp av övningar och fördjupningar. Därför 

är lärobokens innehåll och förklaringssätt viktig.   

 

Innehållet 

Rörande läroböckernas innehåll är det huvudsakliga målet identifiering av ordklasser och 

satsdelar. Nilsson (2000:37) argumenterar för att grammatikundervisning som består av 

identifiering inte är tillräckligt utvecklande för eleverna. ”En katalogartad framställning” och 

”en total avsaknad av problematisering” är de sätt som han förklarar grammatikundervisning 

präglad av identifiering. Jag anser däremot att elever behöver kunna identifiera och förstå 

grammatiska begrepp för att kunna problematisera och förstå det grammatiska systemets 

komplexitet. Om en elev inte kan identifiera ett verb eller en konjunktion blir det väldigt svårt 

att kunna koppla begreppen till andra grammatiska begrepp som predikat och bisats. Ausubel 

menar att för att förstå definitionen av ett adverb behövs en förståelse för vad verb, adjektiv 



Ämneslärarprogrammet 

Svenska 3 Ht15 

Rebecka Blom 

 

 29 

och sats är för något. Begrepp är livsviktiga för skolgrammatiken. Att arbeta med begrepp har 

en igångsättande effekt på det högre tänkandet. Det menar Boström & Josefsson (2006:46) 

samtidigt som de hänvisar till modern hjärnforskning.  

För den ålderskategori som läroböckerna riktar sig mot, elever 13–16 år, är en del av 

ordklasserna och hela systemet med satsdelar sannolikt helt nytt. Det innebär många nya 

begrepp som ska läras in med hjälp av den kunskap som redan existerar i deras kognitiva 

tankestruktur. Precis som resultatet visar, går läroboksförfattarna mer på djupet i de ordklasser 

som det kan antas att eleverna tidigare stött på. En grammatisk progression finns alltså från 

det att elever i låg- och mellanstadiet får möta grammatiska termer till fördjupning och 

presentation av nya termer genom högstadiet och gymnasiet. Användandet av ”goda och 

hållbara definitioner” (Boström & Josefsson 2006:14) är essentiellt i skolgrammatiken, just 

eftersom de grammatiska termerna bygger på varandra och tillsammans konstruerar ett större 

system.  

Ekvall uppmärksammade brister hos de läroböcker som hon analyserade – brister som 

påverkar bland annat möjligheten till en djupare förståelse för det innehåll som presenteras 

(1995:61). Att de läroböcker som i denna uppsats analyseras ger möjlighet till djupare 

förståelse för de grammatiska termer som presenteras kan vara ett tecken på att läroböcker blir 

bättre och bättre. Det kan härröra ur den enorma konkurrens som finns mellan läromedel. De 

läroböcker som lyckas balansera översiktlighet med djup förståelse är sannolikt de som skolor 

och lärare önskar använda.   

 

Grammatikavsnittens omfång 

Vissa grammatikforskare och skoldebattörer menar att läroböckernas behandling av 

grammatiken är alltför snäv, traditionell och icke-motiverande för eleverna. En av kritikerna 

anser att skolans grammatik i stället ska handla om ”vad forskarna tror sig veta om språk och 

vårt språk” (Nilsson 2000:58). En relevant fråga blir då hur en elev på högstadie- eller 

gymnasienivå ska kunna ta till sig allt som forskare tror sig veta om det svenska språket? Om 

undervisningen ska leda till meningsfullt lärande är en av de viktigaste didaktiska frågorna en 

lärare bör ställa sig: vilka begrepp besitter mina elever kunskap om idag och hur kan jag 

fördjupa och utveckla dessa begrepp? Det meningsfulla lärandet har många fördelar. En av de 

fördelarna är att det som har lärts in meningsfullt förblir i elevens kognitiva tankestruktur. 

Eleven minns helt enkelt mer.  
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 Innehållet i läroböckerna ger inte fullständig insyn i hela det svenska språkets grammatiska 

system. Det är reducerat till de termer och begrepp som är relevanta och möjliga att arbeta 

med i årskurs 8. Innehållet visar ibland en förenklad bild av grammatiska termer och begrepp. 

Det är verklighetsfrånvänt att tro att 14-åriga elever kan förstå verbets eller adverbialets alla 

former och funktioner, regler och undantag. Däremot är det viktigt att 

grammatikundervisningen inte stannar vid den enskilde språkbrukarens användning. 

Undervisningen i grammatik ska hjälpa elever att se språket ur ett större perspektiv än det 

individuella. Denna avvägning har skett hos läroboksförfattarna och de har hittat en ”balans 

mellan det översiktliga, det korrekta och det fullständiga” (Boström & Josefsson 2006:44).  

 

Utelämnade termer 

Läroböckernas tydliga men även integrerade uppdelning av ordklasser och satsdelar är 

eleverna behjälplig för att förstå hur språket fungerar på olika nivåer. Det är dock en språklig 

nivå som sållas bort. Fraser är ett grammatiskt begrepp som ingen av läroböckerna 

presenterar eller förklarar. En av läroböckerna smyger sig in på frasens område de två sista 

sidorna i grammatikavsnittet och presenterar begreppen attribut, huvudord och bestämning. 

Förenklade termer så som subjektsdel och predikatsdel presenteras, vilket antagligen är 

enklare för elever i årskurs 8 att relatera till. Subjekt och predikat är termer som elever bör 

känna till vid det här laget, om de har följt lärobokens struktur. Det är på sätt och vis 

förståeligt att fraser får vänta till dess att eleverna är äldre och har erövrat större möjlighet till 

grammatisk förståelse. Ingen av läroböckerna har med uppgifter där elever ska genomföra 

primär satslösning, vilket hade varit svårt att göra utan förståelse av begreppet fras.  

 En annan term som är viktig för förståelse av satsdelar är prepositionsobjekt. Det är i 

förhållande till fras mer komplicerat, men är ändå en vanlig satsdel i vardagligt språk. I 

ordklassen prepositioner förklaras att vissa prepositioner tillsammans med substantiv kan 

utgöra satsdelen adverbial. Detta hade kunnat kompletteras med att förklara 

prepositionsobjekt tillsammans med satsdelen objekt. Förståeligt är det ändå att 

prepositionsobjekt får vänta till dess att elever har tillägnat sig djupare kunskap om satsdelen 

objekt. 

 

Äldre grammatiska termer 

Nilsson beskriver (2000:33) hur vissa ålderdomliga grammatiska termer hänger kvar i svensk 

grammatikundervisning. ESS i svenska, den äldsta av de undersökta läroböckerna, har med 
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tre äldre grammatiska termer som inte används i modern svensk grammatik. De termerna är 

imperfekt, ackusativobjekt och dativobjekt. Det intressanta är att det mer moderna begreppet 

presenteras först varpå det äldre följer inom parentes. Syftet med att ha med dessa begrepp är 

mycket oklart. För ett ämnesområde som redan lider av termrikedom (Brodow 2000:105) är 

det något problematiskt att ha med termer som i dag inte är relevanta för det svenska språket. 

Boström & Josefsson skriver att ”anledningen till att ackusativobjekt och dativobjekt inte 

längre bör brukas är att de inte är relevanta för den moderna svenskan eftersom svenskan, i 

motsats t.ex. tyska, inte har någon kasusmarkering på substantiv/substantivfraser.” (Boström 

& Josefsson 2006:15).  Termerna kan möjligen ha en plats i delen som avhandlar 

språkhistoria eller användas med koppling till exempelvis det tyska språket. Att läroböckerna 

fortfarande dras med utdaterade grammatiska termer kan ha sin grund i att lärare känner sig 

mer bekväma med termerna.  

 

Undervisningssätt 

Läroböckernas förklaringstexter är explicita. Expliciteten styrker lärandet eftersom det ger 

tydliga definitioner och förklaringar. Att arbeta med grammatik på ett implicit sätt handlar om 

den inre grammatiken och är ett annat slags lärande. Den kan man använda som arbetssätt 

utanför läroboken, låta eleverna leka med språket och diskutera problematiska uttryck. Men 

för att kunna experimentera med språket krävs det först en förståelse för hur språket 

definieras. Grammatiska termer måste först ha en tydlig definition och förklaring för att 

alternativa definitioner och förklaringar ska kunna diskuteras.  

 Ett av grammatikundervisningens mål är att utrusta eleverna med ett ämnesspecifikt 

metaspråk. Jag är inte överens med Brodow när han (2000:44) menar att det grammatiska 

metaspråket är onödigt och att det räcker med ett vardagligt språk för att tillsammans med 

elever resonera om text. Svensklärare får inte rygga för explicit grammatikundervisning, 

varken på grund av egen otrygghet i ämnet eller på grund av rädsla för att elever inte ska 

tycka att det är tillräckligt givande.  

 

Eleverna som utgångspunkt 

Ausubel förklarar inledningsvis att ett av sätten att arbeta medvetet mot meningsfullt lärande 

är att lärare vet var eleverna befinner sig, kunskapsmässigt och mognadsmässigt (1978:1, 41). 

När eleverna arbetar med skolgrammatiken är det viktigt att påminna om att det är den inre 

grammatiken som är studieföremålet. Undervisningen utgår alltså från något som de redan 
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kan. Den inre grammatiken innefattar ”en stark intuition om ljud- och böjningssystem, om hur 

orden och fraserna ser ut samt vilka ordföljdsvarianter som är möjliga” (Boström & Josefsson 

2006:10). Att arbeta elevorienterat i grammatikundervisning handlar om att förmedla till 

eleverna att de har en inre grammatik som de redan praktiserar.  

Ett elevorienterat arbetssätt kombinerat med förståelsen för språket ur ett större perspektiv 

än den enskilda elevens är att eftersträva. Det är även det arbetssätt som i hög grad öppnar 

upp för ett meningsfullt lärande där termer inte bara lärs in till provet utan blir bestående i 

elevens kognitiva tankestruktur.  
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