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Abstract: 
Denna studie är en systematisk litteraturstudie som syftar till att undersöka hur grammatik- och 
skrivundervisningen i högstadiet och gymnasiet har förändrats i takt med att skolutvecklingen 
allmänt har gjort det. Flertalet tidigare undersökningar visar att skrivundervisningen i många fall 
sker utifrån språknormer och språkets form. Språkvetare är kritiska till denna form av undervisning 
och menar att grammatik- och skrivundervisningen behöver moderniseras, och inte minst 
anpassas till läroplan Lgr och Lgy 11. Studien undersöker därför hur olika former som förknippas 
med funktionell grammatik utövas av lärare, samt kommer till uttryck i olika läromedel. Studiens 
frågeställningar är: Vilka faktorer lyfter forskning inom funktionell grammatik från 2000-talet fram 
för en lyckad grammatik- och skrivundervisning? Hur ser olika former av funktionell grammatik på 
lärande, lärarens och elevens roll? Vad skiljer funktionell grammatik från den traditionella 
grammatikundervisningen?  
 
Resultatet bygger på en avhandling och fyra vetenskapliga artiklar och visar att avgörande 
faktorer för en lyckad grammatik- och skrivundervisning är 1) ett tydligt tolkat genrebegrepp, 
eftersom flera teorier och metoder finns. 2) Lärarstöd i form av tydlig lärarhandledning med 
kontinuerlig återkoppling på elevernas texter. 3) Tydlig och varierad arbetsgång i form av 
processinriktat skrivarbete med utgångspunkt i vad eleverna redan kan och användning av bra 
textförebilder. 4) Analysredskap i form av grammatiska termer samt 5) att texters sammanhang 
eller funktion är uttalad. I arbetet visas att olika former av funktionell grammatik bidragit till en 
utveckling som går i linje med den allmänna skolutvecklingen. För att undervisningen ska fortsätta 
utvecklas och anpassas till läroplanerna i svenska går det inte att plocka ut endast några av 
faktorerna, utan det krävs ett helhetsarbete där alla faktorer är närvarande. För att utveckla 
undervisningen och läromedlen ännu mer i en sociokulturell anda behöver lärarna arbeta mer 
medvetet med olika teoretiska modeller inom funktionell grammatik, samt kunna dela sin 
undervisning med andra.  
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1. Inledning 

Skola och undervisning speglar på många sätt ett samhälles utveckling och de politiska och 

ekonomiska krafter som vid en viss historisk tidpunkt styr och bestämmer vad som är av vikt att 

kunna, och vilka som ska kunna det. Att kunna skriva har sedan lång tid tillbaka varit en central 

del i skolundervisningen, och idag har skriftspråket, i takt med samhällets utveckling, fått en 

väldigt betydelsefull och meningsskapande roll i samhället, både till vardags och i arbetet. 

Människor kan i dag via skriften enklare kommunicera och dokumentera information och att kunna 

skriva ses som en stor del av människans kunskapsutveckling (Liberg & Säljö 2014:361-363). 

Samhällets förändrade villkor för skriftspråk ställer även nya krav på hur skolan lär ut. Med ett 

vidgat fokus på både vardags- och arbetsliv samt fortsatta studier förväntas eleverna i dag kunna 

uttrycka sig skriftligt i flera olika situationer samt kunna hantera olika typer av språkliga redskap. 

I Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan 2011 (2011) 

förväntas eleven i ämnet svenska kunna på ett strukturerat sätt både planera och sammanställa 

texter som följer språkriktighet och är anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven ska dessutom ha grammatiska kunskaper om språkets 

uppbyggnad (2011:160-161). 

Med utgångspunkt i samhällets och skolans förändrade villkor för skriftspråket önskar jag att 

undersöka hur grammatik- och skrivundervisningen har utvecklats inom ämnet svenska i skolan. 

Arbetets utgångspunkt är att undersöka hur olika former av funktionell grammatik används och 

utövas i undervisningen. Valet av just funktionell grammatik grundar sig i att modellens didaktiska 

tankar om skrivundervisning utifrån process, funktion och innehåll ligger mycket nära den aktuella 

läroplanen i gymnasiets fokus på arbetsgång och skrivundervisning utifrån syfte, mottagare och 

kommunikationssituation.  

2. Syfte och frågeställningar 
För att tydliggöra syftets bakgrund introduceras kortfattat studiens problemformulering först, och 

därefter specificeras syftet och frågeställningarna. 

 

I takt med att samhället ställer allt högre krav på människors skriv- och textkompetens är 

kommunikation i skrift en central del i ämnet svenska i läroplanen för gymnasiet, och särskild 

tyngd ligger i att kunna producera och förstå strukturen i olika typer av texter. Grammatik är ett 

sätt att arbeta med textkompetens som under lång tid varit stark inom svensk skola. I dag krävs 

dock mer av eleverna än endast kunskaper om språkets uppbyggnad. Grammatikundervisningen 

har dessutom blivit kritiserad av svenska språkvetare för att vara för smalt fokuserad på 

rättskrivning och formalbildning, samt att undervisningen sällan sker utifrån autentiska 

textexempel eller i en experimenterande form. Undervisningen behöver utvecklas, och en 

utveckling är att arbeta med olika former av funktionell grammatik. 

 

2.1 Syftet 
Syftet med denna studie är att undersöka hur funktionell grammatik används i ämnet svenska 

utifrån studier gjorda under 2000-talet. Studien är didaktiskt inriktad och undersöker lärarnas 

metod samt undervisningens innehåll i form av läroböcker och prov. För att konkretisera hur 

undervisningen har utvecklats kommer först olika utmärkande faktorer i undervisningen och 

läromedlen att kartläggas, därefter kommer undervisningen och läromedlen att jämföras utifrån tre 

olika teoretiska perspektiv och deras olika synsätt på lärande, lärarens och elevens roll. Slutligen 

kommer resultatet att jämföras med traditionell grammatik. 

 

2.2 Frågeställningarna 
Studiens frågeställningar är: 
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• Vilka faktorer lyfter forskning inom funktionell grammatik från 2000-talet fram för en 

lyckad grammatik- och skrivundervisning? 

• Hur ser olika former av funktionell grammatik på lärande, lärarens och elevens roll? 

• Vad skiljer funktionell grammatik från den traditionella grammatikundervisningen? 

3. Bakgrund 
I denna del presenteras en överblick över hur grammatik- och skrivundervisning i ämnet svenska 

har sett ut historiskt. Avsnittet presenterar först en kort definition av begreppet traditionell 

grammatik, därefter några studier som kritiskt granskat grammatikundervisningen i skolan. 

Avslutningsvis presenteras olika begrepp som finns i läroplanen för gymnasiet 2011 samt 

läroplanskommentarerna gällande grammatik- och skrivundervisning.  

 

3.1 Traditionell grammatik 
Undervisning i svenska språket tog fart i början på 1800-talet som en reaktion mot den 

dominerande latinundervisningen. Man insåg dock tidigt att för att lära medborgarna att skriva på 

svenska istället för latin behövdes svenskan standardiseras. Grammatik och rättstavning fick därför 

en stark normerande ställning i skrivundervisningen och eleverna tränades främst i rättskrivning, 

interpunktion samt form- och satslära, medan den mer övergripande textanalysen till stor del 

försummades (Ullström 2000:5-6). Dessa tankar om hur grammatik ska utövas för att utveckla 

skriftspråket har sedan dess levt kvar och kallas ibland för traditionell grammatikundervisning. 

 

3.2 Tidigare forskning om grammatikdidaktik i Sverige 
Bengt Brodow (2000) har genomfört en studie där han intervjuat 32 lärare i svenska som var 

verksamma i högstadiet och gymnasiet under våren och hösten 1996. Brodow frågade om deras 

syn på grammatikundervisning samt hur deras undervisning såg ut (2000:94). Några av lärarna 

uppgav att de gett grammatiken mindre uppmärksamhet och utrymme, och några svarade att de 

endast arbetade med integrerad grammatikundervisning. Flera lärare svarade att de använde 

grammatiken som ett metaspråk1, men ytterst begränsat i samtal om skrivande och i analys av olika 

texter. I skrivundervisningen verkade få av lärarna integrera eller ens reflektera över grammatikens 

roll (2000:96-97). Av de tillfrågade lärarna använde 21 stycken främst eller till stor del läromedel 

som material i grammatikundervisningen (2000:124). Endast två lärare arbetade med autentiskt 

material och experimenterande med språket (2000:93).  

 

Brodow för fram kritik i studien mot att de flesta lärarna undervisar grammatik utifrån språknormer 

och inte i kontakt med autentiska texter, vilket avser elevskrivna texter och texter som används 

utanför skolan, eller via ett induktivt arbetssätt – ett arbetssätt där eleverna själva får experimentera 

och utforska språkets uppbyggnad. Viss språkanalysvana och vissa termer är värdefulla för elever 

att kunna för att lära sig främmande språk eller förstå uppbyggnaden av det egna språket, men inte 

genom grammatikövningar i form av stenciler som är byggda på ett perfekt och konstlat språk 

(2000:130). 

 

Nils-Erik Nilsson gjorde 2000 en undersökning av läroböcker i svenska för årskurs 7-9 som vid 

tidpunkten för undersökningen hade stor spridning. Valet att undersöka läroböcker grundades på 

att grammatik visat sig vara det mest läromedelstyrda momentet i ämnet svenska. Nilsson 

undersökte tre böcker som alla är skrivna av samma författare (Nilsson 2000:30-31). Resultatet av 

                                                      
1 Metaspråk är ett återkommande begrepp i detta arbete. Metaspråk betyder språk som beskriver språk. I detta 
arbete innebär begreppet att använda grammatiska termer om språkets uppbyggnad eller för att tydliggöra språkets 
funktion.  
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undersökningen visar att böckerna främst fokuserar på att identifiera och namnge ordklasser och 

satsdelar, men att beskrivningarna är ofullständiga. Böckerna bygger endast på konstruerade och 

korrekta exempel, och det finns därmed en risk för att eleverna inte förstår hur språket är uppbyggt 

när de sedan använder sitt egna språk (2000:37). Nilsson kallar denna syn på grammatik för 

traditionell grammatik och kritiserar undervisning där språket ses som en form och utövas som en 

färdighetsträning där eleverna ska lära sig vad som är ett korrekt och normaliserat språk. Eleverna 

borde istället få lära sig språklig variation utifrån sitt eget språk och därefter göra reflektioner om 

olika sätt att tala och skriva utifrån sociolekt, kronolekt, dialekt, gruppspråk med mera (2000:27).  

 

Lena Boström och Gunlög Josefsson presenterar (2006) en sammanställning av forskning som 

gjorts inom ämnesområdet grammatik. Författarna är kritiska mot bristande grammatikkunskaper 

hos lärare och lärarstudenter, samt själva utlärningsmomentet. Ett rabblande av grammatiska 

former gör inte nytta för någon, däremot utgör termer, grupperingar och struktureringar av ord 

nödvändiga verktyg för att kunna förstå och analysera språket. Grundkunskaper i grammatik anses 

därför som en nödvändig del i undervisningen, både för lärare och elever (Boström & Josefsson 

2006:43-47).  

 

Det samlade intrycket av grammatikundervisning utifrån dessa tre tidigare svenska studier är att 

momentets utövande och material inte har moderniserats eller utvecklats i takt med att samhället 

och skola i övrigt har gjort det. Bristerna i grammatikundervisningen är det minskade utrymmet i 

undervisningen, att grammatik och skrivundervisning är åtskilda, att undervisningen är starkt 

läromedelstyrd samt att undervisningen är för termfokuserad och innehåller få experimenterande 

inslag. 

 

3.3 Läroplanen för svenska tillsammans med kommentarer 
Redan i det övergripande syftet och förutsättningarna i läroplanen för svenska nämns 

språkriktighet kopplat till elevernas skrivande. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om det 

svenska språket, både gällande uppbyggnad och ursprung, och ge dem kunskaper att kunna 

reflektera över språklig variation (Läroplan 2011:160). I gymnasiet är svenska 1 den enda kursen 

som är obligatorisk att läsa för samtliga elever, och därför kommer endast den kursen tillsammans 

med kommentarer att presenteras. I svenska 1 ska undervisningen behandla: 

 

• […] Språkriktighet … språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text 

bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. 

• Grunderna i den retoriska arbetsprocessen. 

• Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att … analysera språk … 

• … Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk (2011:162). 

  

I kommentarerna till ämnet svenska ges förklaringar av vad Skolverket menar med de olika 

undervisningsmålen. Språkriktighet och språkets uppbyggnad beskrivs vara detsamma som 

kunskaper i normer gällande stavning och skrivning. Skriftlig språkriktighet kompletteras 

dessutom av kunskaper inom kommunikativ kvalité, det vill säga, att ämne, syfte, mottagare och 

kommunikationssituation påverkar textens utformning. Även olika genrer eller texttyper är viktiga 

skriv- och språkkunskaper. Den retoriska arbetsprocessen liknas med processkrivning, där eleven 

kan arbeta självständigt utifrån någon av retorikens sex grundstenar (analysera, samla, strukturera, 

formulera, instudera och utföra). Att arbeta med olika språkbruk innebär att analysera vad som 

skrivs eller sägs utifrån vem som säger det och i vilken situation, samt vilken effekt det ger (Alla 

kommentarer 2011:3-5). Det centrala innehållet i svenska 1 samt kommentarerna till läroplanen 

tar sammanfattningsvis upp att undervisningen om texter och språk ska utgå både från regler om 

hur man skriver och vad som utmärker olika texter beroende på sammanhang. Även elevens 
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arbetssätt lyfts fram som viktigt. Det är inte bara elevens resultat som bedöms, utan även 

processen. 

4. Litteraturgenomgång 
I denna del kommer grunderna i funktionell grammatik att presenteras. Vidare i studien kommer 

olika former av funktionell grammatik att presenteras i studiens resultat. Anledningen till att 

funktionell grammatik valts är att modellen inkluderar flera arbetssätt som skrivs fram i läroplanen 

för svenska i gymnasiet. Begrepp som i arbetet relateras till funktionell grammatik är 

språkriktighet, kommunikationssituation, processkrivande, genre och texttyp (Alla kommentarer 

2011:3-4).  

 

4.1 Funktionell grammatik 
Den funktionella grammatiken är ett synsätt och en språkvetenskaplig modell för att analysera och 

undervisa i språk. Modellen utvecklades under 1970-1980:talet av grundaren och lingvisten 

Michael Halliday. Modellen kallas egentligen systemisk-funktionell grammatik eller systemisk-

funktionell lingvistik då den omfattar både tillämpning och utlärning, det vill säga, ingen tydlig 

gräns dras mellan själva utövandet eller didaktiken eftersom det är samma grammatik som berörs. 

Därför är också funktionell grammatik lämplig att använda både för att utveckla sina egna 

grammatiska kunskaper och för att utveckla verktyg att använda i språkundervisning (Holmberg 

& Karlsson 2013:9-10). Modellen har tre utgångspunkter som gäller oavsett sammanhang: 

Den funktionella grammatiken är en språkmodell där: 

·         betydelse och funktion – inte form – är utgångspunkten 

·         kontext och språkbruk inte användas för att förklara avvikelser och fel, utan 

snarare ses som grunden för hela grammatiken 

·         grammatiken inte bara ger uttryck för utan också skapar betydelse (2013:10). 

Människors relationer och syn på världen skapas av och uttrycks via språket och för att förstå på 

vilket sätt vi använder språket behöver vi inte bara kunna använda det, utan också samtala om hur 

vi gör det. Texter och samtal om texter är därför två alltid närvarande delar i modellen; olika sätt 

att skriva på kan analyseras och kommenteras utifrån olika funktioner som, bland annat, vad det 

är för typ av text, vad det är för typ av yttringar och om de är svaga eller starka och i vilket 

sammanhang texten ska användas (2013:11-12). Denna syn på språket medför att begreppet 

grammatik utvidgas. Till grammatik räknas vanligtvis syntax och formlära, men funktionell 

grammatik inkluderar även semantik, pragmatik, fonologi, textlingvistik, textanalys samt 

textgenre (2013:17). Av dessa utvidgade områden räknas i denna studie semantik, textlingvistik, 

textanalys och textgenre till skriven text, övriga räknas till muntligt språk.  

Sedan Halliday utformade språkmodellen har flera språkvetare arbetat vidare med den och 

undersökt hur den kan användas i skolundervisning. Ruqaiya Hasan och Geoff Williams bidrag 

inom skrivpedagogisk forskning och praktik har haft stor betydelse för vidare studier. De menar 

att elever behöver ha ett metaspråk om vad som utmärker olika typer av texter för att kunna 

uttrycka sig i olika autentiska sammanhang. Vidare har Mary Schleppegrell forskat om hur skolan 

kan arbeta med olika skriftspråksgenrer (2013:203). Att tala och använda språket utifrån dess 

funktion och att betydelsen skapas i skrivet språk kallas inom didaktik och pedagogik bland annat 

för skrivpedagogik eller genrepedagogik. 

Den funktionella grammatiken har växt fram tillsammans med frågor som rör språkutveckling och 

språkdidaktik. Sättet att se språket inte bara som en form utan också som något som skapas och 

fyller olika funktioner utifrån olika sammanhang och kontexter har gjort att grammatiken ofta 
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används tillsammans med skriftliga texter. Elever behöver lära sig hur strukturen i olika typer av 

texter ser ut. För att lyckas med detta behövs övning, men också ett metaspråk om 

språkuppbyggnad (2013:202-203). Och det är här grammatik- och språkkunskaper kommer till 

nytta. 

5. Teoretiska utgångspunkter 
Didaktik innebär att studera hur undervisning och inlärning sker i praktiken, 

och sedan förankra upptäckterna i olika teorier. Innehåll, syfte och metod är 

tre alltid närvarande faktorer inom skoldidaktiken. Dessa tre faktorer är 

dessutom beroende av samhället och individerna inom samhället (Didaktik 

2016:1). De olika områdena som påverkar undervisning och lärande ses i 

figur 1. Det vänstra benet, skola, kan ses som de historiska, politiska, sociala 

och ekonomiska omständigheterna. Det högra benet, metod, kan ses som hur 

lärandet sker utifrån läraren och dennes kunskapssyn, elevsyn, ideologi eller 

förankring av teori. Benet i mitten, innehåll, kan ses som läroplaner, och 

toppen på pyramiden, eleven, kan ses som den som ska inhämta nya 

kunskaper och fostras till en god demokratisk medborgare. 

Skolundervisning och lärande är med andra ord beroende av såväl samhället 

som läraren och eleven (2016:1) Att redogöra för samhällets syn på undervisning och lärande, 

liksom för enskilda lärares eller elevers är en svår, om inte omöjlig, uppgift. Som lärare går det 

däremot att, på ett mer eller mindre medvetet sätt, tillämpa olika synsätt och teorier i 

undervisningen för att nå läroplanens uppsatta mål och anpassa undervisningen utifrån 

elevgruppen. För att kunna förstå och analysera olika synsätt och metoder att bedriva undervisning 

på är därför kunskap om olika teoretiska perspektiv på lärande väsentligt. Vidare kommer tre olika 

perspektiv på lärande som i olika tider varit populära inom skolundervisning, och som till viss del 

fortfarande lever kvar, att presenteras, nämligen: behaviorismen, konstruktivismen och det 

sociokulturella perspektivet. Dessa tre perspektiv utgör den teoretiska grunden som olika faktorer 

i det undersökta materialet kommer att analyseras utifrån. 

 

5.1 Behaviorism 
Behaviorismen är en didaktisk inriktning som fokuserar på beteende och hur det kan förändras 

beroende på olika faktorer. Inriktningen kommer från 1800-talets Ryssland och specifikt från 

forskaren Ivan Pavlov och hans olika experiment på hur djur ger respons på olika stimulus. 

Stimulus är olika ting som vi i verkligheten reagerar på, och själva reaktionen kallas respons. 

Stimulus kan vara obetingat, alltså biologisk eller naturlig, eller betingat, alltså konstgjord. I 

undervisningssammanhang är denna förklaringsmodell inte tillräcklig. Oavsett om det en 

människa reagerar på är naturligt eller konstgjort är det sällan från medfödda reflexer som 

reaktionen sker. I en lärandeprocess sker reaktioner på flera saker samtidigt och sådana processer 

är betydligt mer komplexa.  I en lärandeprocess kan man istället för att få den lärande att reagera 

på olika stimulus, istället stärka ett beteende genom belöning och bestraffning (Säljö 2015:30-33).  

 

Genom att belöna eller bestraffa olika beteenden kan den lärande agera annorlunda och så 

småningom ändra sitt beteende. Psykologen B. F Skinner (1904-1990) gjorde flera experiment på 

djur och konstaterade att det effektivaste sättet att förändra ett beteende är att förstärka det beteende 

som man vill att den lärande ska ta till sig. Själva lärandet bygger på ett överordnat subjekt som 

medvetet genom olika moment eller små steg för den lärande mot ett specifikt uppsatt mål. Olika 

delbeteenden belönas och slutligen tar den lärande till sig hela det nya beteendet (2015:29-33). 

Kopplat till skolan kan läraren ses som subjektet och därmed den överlägsna i lärandesituationen 

– den med auktoritet som kan lära eleven nya saker. För att eleven ska lyckas behöver den ha 

Figur 1 
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förstärkning i olika former för att kunna ta till sig undervisningen och framför allt sporras till att 

fortsätta.  

 

Inriktningen har också en optimistisk syn på människan där alla människor ses kunna lära sig 

samma sak på samma sätt. Människans lärande är på så sätt oberoende av utomstående faktorer 

som kön, klass, etnicitet eller social bakgrund, och även av inre faktorer som känslor, tankar och 

identitet (2015:33-35).  

 

Skinners idéer om hur förstärkning driver eleven framåt har under flera decennier haft stort 

inflytande inom olika utbildningssystem. I västvärlden utvecklades behaviorismen i början på 

1900-talet, samtidigt som industrisamhället började ta fart, och inriktningen var överlägsen inom 

skolundervisning fram till 1970-talet (Säljö 2014:256). Sedan 1950-talet har inriktningen dock fått 

skarp kritik för att vara för snäv och se på lärande på ett för enformigt sätt. Kritiken har riktats mot 

att de flesta behavioristiska experimenten har gjorts på djur och därför inte kan jämföras med 

människor. Kritiker har även ifrågasatt huruvida människor och djur verkligen styrs utav stimuli. 

Istället ses människor drivas av och se världen utifrån intentioner. Om två personer med två olika 

intentioner befinner sig i samma rum kommer personerna antagligen uppfatta olika saker i 

omgivningen (2015:35-36). Ser vi på utbildning utifrån denna tanke kan såväl lärare och elever ha 

olika, medvetna eller omedvetna, intentioner med utbildningen och därmed se olika saker, men det 

kan även skilja sig mellan lärare – lärare och elev – elev. Den behavioristiska synen på kunskap 

blir därmed lätt dogmatisk om lärarens intentioner eller bild av världen direkt eller indirekt 

förespråkas.  

 

5.2 Konstruktivism 
Denna inriktning och syn på lärande har sin grund i psykologen Jean Piaget. Han började redan på 

1920-talet att utveckla olika teorier om hur människor tar till sig kunskap, och framför allt hur 

minnet fungerar och hjälper oss att tolka ny kunskap. Säljö beskriver följande om hur Piaget ser 

på människans kunskapsutveckling: 

 
… kunskap [uppkommer] genom människors aktiviteter och den konstrueras aktivt av 

ett subjekt när subjektet tar ställning till och bearbetar omvärlden … Mer precist kan 

man säga att han företräder en individualistisk variant av konstruktivism; det är 

individen som konstruerar sin egen kunskap” (Säljö 2015:48).  

 

Den enskilda individen är i fokus. Det är den som ska bearbeta, upptäcka och ta ställning till sin 

omvärld. Piaget talar om två begrepp som beskriver hur en individ hämtar sin kunskap: 

assimilation och ackommodation. Det första innebär att människan inhämtar kunskap utifrån att 

upptäcka världen själv genom sina sinnen, främst genom synen och hörseln. Det andra begreppet 

innebär att kunskaper som inhämtas inte nödvändigtvis behöver vara helt sanna; individen kan 

genom nya upptäckter behöva ompröva sina egna tidigare erfarenheter (2015:48). 

 

Att konstruera kunskap sker inte bara genom iakttagelser och upptäckter av världen, utan också 

utifrån mognad. Konstruktivismen ser att alla barns kognitiva mognad sker i olika tempon. För att 

kunna ompröva sin kunskap och förstå svårare fenomen, till exempel abstrakta, behöver barnet 

först och främst ha nått en viss mognadsgrad. ”Utveckling kommer före lärande” (2015:49). 

Därmed förkastas idén om traditionell undervisning där läraren ger kunskap om olika upptäckter 

som eleven mer eller mindre ska acceptera och lära sig. Utveckling innebär istället att det är barnet 

själv när denne är mogen som upptäcker olika fenomen och utifrån upptäckten själv kan förstå 

fenomenet och dess komplexitet (2015:49). Eleven har följaktligen en framträdande roll i lärandet, 

medan läraren snarare har en tillbakadragen roll. Inriktningen utgår därmed från en syn på eleven 
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som intresserad och nyfiken på sin omvärld. Att eleven är det, är en förutsättning för att eleven 

konstruerar sitt eget lärande. 

 

Piagets syn på utveckling och hur lärande och mognad hänger samman fick stort genomslag i 

skolundervisning, detta trots att han själv inte var direkt intresserad av skolforskning. Starkast 

genomslag fick hans teorier om lärande på 1960-talet, och i många länder lever hans tankar kvar 

(Säljö 2014:276,281-282). Sedan 1970-talet har dock Piagets teorier blivit kritiserade, främst hans 

antagande att utveckling sker efter mognad, samt att hans forskningsmetod inte är tillräckligt säker 

och till stor del endast fungerar i en västerländsk kontext (2014:286). 

 

5.3 Sociokulturellt perspektiv 
Grundaren av det sociokulturella perspektivet hette Lev Semenovich Vygotskij. Han levde och 

verkade som forskare i Ryssland, och hade en mycket kort men i efterhand framgångsrik 

forskningskarriär (Säljö 2014:297). Vygotskijs tankar om lärande och utbildning formades under 

1920-talet, men kom inte att få någon större uppmärksamhet förrän på 1980- och 1990 – talet. I 

Sverige är bland annat flera skolutredningar under 2000-talet starkt påverkade av det 

sociokulturella perspektivet (2014:306-307). Det som utmärker teorin är tanken att människan kan 

använda olika verktyg eller redskap för att leva och utveckla både sig själv och saker runtomkring: 

 
En central utgångspunkt, som avgör hur man ser på lärande, är att människans förmågor 

– hennes fysiska, intellektuella och sociala – inte bestäms av hennes biologiska 

förutsättningar, utan hon kan utveckla och använda redskap – ett nyckelbegrepp och en 

nyckelmetafor inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 2015:91).  

 

Lärande sker med hjälp av olika verktyg som kan vara både fysiska och intellektuella. Ett fysiskt 

verktyg är en artefakt som hjälper människan att förstärka eller ersätta något som människan inte 

kan utöva endast med sin naturliga kraft. Ett intellektuellt verktyg kan vara mentalt eller språkligt 

och innefatta olika begrepp och deras betydelser, olika sätt att beskriva och analysera världen på 

samt olika språk som används i olika kulturella samhällen och skapar samhörighet och förståelse 

mellan samhällets medborgare (2015:91-92). Kunskap begränsas med andra ord inte till den egna 

individen, utan skapas i den kultur eller sammanhang man lever i. 

 

Det centrala verktyget som människan har för lärande och inhämtandet av nya kunskaper är alltså 

språket, och främst språk i en mer generell mening än specifika språk som svenska, engelska, 

spanska och så vidare: 

 
Språket är vårt redskap för perspektivering av omvärlden, och i olika sammanhang 

beskriver vi och talar om företeelser och objekt på olika sätt. Denna förmåga att ta 

avstånd till världen, att metaforiskt uttryckt kunna vända och vrida på den och se den ur 

olika perspektiv med hjälp av medierande redskap (språk, bilder, illustrationer, grafer 

och annat) är grunden för mänsklig kunskapsbildning (2015:94). 

 

Människor föds in i olika sammanhang där olika företeelser som beteenden och olika ting så 

småningom uppfattas som normalt eller naturligt för personen, och på så vis integreras personen 

in i sammanhanget. Olika sammanhang har olika verktyg för att skapa ett liv. Det kan se olika ut 

historiskt men också mellan olika grupper som lever i samma tid beroende på olika ting som kultur, 

geografisk plats med mera (2015:94). 

 

Det sociokulturella perspektivet tar hänsyn till de förändrade villkoren för lärande och hur det kan 

skilja sig från person till person. I dag är digitala och tekniska verktyg en stor del av många barns 

vardag och det är inte ovanligt att barn har större kunskaper än vuxna (2015:105). Genom 
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surfplattor, appar, datorer, sociala medier, film, spel med mera, lär sig barn allt tidigare att använda 

symboliska språk för att förstå sin omvärld. Detta innebär även att skolan och lärarna måste förstå 

och kunna använda dessa verktyg i utbildning och lärande för att kunna möta elevernas 

förkunskaper och perspektiv (2015:106). Inriktningen har därmed en syn på att förutsättningarna 

för lärande är dynamiska. Det finns inget särskilt verktyg som är universellt. Nya verktyg kan 

utvecklas eller avvecklas, eller om man så vill, konstrueras. 

 

En viktig och avgörande del för utveckling och lärande är att läraren kan inta elevernas perspektiv 

och sedan via kommunikation och samspel utgå från vad eleven redan kan. Detta kallas med ett 

annat ord för intersubjektivitet (Säljö 2015:94). När en individ ska lära sig någonting nytt måste 

denne först utgå från vad den kan. Med stöd från någon som har större kunskap inom det som ska 

läras kan sedan personen genom stöttning inhämta ny kunskap. Stödet kan bestå av fysisk eller 

intellektuell stöttning. Individen lär sig suggestivt och har till slut fulländad kunskap för att klara 

av ett moment själv. Det är själva lärandeprocessen som är viktig. Själva resultatet visar endast 

vad den lärande hanterar; processen visar istället den lärandes potential att inhämta ännu fler nya 

insikter och nya kunskaper (2015:99-101). 

 

Utifrån detta perspektiv har alltså både läraren och eleven en framträdande roll. Eleven är den som 

ska inhämta ny kunskap och därmed den vars förkunskap och perspektiv läraren måste ta hänsyn 

till. Läraren är stödpersonen i läroprocessen – den med mer kunskap som ska leda eleven framåt. 

Denna inriktning tar hänsyn till vad eleven redan kan och dessutom till vilka olika verktyg som 

finns tillgängliga i det sammanhang barnet är uppfostrat i och en del av. Läraren och dennes 

perspektiv på kunskap blir därför inte lika dogmatisk. Kunskap är inte heller vad som går att mäta, 

utan själva processen som ständigt kan utvecklas. 

 

5.4 Kategoriseringar av lärande, lärare och elev 
Utifrån ovanstående redovisning av de tre teoretiska perspektiven har följande kategorier skapats. 

Inom varje perspektiv delas lärande, syn på kunskap samt läraren och elevens roll upp i olika 

områden. Till lärande räknas både lärarens metod och undervisningens material. 

 Behaviorismen Konstruktivismen Sociokulturellt 

perspektiv 

Lärande 

sker 

utifrån 

Starkt lärarstöd. 

Belöningar av ett 

visst beteende. 

Eleven själv genom 

mognad och 

upptäckter av världen 

så som den är. 

Sampel mellan lärare 

och elev. Läraren ger 

eleven verktyg.  

 

Kunskap 

är 

Produkt. En individualistisk 

process. 

En livslång process. 

Lärarens 

roll är 

Framträdande, 

överordnad och 

dogmatisk. 

Tillbakadragen. Framträdande. Läraren 

har större kunskap än 

eleven och kan välja 

rätt verktyg för lärande. 

 

Elevens 

roll är 

Individuell. Alla är 

lika. Alla kan lära 

samma sak på 

samma sätt. 

Framträdande. Eleven 

upptäcker själv och 

styr därmed sitt eget 

lärande. 

 

Framträdande.  

Elevens förkunskap är 

avgörande för lärandet. 

Lärandet utgår alltid 

från eleven. 
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6. Metod 
I denna del presenteras och motiveras val av datainsamlingsmetod samt urvalsmetoden. Båda 

metoderna samt de innehållsliga analysfrågorna som använts är hämtade från Katarina Eriksson 

Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström (2013) Systematiska litteraturstudier i 

utbildningsvetenskap. 

 

6.1 Val av metod 

En systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka, granska och sammanställa 

vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område. Resultatet ska bygga på en systematisk analys 

som presenterar objektiva fakta byggd på vetenskaplig grund (Eriksson Barajas m.fl. 2013:26-28). 

Denna studie syftar till att systematiskt undersöka litteratur som redogör för vad aktuell forskning 

kommit fram till gällande hur en alternativ grammatisk inriktning används i undervisning och vad 

som utmärker inriktningen och skiljer den från traditionell grammatikundervisning. 

  

6.2 Etiska aspekter 
I en systematisk litteraturstudie ska alltid etiska överväganden gällande urval och presentation av 

resultat göras. En systematisk litteraturstudie får inte på något sätt leda till falska eller förvrängda 

resultat, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet (2013:69). För att kvalitetssäkra studiens 

tillvägagångssätt samt att resultatet är sanningsenligt användes i denna studie endast peer-reviewed 

granskad litteratur, det vill säga, vetenskaplig litteratur som blivit granskad av andra forskare och 

sakkunniga inom samma ämnesområde. Samtliga sökningar och den utvalda litteraturen som 

studien bygger på redovisas. Detsamma gäller studiens resultat där aspekter som både stödjer 

respektive inte stödjer lärarnas tillvägagångssätt och läromedlens framställning redovisas. För en 

utförligare beskrivning av etiska aspekter i systematiska litteraturstudier se Eriksson Barajas m.fl. 

(2013:69-70). 

 

6.3 Urval och avgränsningar 
Studien är avgränsad till endast vetenskaplig litteratur som berör undervisning, funktionell 

grammatik och textarbete i skolan, samt främst svensk forskning eftersom studien utgår från en 

svensk skolkontext. I sökningarna gjordes ytterligare avgränsningar till svenska och engelska, 

samt till aktuell forskning, vilket i denna studie innebär forskning gjord inom perioden år 2000 – 

2017. Sökningarna gjordes i databaserna Summon@Dalarna, Google Scholar och DiVA utifrån 

olika relevanta sökord inom området och den litteratur som valdes berör antingen studier gjorda i 

årskurs 7-9 eller gymnasiet eller inom båda. Nedan presenteras sökorden och de analysfrågor som 

användes vid urval. Därefter redovisas sökningarna och urvalet av litteratur. 

 

6.3.1 Sökord 
I ett första skede gjordes breda sökningar utifrån nämnda avgränsningar på huvudordet funktionell 

grammatik i samtliga nämnda databaser. Sökningarna gav många träffar men få relevanta i 

Summon och DiVA, och i Google Scholar blev sökresultatet ohanterligt brett. Om sökningen var 

för bred begränsades den genom att andra relevanta sökord lades till. Om sökningen inte gav någon 

relevant träff ersattes huvudordet med ett annat ord eller begrepp som ligger mycket nära 

huvudordet. Sökord som använts inom funktionell grammatik är: funktionell grammatik, 

textanalys, genrepedagogik, skola, elever, gymnasiet och undervisning. 
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6.3.2 Innehållsliga analysfrågor 
För att säkerställa att den valda litteraturen innehållsmässigt behandlar det denna studie avser att 

undersöka användes vid urval fem analysfrågor som bygger på studiens syfte och frågeställningar. 

Frågorna är ja/nej-frågor och endast de studier som kunde svara ja på samtliga frågor har använts. 

Analysen utgick från följande frågor: 

 
• Berör studien funktionell grammatik eller funktionell lingvistik? 

• Avser eller sker studien inom en svensk skolkontext? 

• Undersöker studien elevers skriftspråksutveckling från ett pedagogiskt eller didaktiskt 

perspektiv? 

• Undersöker studien ett eller två av de valda didaktiska faktorerna metod och/eller innehåll? 

• Presenteras resultatet utifrån både stödjande och kritiska aspekter? 

 

6.3.3 Sökning i databasen Summon 
  

Sökning Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 
Använda titlar 

1. Funktionell 

grammatik 
43 43 2 0 0 

2. Funktionell 

grammatik 

AND 

undervisning 

4 4 0 0 0 

3. Textanalys 396 0 0 0 0 

4. Textanalys 

AND 

undervisning 

5 5 0 0 0 

5. Textanalys 

AND skola 
7 7 0 0 0 

6. Textanalys and 

elever 
7 7 2 0 0 

7. Textanalys and 

gymnasiet 
2 2 0 0 0 
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8. Genrepedagogik 24 24 3 2 Hansson, Fredrik (2013) 

Genrepedagogik på 

svenska: en fiffig metod? 

Konferensbidrag. 

Utgiven via Malmö 

Högskola.  Peer 

reviewed. 

  
Palmér, Anne (2013) 

Skrivdidaktiska 

diskurser bakom 

gymnasieskolans 

nationella prov: Genre, 

kommunikationssituation 

och skrivdidaktiska 

diskurser. 

Konferensbidrag. Peer 

reviewed. 

  

6.3.4 Sökning i databasen DiVA 
  

Sökning Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakts 

Lästa i 

fulltext 
Använda 

titlar 

1. Funktionell 

grammatik 
19 19 1 0 0 

2. Textanalys 64 0 0 0 0 

3. Textanalys AND 

skola 
0 0 0 0 0 

4. Textanalys AND 

undervisning 
1 1 0 0 0 

5. Genrepedagogik 5 5 0 0 0 

  

6.3.5 Manuell sökning 

Sökningarna gav få relevanta träffar, och därför gjordes även sökningar manuellt. Att söka 

litteratur manuellt innebär att sökningen utgår från en studie som berör det ämnesområde man 

önskar undersöka och sedan undersöks arbetets referenslista för att hitta flera relevanta 

träffar/titlar. Det går även att söka i innehållsförteckningar i tidsskrifter inom relevant 

ämnesområde, eller att söka direkt via olika forskare och lärosätens egna hemsidor (Eriksson 

Barajas m.fl. 2013:74). De manuella sökningarna i denna studie gjordes via en sökning av 

referenslistan i en tidigare studie som var inom rätt ämnesområde men inte var relevant för denna 

studie, Göteborgs universitet, en samt en fritextsökning i Summon@Dalarna. Texterna redovisas 

i tabellen nedan: 
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Text och författare Typ av text Hittad i Sökning 

Hansson, Fredrik (2011) På jakt 

efter språket. Om språkdelen i 

gymnasieskolans svenskämne. 

Malmö: Malmö högskola 

Avhandling Hansson, Fredrik 

(2013) 

Genrepedagogik 

på svenska: en 

fiffig metod? 

Sökning på titeln i 

Summon@Dalarna 

Holmgren, Per & Wirdenäs, 

Karolina (2010) Skrivpedagogik i 

praktiken. Textkedjor, textsamtal 

och texttypologier i tre 

svensklärares klassrum. I: Språk 

och stil, NF 20, 2010 
 

Tidskriftsartikel 

(Peer reviewed) 
Texter inom 

projektet TOKIS 

som gjorde på 

uppdrag av 

Vetenskapsrådet 

Sökning på titeln i 

Summon@Dalarna 

Holmberg, Per (2013) ”Att skriva 

förklarande text. Text som 

deltagande i praktiker och 

aktiviteter”. I: Hållsten, Stina & 

Rehnberg, Hanna Sofia & 

Wojahn, Daniel (red.) (2013) 

Text, kontext och betydelse. Sex 

nordiska studier i systemisk 

funktionell lingvistik. Södertörns 

högskola 

 

Konferensbidrag 

till den sjunde 

nordiska SFL-

workshopen (övrigt 

vetenskapligt) 

Texter inom 

projektet TOKIS 

som gjordes på 

uppdrag av 

vetenskapsrådet 

Sökning på titel i 

Google Scholar. 

Walldén, Robert (2017) Genrer 

och språkliga resurser i 

grundskolans läromedel: ett 

funktionellt perspektiv. I: 

Forskning om undervisning och 

lärande Volym 5, nummer 2 

 

Tidskriftsartikel 

(Peer reviewed) 
Fri sökning i 

Summon 
Genrepedagogik 

utan avgränsningar 

Summon@Dalarna 

 

6.4 Urval av litteratur 
Denna studie bygger enbart på kvalitativ forskning eftersom syftet är att se hur ett visst 

ämnesmoment inom ämnet svenska i skolan har utvecklats och uttrycks i undervisning inom 

högstadiet och gymnasiet. Den utvalda litteraturen gör inte anspråk på att beskriva en generaliserad 

bild, utan snarare på att studera och förstå ett visst fenomen (Eriksson Barajas m.fl. 2013:125, 

136). Kvalitativa studier är tacksamma för att göra ett medvetet ändamålsenligt urval. Urvalet av 

litteratur i denna studie bygger på ett strategiskt urval, det vill säga, ett urval där endast 

“informanter som har mycket att berätta om forskningsfrågan” (2013:137) har valts (2013:136-

137). Informanterna, eller forskarna, och deras litteratur har matchat med studiens avgränsningar 

och stämt överens med samtliga innehållsanalysfrågor. Dock har endast fem av sex titlar valts till 

denna studie. Anledning till detta är att den första titeln, Hansson (2013), är ett konferensbidrag 

som endast avser en skolkontext i en generell mening. Studien visar ingen djupare förståelse för 

varken lärarens tillvägagångssätt eller läromedlets utformning. Därav har studien gallrats bort i 

resultatet. Nedan följer en redovisning av samtliga titlar som de olika sökningarna resulterat i: 
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Hansson, Fredrik (2013) Genrepedagogik på svenska: en fiffig metod? Konferensbidrag. Utgiven 
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7. Resultat 
Denna del är uppdelad i två delar där den första presenterar allt det utvalda materialet och redogör 

för första och tredje frågeställningen: ”Vilka faktorer lyfter forskning inom funktionell grammatik 

fram för en lyckad grammatik- och skrivundervisning?” och ”Vad skiljer funktionell grammatik 

från den traditionella grammatikundervisningen?”. Den andra delen redogör den andra 

frågeställningen: ”Hur ser olika former av funktionell grammatik på lärande, lärarens och elevens 

roll?”, och då analyseras endast vissa delar av det presenterade och analyserade materialet. 

 

7.1 Presentation och analys av det utvalda materialet 

7.1.1 Skrivprocesser genom observationer, läroböcker, styrdokument och intervjuer 

Fredrik Hansson har skrivit avhandlingen På jakt efter språket (2011) där han genomför en studie 

utifrån etnografisk metod, vilket innebär att han på nära håll studerat två lärares undervisning i två 

olika gymnasieklasser (Hansson 2011:65, 76). Avhandlingen syftar till att genom analys beskriva 

och problematisera hur språkundervisning sker i gymnasieskolans svenskämne. Studien fokuserar 

främst på frågorna: hur ser den ideala undervisningen ut i styrdokumenten, hos skolledare, hos 

lärare och hos elever, samt hur ser den faktiska undervisningen ut (2011:20). Avhandlingen berör 

en rad olika moment som ingår i svenskans ämnesområde språkkunskap. Till denna studie har 

endast delar rörande lärarnas sätt att arbeta med genrepedagogik valts ut. 

 
Studiens resultat visar att såväl läroboken som lärarna i de två olika klasserna använder begreppet 

genre. Begreppet introduceras i samband med en skrivuppgift där lärarna inleder i respektive klass 

med att presentera begreppet utifrån olika förklaringsmodeller och därefter får eleverna utifrån 

lärobokens förklaring arbeta individuellt med egna övningar där olika texter ska delas in i olika på 

förhand givna genrer. Eleverna får sedan i grupper diskutera kännetecken för olika genrer och 

sedan presenteras olika elevskrivna exempel i helklass (2011: 166-168). Olika synsätt på vad som 

kännetecknar en genre framkommer under lektionerna. Dels den traditionella etablerade triaden 

epik, lyrik och dramatik, som presenteras av läraren i ena klassen, dels lärobokens framställning 
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av genre utifrån nyretoriken2, där genrer beskrivs utifrån hur språket ser ut i en särskild typ av text, 

och dels elevernas tankar om texternas funktion utifrån Sydneyskolans beskrivning3. Elevernas 

egna texter stödjer olika sociala processer, men texternas uppbyggnad diskuteras eller 

kommenteras inte av läraren. Inget stöd hämtas från autentiska texter och inte heller förs några 

lärarledda textsamtal under arbetsgången. Dock ger eleverna respons på varandras texter som ett 

steg i att arbeta med processkrivande, men responsen blir snarare subjektivt tyckande än åsikter 

gällande texternas funktioner eller förebilder (2011:169-171).  

 

Hansson påpekar brister i undervisningen då eleverna när de utför uppgiften utgår från sina egna 

erfarenheter av den typ av text som efterfrågas och inte från de explicita tips och särdrag som 

läroboken visar, samt att elevernas texter endast produceras för att användas i en skolkontext, något 

som kan, men inte måste, vara ett problem. Problem kan uppstå om eleven inte förstår det större 

sociala sammanhang som texten ska fungera i, utan endast ser texten från sitt eget perspektiv. Å 

andra sidan kan sådana textarbeten fylla en funktion om de har ett tydligt skolrelaterat syfte, till 

exempel som övning inför nationella proven (2011:179). Hansson kommenterar: 

  
Sammanfattningsvis framstår elevernas uttalanden om genrer som relaterade till 

reception (lyssnande, läsande, tittande) och - med något undantag - inte satta i samband 

med egen textproduktion. Konceptionen av genrebegreppet är vardagligt och bidrar till 

en svag inre klassifikation av svenskämnet i förhållande till det stoff som man arbetar 

med (2011:182).  

 
Konklusionen blir således att genreskrivning inte är ett arbete om språk, utan snarare ett arbete 

med språk, där själva skrivprocessen saknar kontinuerligt arbete med begreppsförståelse, 

autentiska exempel, grammatisk terminologi och lärarledda iakttagelser av vad som utmärker olika 

genrer. För att skapa djupare samtal om språk skulle lärarna behöva använda textexempel i form 

av förebilder och ha grammatiska analysverktyg, annars riskerar elevernas analyser att enbart 

handla om subjektivt tyckande (2011:192-193). Faktorer som framträder som avgörande för att 

genrepedagogik överhuvudtaget ska fungera är starkare lärarstöd och tydlig lärarhandledning som 

klargör vad genre i uppgiften innebär, autentiskt material som är kopplat till textens funktion 

utanför det aktuella skolarbetet, samt att såväl läraren som eleverna utvecklar ett metaspråk 

(grammatiska termer) som kan fungera som analysverktyg.  

 

7.1.2 Skrivpedagogik i praktiken 

Per Holmgren och Karolina Wirdenäs har genomfört studien Skrivpedagogik i praktiken (2010) 

inom projektet TOKIS, där de undersökte hur tre lärare i svenska med ett stort intresse för 

skrivpedagogik utövade processorienterat skrivande i sin undervisning. Lärarna utgick i sitt arbete 

från dåvarande läroplanernas vida möjligheter att arbeta med kunskapsutveckling av elevernas 

skriftspråk, och studien syftar till att ge en positiv bild av hur konstruktiv skrivundervisning kan 

se ut (Holmgren & Wirdenäs 2010:105-106). Lärarna som studerades undervisade under läsåret 

2007 – 2008 i årskurs 7 och i en samhällsvetenskaplig respektive naturvetenskaplig klass som läste 

första året på gymnasiet (2010:107). Studien ses som textografisk, vilket innebär att studien 

                                                      
2 Den nyretoriska definitionen av genrer kommer från Carolyn A. Miller (1984). Genrer ses som sociala 
konstruktioner för regelbundna sociala situationer som är etablerade i olika kulturer eller sammanhang. Genrer kan 
till exempel i sammanhanget skrift vara reklam eller en uppslagstext, och i sammanhanget film vara thriller eller 
komedi (Hansson 2011:62, 168-171). 
3 Sydneyskolans förståelse av genrer är att de är textaktiviteter som i olika steg bygger upp en text som har ett 
specifikt syfte, genrer är till exempel en förklaring eller beskrivning (Hansson 2011:63,171). Nyretoriken klassificeras 
som läsarorienterad medan Sydneyskolan som textorienterad (Se Holmberg & Wirdenäs 2010:113). 
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begränsats till respektive lärares arbete med skrivande under ett moment. Tre olika utgångspunkter 

undersöktes i studien: textkedjor, textsamtal samt texttypologi (2010:109).  

Slutsatsen av studien är att alla tre lärarna arbetade med texter på olika sätt, dock inom ramen för 

funktionell grammatik. Läraren för årskurs 7 bedrev främst en form av individuellt skrivande där 

eleverna i huvudsak fick skriva reflekterande (2010:125-126). Läraren för klassen i 

samhällsvetenskap bedrev en skrivundervisning med fokus mot verkligheten och samhället, och 

elevernas texter publicerades i en lokal tidning samt i olika företags personaltidningar (2010:116, 

126). Läraren för klassen i naturvetenskap bedrev främst en skrivundervisning utifrån olika 

textmodeller med syftet att kunna skriva för fortsatta studier (2010:126). Lärarnas olika 

skrivförlopp, textsamtal och texttypologi redovisas i figuren nedanför:   

 

 

Trots det splittrade resultatet pekar studien på ett antal faktorer som samtliga lärare använt i 

skrivprocessen, om än på olika sätt. Den första faktorn är en tydlig och varierad arbetsgång 

(2010:125-126). I resultatet går det att utläsa att samtliga lärare har haft en arbetsgång där läsning 

– samtal – skrivande har ingått (studien kallar detta textkedjor se 2010:109). Lärarnas arbetsgång 

har varit likadan, medan urvalet av texter och målet för skrivandet har skiljt dem åt. Den andra 

faktorn är gemensam bearbetning av materialet. Lärarna har låtit eleverna skriva läslogg respektive 

flera utkast innan den slutgiltiga skrivuppgiften. I årskurs 7 lät läraren eleverna skriva individuellt 

och reflekterande. Texterna bearbetades, med ett undantag, av eleverna individuellt och av läraren 

(2010:125). Läraren för samhällsvetarklassen lät eleverna arbeta med en typ av text, insändare, 

som en förberedelse inför den slutliga skrivuppgiften, reportage. Skrivandet skedde i grupper, och 

eleverna, lärarna samt externa läsare bearbetade och gav respons på texterna. Läraren bedömde de 

slutliga versionerna (2010:115-116). I den naturvetenskapliga klassen skrevs referat först i par och 

därefter i helklass; totalt skrev eleverna fyra referat. Som slutlig skrivuppgift skrev eleverna 

individuellt. Bearbetning skedde främst i helklass och med starkt lärarstöd (2010:116). 

Bearbetning och metod för respons skiljde sig åt i klasserna, men gemensamt är att det skedde 

Figur 2 



 

21 
 

kontinuerligt genom hela arbetet och att eleverna fick flera tillfällen att utveckla sina kunskaper 

och sina texter inom samma genre.  

Den tredje och sista faktorn som lyfts fram i lärarnas arbetssätt är synliga förebilder. Läraren för 

årskurs 7 använde elevernas egna reflektioner som exempel. Läraren tog upp elevernas 

formuleringar i helklass och kommenterade form, men också som exempel på vad som 

kännetecknar ”bra” tolkningar och reflektioner, vilket snarare kan ses som textens funktion. Vissa 

elevers kognitiva förmåga att tolka blir således förebilder för skrivandet (2010:119). Läraren för 

samhällsvetarklassen använde istället verkliga texter som förebilder, som läraren tillsammans med 

eleverna gick igenom. Den andra gymnasieläraren använde också förebilder, men här skapades 

framför allt förebilderna i sällskap med eleverna i helklass då de skrev och redigerade texterna 

tillsammans (2010:126-127). Sammanfattningsvis är de avgörande faktorerna för en lyckad 

grammatikundervisning kopplat till skrivande en uttalad arbetsgång, kontinuerlig bearbetning 

samt synliga förebilder. 

Gällande traditionell grammatikundervisning visar studien att ingen av lärarna bedriver ren 

färdighetsträning, något som Holmberg och Wirdenäs påpekar att tidigare studier visat (2010:128-

129). Som kritik mot lärarnas olika sätt att arbeta med skrivande lyfter studien att en ensidig 

undervisning inte gynnar eleverna och att det blir stora skillnader beroende på vilken lärare som 

håller i undervisningen. Eleverna får på så sätt olika förutsättningar för att lyckas. Lärares metoder 

och värderingar är dessutom svårt att ändra på (2010:129). En annan kritisk aspekt är att alla tre 

lärarna arbetar utifrån tre olika inriktningar inom funktionell grammatik – erfarenhetspedagogik, 

nyretorik och Sydneyskolan – utan att någon av dem är medvetna om det (2010:128). 

Erfarenhetspedagogik är en enskild del av nyretoriken, och tillsammans ser dessa inriktningar 

genrer som skribent- och läsarorienterade. Sydneyskolan ser istället genrer som textorienterade 

helheter (2010:113). 

7.1.3 Att skriva förklarande text 

Per Holmberg utvidgar perspektiven på systemiskt-funktionellt skrivande ytterligare i artikeln Att 

skriva förklarande text (2013). Han utgår från samma klasser som studien ovan, alltså en klass i 

årskurs 7, samt två klasser på gymnasiet år 1, där den ena klassen läste samhällsvetenskapliga 

programmet, och den andra naturvetenskapliga programmet (2013:58). Lärarna i klasserna 

arbetade, som tidigare nämnts, medvetet med skrivpedagogik, och syftet med studien är att 

kartlägga hur lärarna arbetar med genren förklarande text och strukturerar upp arbetet, samt om 

undervisningskontexten har påverkat elevernas sätt att skriva i slutuppgiften (2013:53). I studien 

används Hallidays kontextteori, som är en del av den systemiska-funktionella lingvistiken. I 

studien genomförs först en kontextanalys där lärarnas olika aktiviteter kopplade till genren 

analyseras (2013:54-55). Sedan genomförs en textanalys av elevernas slutliga texter utifrån fyra 

olika drag som alla är utmärkande för genren: 1) kausala samband, 2) tankebetydelser, 3) kausala 

frågor, 4) kohesiva mönster (2013:58-59).  

Artikelns resultat redogör för två viktiga faktorer gällande att kontexten är avgörande för hur väl 

eleverna lyckas med att skriva förklarande. För det första är alla tre lärarna tydligt närvarande i 

processen. Alla tre lärarna är närvarande i klassrummet och växlar mellan att presentera olika 

förebilder för elevernas skrivande och att låta eleverna själva utforska materialet som skrivandet 

ska bygga på (2013:60-62). För det andra arbetar lärarna återkommande med elevernas 

textstrukturer. Läraren i årskurs 7 vägleder sina elever genom att ständigt visa exempel på bra 

förklaringar och vägleda eleverna genom kommentarer av vad de gör bra eller behöver utveckla i 

sina läsloggar. Av gymnasielärarna utmärker sig läraren i naturkunskapsklassen som den som ger 

det starkaste lärarstödet, medan den andra gymnasieläraren låter eleverna arbeta mer fritt (2013:63-

64).  
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Gällande textanalysen finns gemensamma drag i elevernas texter utifrån vilken lärare de haft. 

Kausala samband och tankebetydelser har en jämn fördelning mellan klasserna, men eleverna i 

årskurs 7 tenderar att återkomma till vad skribenten (de själva) tycker och tänker, medan 

samhällsvetenskapsklassen snarare utgår från de intervjuade, och naturvetenskapsklassen 

använder tankebetydelser för att inleda och avsluta sin förklarande text. Samma trend ses även 

gällande kausala frågor, där eleverna i naturvetenskapsklassen använder flest frågor, och då som 

ett sätt att skapa struktur i texten, medan eleverna i de andra klasserna använder frågor endast när 

någon svarat på en fråga, eller när eleven själv funderar på något. Det visar sig också att eleverna 

i den naturvetenskapliga klassen har utmärkande kohesiva mönster då alla elever strukturerar all 

sin text utifrån strukturen problem  utredning (som är utmärkande för förklarande text). I de 

andra två klasserna lyckas eleverna endast använda den strukturen mellan enskilda satser eller i 

enskilda stycken (2013:65-67), och i samhällsklassen misslyckas 7 elever av 22 att överhuvudtaget 

skriva förklarande (2013:57). Avslutningsvis konstaterar Holmberg att lärarnas olika arbetsgång 

och syften, om än de arbetat med samma faktorer i uppgiften, lyser igenom elevernas texter 

(2013:67-68). 

7.1.4 Analys av nationella provs anpassning till genreskrivning  
Anne Palmér (2013) presenterade vid den tionde nationella konferensen i svenska med didaktisk 

inriktning, en artikel, Skrivdidaktiska diskurser bakom gymnasieskolans nationella prov, där en 

analys gjorts av tre nationella prov i svenska på gymnasiet. Analysen utgår från en diskursanalytisk 

metod där “värderingar, uppfattningar och praktiker relaterade till skrivkompetens och 

skrivundervisning [undersöks]” (Palmer 2013:4). Varför just nationella proven i svenska 

undersöks motiveras av att proven är en central del i svenska 1 och svenska 3, samt att proven 

fungerar som stöd för lärarnas betygssättning. Proven är dessutom utformade efter skrivdidaktiska 

forskningsresultat och praktiska lärarerfarenheter. Genre är ett begrepp som används inom både 

skrivdidaktiken och inom läroplanen. Med avstamp i användandet av begreppet i nationella proven 

är syftet med analysen att jämföra hur de nationella proven från Lpf 94 och Lgy 11 förhåller sig 

till begreppet genre i provens skrivdel (2013:2, 4).  

 

I studien undersöks tre olika skrivdiskurser, vilka alla är hämtade från Roz Ivanic: 

processdiskursen, genrediskursen samt diskursen om sociala praktiker. Processdiskursen 

innefattar skrivande som bygger på en processinriktad skrivundervisning efter mönstret: förarbete, 

formulering och efterarbete. Genrediskursen bygger på Sydneyskolans tankar om texters 

lingvistiska variation utifrån syfte och sammanhang, och att texter bygger på olika textaktiviteter 

som: återberättande, beskrivande, instruerande m.m. Diskursen om sociala praktiker bygger på ett 

tankesätt där skrivandet sker utifrån givna övningar som har ett tydligt beskrivande syfte och 

kontext, samt att skrivandet kan fylla en funktion både inom och utanför skolan (2013:2-4).  

 
Analysen av proven visar att skrivprovet i svenska B, det vill säga provet som tillhör den tidigare 

läroplanen Lpf 94, är uppbyggt kring olika teman som ofta är allmänt inriktade. Skrivprovet är 

uppdelat i flera olika moment och kan ses som en skrivprocess där både läsning, bearbetning och 

muntlig framställning är olika delmoment före det slutliga skriftliga provet. I skrivprovet är det 

dock endast den färdiga texten som bedöms, och viktiga kriterier för att klara uppgiften är elevens 

förmåga att skriva utifrån såväl innehåll som form i den efterfrågade genren. Palmér bedömer 

skrivuppgiften i provet som funktionellt inriktad, och att uppgiften är formad efter diskursen om 

sociala praktiker (2013:5-7). Skrivprovet i svenska 1 är uppbyggt på liknande vis kring olika 

allmänna teman, samt att strukturen med olika delmoment innan skrivuppgiften är densamma. Till 

skillnad från svenska B bedöms dock elevernas texter i detta prov utifrån hur texten fungerar som 

helhet i ett sammanhang, och de olika sammanhangen som texterna ska fungera i är inte kopplade 

i samma utsträckning som tidigare prov till genrer som existerar utanför skolan. Begreppet genre 
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kan här snarare tolkas som textaktiviteter. Uppgiften ses till största del vara utformad efter 

diskursen om sociala praktiker, eftersom elevens förmåga att skriva en text som passar i 

sammanhanget är det som är avgörande för hur väl eleven klarar uppgiften (2013:7-8). I svenska 

3 är skrivprovet det första momentet, och därmed begränsas förberedelserna och bearbetningen av 

arbetet betydligt i jämförelse med de två andra ovannämnda skrivproven. Temat är inte allmänt, 

utan berör språk och litteratur och fokus ligger på form och elevens förmåga att hantera en 

vetenskaplig texttyp. Uppgiften är således främst formad efter genrediskursen (2013:8-9).  

 
I alla proven finns tendenser till samtliga tidigare nämnda diskurser, men i såväl svenska B och 

svenska 1 är diskursen om sociala praktiker fortfarande den diskurs som proven uttrycker starkast. 

Svenska 3 är den uppgift som främst bygger på genrediskursen. Palmér kommenterar resultatet 

med: “Genrediskursen har stärkt sina positioner genom de nya skrivproven, men proven kan inte 

ses helt igenom anpassade till denna diskurs” (2013:9). Jag uppfattar Palmérs kommentar som att 

det är önskvärt att proven och undervisningen i svenska till större del anpassas till genrediskursen. 

Förmodligen för att begreppet förekommer i läroplanen för ämnet svenska i gymnasiet, samt att 

skrivdidaktiska forskningsresultat verkar förespråka sådan typ av skrivundervisning. Faktorer eller 

inslag i proven som behöver förstärkas är ett förtydligande av processkrivningen, genre utifrån 

textstrukturernas kommunikativa form och inte enbart inom språklig form samt att genrerna 

koppling till en vidare kontext förstärks. En vidare kontext kan här vara för fortsatta studier, vilket 

provet i svenska 3 lever upp till, eller olika tidningsgenrer, vilket provet i svenska B till viss del 

lever upp till.  

 

7.1.5 Genrepedagogik och läroböcker 

Robert Walldén, har genomfört studien Genrer och språkliga resurser i grundskolans läromedel: 

ett funktionellt perspektiv (2017). Studien undersöker fem skrivpedagogiska läromedel och hur de 

uttrycker genre och språkliga resurser. Skriftliga genrer och genrepedagogik har börjat användas 

allt mer i samhället och inom skolan. Det ställer krav på både lärare och läromedlen. Walldén 

undersöker utifrån ett systemiskt-funktionellt perspektiv ”hur fem läromedel instruerar om genrer 

och språkliga resurser, och [studien] ger även teoretiska verktyg för att resonera kring språklig och 

kommunikativ form” (2017:101). Walldén utgår från Maria Westmans studie (2013) som visade 

att läroböcker i årskurs 4 presenterar skriftspråksgenre utifrån både formaliserad och 

funktionaliserad språksyn, men att kopplingen mellan dessa är svag. Walldéns studie har därför 

fokus på sambandet mellan form och funktion, och särskilt på skriftspråksgenres koppling till 

funktion inom tre olika språkliga områden, nämligen: ”genrestrukturer, logiska samband samt ord 

med värderande funktion” (2017:101-102). Med genrestrukturer menas olika strukturer som 

bygger på olika återkommande mönster i språket beroende på skribentens syfte med texten, vilket 

är samma sak som textaktiviteter. Totalt bygger läroböckerna på sju olika genrestrukturer: 

återgivning, narrativ, förklaring, instruktion, beskrivning, argument och recension. Att använda 

genrestrukturer är inte detsamma som att dela upp texten i olika delar. De bygger istället på 

specifika förhållanden och händelseutvecklingar som kännetecknar olika typer av texter. Till 

exempel hur en argumenterande text bör återupprepa eller förstärka vissa argument i slutet av 

texten, eller att narrativt berättande innebär att det finns ett problem som ska lösas (2017:101-104). 

Böckerna som undersöks för årskurs 7-9 är: 1) Fixa texten 1, 2) Genrekoden Skriva och 3) Kontakt 

Huvudbok 1.  

Walldéns resultat är att samtliga läroböcker för målgruppen högstadiet innehåller svaga 

beskrivningar av genrer. Beskrivningarna rör snarare en generell nivå som inte säger någonting 

om vad textens kommunikativa syfte är, utan enbart tar hänsyn till textens form. Exempelvis 

beskrivs nyhetsartiklar utifrån rubrik, ingress, brödtext och nedryckare (2017:110-111). I 

böckernas beskrivningar av genre finns också en avsaknad av ett grammatiskt metaspråk som 
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beskriver hur språket används och vad det får för effekt. Istället används förenklingar i form av 

tilltal om hur eleven ska göra, medan varför inte nämns. Den svaga kopplingen till genres funktion 

gör att eleven kan få svårt att förstå vad det är i de olika textstrukturerna som faktiskt är utmärkande 

för olika genrer (2017:111).   

Analysen visar gällande värderande ord att alla tre läroböckerna har en tendens att överanvända 

adjektiv i texter där även ord från andra ordklasser är minst lika betydelsefulla eller laddade i 

sammanhanget. Ett funktionsövergripande perspektiv skulle kunna hjälpa eleverna att se att ord 

från även andra ordklasser kan vara laddade positivt eller negativt beroende på sammanhang, men 

också att samma ord i olika kombinationer bygger upp en viss laddning i texten. Läroböckerna ger 

inte heller eleverna något stöd i vad det innebär att ett ord är värderande och i flera av 

läroböckernas exempel på värderande ord markerar inte författarna vilka ord de menar eller 

förklarar varför de valt just dessa (2017:112-114). I en av läroböckerna, Kontakt, överdrivs 

dessutom logiska samband då form går före funktion i de olika elevövningarna (2017:114-115). I 

de två andra böckerna beskrivs däremot logiska samband från både form och funktion (2017:117).  

Studien visar sammanfattningsvis att de undersökta läroböckerna som förespråkar skrivpedagogik 

och genreskrivning inte innehåller tillräckligt starka kopplingar mellan form och funktion. 

Walldén skriver: 

… studien [visar] att kursplanernas genrepedagogiska strömningar vidareförmedlas med 

en svag funktionell bas, samt med en sparsam och ofta vag hantering av metaspråkliga 

begrepp, i de aktuella läromedlen (2017:117). 

Slutsatsen av studien blir att faktorn genre är för svagt definierad trots att genrepedagogik implicit 

uttrycks i läroplanen för grundskola (och gymnasiet) och har börjat användas allt mer nationellt. 

Likaså behöver kommunikativ form, alternativ genres funktion, stärkas. Denna studie visar att 

synen på genre stannar vid den traditionella uppdelningen av form och funktion och att sambandet 

mellan dessa är svag. Detsamma kan sägas om resultatet gällande värderande ord och logiska 

samband. Dessutom saknar läroböckernas beskrivningar och exempel på olika genrer 

metaspråkliga beskrivningar, vilket gör att informationen blir felaktig och förenklad för eleverna 

(2017:117-118). 

7.2 Analys utifrån teoretiska perspektiv 
I litteraturen som detta arbete bygger på ryms studier både gällande lärares tillvägagångssätt när 

de lär ut grammatik- och språkkunskap inom skriftspråk och hur läromedel tolkningar av 

funktionell grammatik. För att kunna se hur grammatikundervisningen har utvecklats kommer de 

olika studiernas syn på själva lärandet, lärarens samt elevens roll att jämföras utifrån tre olika 

teoretiska lärandeperspektiv.  

 

7.2.1 Den traditionella behaviorismen 

Perspektivet karakteriseras av en stark och ledande lärare som styr eleverna mot ett visst uppsatt 

mål. Eleverna ses kunna lära samma saker på samma sätt, och elevernas kunskaper mäts i det 

slutliga resultatet, inte vägen dit. Den traditionella grammatiken visar fler likheter med 

inriktningen. De tidigare studier som presenterades i bakgrunden karakteriserar traditionell 

grammatik som tidsbegränsad, skild från skrivundervisningen i stort, styrd av läromedel samt att 

undervisningen innehåller få elevtexter eller verkliga texter och utforskande övningar. Lärarna 

inom den traditionella grammatikundervisningen har med andra ord en överordnad roll, eleverna 

en underordnad roll och lärandet sker främst utifrån korrekta beskrivningar och ett normerande 

synsätt på språk. Undervisningen fokuserar på resultatet, särskilt eftersom analyser och samtal 

kring språkliga variationer inte får utrymme, och inte heller används grammatiken som ett verktyg 

för att se skillnader i skriftspråket. 
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Som en utveckling av den traditionella grammatiken har denna studie främst fokuserat på studier 

som berör grammatikundervisning i ett vidare begrepp kopplat till skrivandet och särskilt till 

förståelsen av olika typer av texter. Likheter mellan behaviorismen och de fem olika 

undersökningarna som denna studie bygger på visar att få behavioristiska drag finns i detta valda 

material som fokuserar på genreskrivning, processkrivning eller funktionell grammatik. Men det 

går ändå att se vissa drag, särskilt gällande lärarens roll. I Holmberg och Wirdenäs studie (2010) 

har alla tre lärarna har en tydlig ledande roll i klassrummen. Läraren i årskurs 7, som till stor del 

utgår från elevernas fritt utformande formuleringar om deras individuella läsupplevelser, använder 

i helklass utvalda exemplen på vad som är goda reflektioner. Läraren påpekar för eleverna att 

exemplet är en god reflektion och förmedlar på så vis en bild av vilket typ av skrivande som är 

eftersträvansvärt (Holmberg & Wirdenäs 2010:123). På så vis har läraren en framträdande roll i 

undervisningen och markerar tydligt att läraren är den som avgör vad en god formulering är. 

Lärandet sker främst individuellt; eleverna får skriva och uttrycka sig fritt. Samtidigt går det att 

tolka lärarens metod att använda elevexemplen i helklass som att läraren implicit förväntar sig att 

alla eleverna kan reflektera och uttrycka sig likadant. Även här går synen ihop med behaviorismens 

tankar om att alla elever kan lära sig samma sak på samma sätt.  

 

De två andra lärarna använder också en utlärningsmetod som till viss del omfattar behaviorismens 

syn på läraren som framträdande och överordnad, samt att lärandet främst sker genom lärarens 

styrning. I samhällskunskapsklassen skriver eleverna utifrån egenvalda ämnen insändare och 

reportage utifrån olika företag. Undervisningen bygger till stor del på autentiskt material och 

läraren låter eleverna möta världen utanför skolan i båda skrivuppgifterna. Samtidigt ska eleverna 

lämna in utkast under hela skrivprocessen och läraren stämmer på så vis av att eleverna skriver på 

rätt sätt inom den valda genren, och har på så vis en överordnad ledande roll i undervisningen. 

Detta är ännu tydligare i naturkunskapsklassen där läraren låter eleverna göra referatskrivning i 

helklass med starkt lärarstöd, det vill säga, läraren kommenterar och hjälper eleverna att göra rätt.  

Utöver dessa exempel som främst gäller lärarens roll och handledning är det inget i studiernas 

resultat som pekar på att olika former av funktionell grammatik bedrivs utifrån en behavioristisk 

metod och syn på undervisning. 

 

7.2.2 Den individuella konstruktivismen 

Det material som främst stödjer konstruktivismens framträdande och individuella elevroll, samt 

lärarens tillbakadragna roll och att eleven är den drivande som får upptäcka kunskapen själv, är 

lärarna i Fredrik Hanssons studie (2011) och läromedlen i Robert Walldéns studie (2017). 

Hanssons lärare arbetar liksom alla andra lärare och läromedel i studien utifrån ett uttalat eller 

medvetet genrebegrepp. I Hanssons studie får eleverna både klassrumsundervisning samt arbeta i 

grupper för att lära sig se olika kännetecken för olika typer av texter. Ändå är det en hel del i 

arbetssättet som skiljer denna undervisning från den som presenterats i Holmberg och Holmberg 

& Wirdenäs. Tanken om olika delmoment eller processer är densamma, men i Hanssons 

undersökning lämnas eleverna själva att förstå vad olika genrer fyller för olika funktioner. Detta 

sker genom avsaknad av lärarledda samtal och autentiska exemplen och förebilder, att 

genrebegreppet efter att det presenteras i helklass inte återkommer kontinuerligt i undervisningen 

och att såväl lärarna som eleverna inte använder grammatiska begrepp när de analyserar texterna, 

vilket i sin tur leder till att elevernas analyser av varandras texter stannar vid subjektivt tyckande. 

 

Walldéns studie visar också att eleverna själva får ta ett stort ansvar för att förstå sambandet mellan 

form och funktion inom främst genreskrivning, men också gällande värderande ord och logiska 

samband. Läroböckerna för högstadiet använder begreppet genre, men hänvisar främst till formen, 

medan de kommunikativa syftena, alltså vad de olika texterna ska fungera i för sammanhang, 

uttrycks alldeles för generellt. I arbetet med värderande ord lämnas återigen eleven själv till att 
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förstå vad författarna menar i olika exemplen är värderande ord, och även till att förstå att ord är 

värderande beroende på i vilken kombination de används och i vilket sammanhang. Arbetet med 

logiska samband är det som skiljer läroböckerna mest åt. Här är det endast en lärobok som låter 

form gå före funktion, medan de två andra läroböckernas beskrivningar stämmer väl överens med 

ett funktionalistiskt skrivande. Helhetsintrycket av Walldéns studie blir ändå att läroböckerna till 

stor del rör sig inom konstruktivismen. Eleven får flera gånger själv upptäcka eller tolka vad 

författarna menar i de olika exemplen. För att arbeta med skrivpedagogiska läromedel som dessa 

kommer läraren behöva ha gedigna kunskaper gällande genrer och skrivande, samt behöva 

använda kunskaperna i helklass för att förtydliga sambandet för eleverna (Walldén 2017:118).  

 

7.2.3 Det samarbetsvänliga sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet är starkast i Holmgren och Wirdenäs (2010), Holmgren (2013) 

och Palmér (2013). Perspektivet karakteriseras av samspel mellan läraren och eleverna, där båda 

har en framträdande roll eftersom läraren är den med störst kunskap som ska vägleda eleverna, 

men eleverna är de vars utgångspunkt är avgörande för att något nytt lärande överhuvudtaget ska 

kunna ske. Läraren måste med andra ord alltid utgå från vad eleven redan kan. Som tidigare 

påpekats innehåller lärarnas undervisning i Holmberg och Wirdenäs vissa behavioristiska drag, 

men endast gällande lärarens roll och handledning. Samtidigt som de tre lärarna till viss del leder 

sin undervisning utifrån behavioristiska metoder, så finns även en del aspekter i deras undervisning 

som snarare tillhör det sociokulturella perspektivet. Lärarna må leda undervisningen, men genom 

att arbeta processinriktat och dessutom använda elevtexter som exempel, möter lärarna eleverna 

där de befinner sig, och bygger dessutom upp undervisningen från elevernas position. Samtliga av 

lärarna har även återkommande textsamtal med eleverna om vad i deras texter som behöver 

förbättras och särskilt i årskurs 7 och naturkunskapsklassen ger lärarna starkt lärarstöd i elevernas 

skrivande.  

 

Resultatet är detsamma i Holmgren vilket inte är så konstigt med tanke på att det är samma lärare 

och samma klasser som undersöks, men andra faktorer. I denna studie är det också främst 

processkrivningen som ger undervisningen dess sociokulturella inslag. Skrivundervisningen och 

arbetet med att förbättra texterna sker i en process där undervisningen byggs på utefter var eleverna 

befinner sig. Intressant är att i klasserna med en mycket framträdande lärare som ger starkt 

lärarstöd lyckas samtliga elever skriva förklarande texter, medan i den samhällsvetenskapliga 

klassen där läraren tonat ner sin roll, är det sju av 22 elever som misslyckas med att skriva 

förklarande och istället endast presenterar faktauppgifter (2013:57). Intressant är även att läraren 

för naturvetenskapsklassen är den som till störst del arbetar med både form och funktion, och att 

det är i denna klass som eleverna till stor del lyckas skriva hela texten utifrån förklarande texters 

struktur: problem  utredning.   

 

På samma sätt som ovanstående studier innehåller spår av det sociokulturella perspektivet gör även 

Palmérs undersökning av nationella prov det. Palmér (2013) lyfter i sin studie att proven främst 

innehåller diskurser om sociala praktiker medan processdiskursen och genrediskursen behöver 

förstärkas. Samtidigt visar proven i svenska B och svenska 1 en struktur som innebär att eleverna 

suggestivt genom flera olika delmoment får träna inför det slutliga skriftprovet, vilket visar att 

proven till viss del är utformade för att utveckla eleverna utifrån var de befinner sig. Likaså 

använder sig provet för svenska 3 en tydlig uttalad textgenre och dessutom har uppgiften ett 

bredare syfte då texten förbereder eleverna inför fortsatta studier, vilket kan ses som att provet till 

viss del ser kunskap som en process som fortsätter efter provet är slut. Proven verkar komplettera 

varandra gällande processdiskursen och genrediskursen, men för att båda proven ska ses tillämpa 

det sociokulturella perspektivet skulle de båda behöva innehålla samtliga element.  
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8. Diskussion 
Detta kapitel är uppdelat i fyra olika delar. Den första delen är en kritisk metoddiskussion där 

fördelar och nackdelar med valet av metod och litteratur diskuteras. Den andra delen diskuterar 

resultatets båda analyser. Den tredje delen berör mina egna slutsatser av arbetet, och den fjärde 

och sista delen är ett förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) menar att en systematisk litteraturstudie alltid 

ska innehålla en metoddiskussion där valet av litteratur kritiskt ska diskuteras utifrån 

täckningsgrad, urvalets innehåll och kvalitet, resultatets generaliserbarhet samt begräsningar 

(2013:168-169). Som tidigare nämnts bygger detta arbete endast på kvalitativ forskning, som inte 

gör anspråk på att beskriva en generaliserad bild. Kvalitativa studier bidrar till evidens genom att 

ge fördjupad kunskap om ett avgränsat ämne eller fenomen, och med den litteratur som valts till 

detta arbete, undersöker arbetet hur kunskapsutvecklingen skett inom ett visst fenomen (2013:136, 

156). Syftet med det här arbetet har varit att undersöka hur grammatikundervisning har utvecklats 

i läromedel och av lärare som har en metod eller ett synsätt som ligger nära funktionell grammatik. 

På så sätt går det även att säga att den här studien främst är en kvalitativ studie, eftersom det är ett 

avgränsat områdes utveckling som undersökts och analyserats. 

 

Valet av litteratur till studien är begränsat till nationell forskning i form av en avhandling och fyra 

olika artiklar, vilka alla är vetenskapligt granskade. Jag är medveten om att fler avhandlingar och 

artiklar hade stärkt resultatet, men samtidigt har sökningarna gett få träffar med relevans för 

studiens begränsningar i form av tidsperiod, texttyp, språk, studier endast inom högstadiet eller 

gymnasiet i en svensk skolkontext, sökord samt analysfrågor. Med en tydligt redovisad manuell 

sökning där jag sökt titlar via en vetenskaplig artikel, fritextsökning samt lärosätet Göteborgs 

universitet, ser jag ändå mitt resultat som relevant för studiens syfte och frågeställning. Studien 

undersöker å ena sidan ett avgränsat område utifrån ett färre antal studier; å andra sidan undersöks 

endast det område som studien avser att undersöka och resultatet har noggrant analyserats utifrån 

både utmärkande faktorer som framkommit i studierna och tre olika lärandeteoretiska perspektiv. 

Hade studien haft som syfte att presentera ett resultat som går att generalisera hade fler studier 

varit ett måste och flera begräsningar hade kunnat tagits bort eller justerats.  

 

Att studien utgått från ett mindre material där såväl avhandlingen som samtliga artiklar kunnat 

fylla alla kraven utifrån begräsningar och analysfrågor, stärker att materialets innehåll verkligen 

är relevant för studien och att materialet håller den kvalitet som förväntas av ett forskningsarbete. 

Studien kan också tack vare det begränsade antalet avhandlingar och artiklar ge en fördjupad bild 

av hur lärare undervisar inom funktionell grammatik, samt hur läromedel har utformats inom 

samma område. 

 

8.2 Resultatdiskussion 
Gällande resultatets första del som behandlar frågeställningarna om vilka faktorer inom funktionell 

grammatik som lyfts fram i forskningen, samt hur den funktionella grammatiken skiljer sig från 

den traditionella skrivs i resultatet ett antal olika faktorer som varit utmärkande i respektive studie 

fram, samt att någon enstaka kommentar om utvecklingen från traditionell grammatik till 

funktionell tagits med, och enbart för att författarna själva skrivit med det (se Holmberg och 

Wirdenäs 2010). Gällande faktorerna går det att se vissa likheter och skillnader mellan de olika 

studierna. Faktorer som är återkommande i två eller fler studier och dels utmärker olika former av 

funktionell grammatik, dels tillsammans gör undervisningen lyckad är: 1) tydlig tolkning av 
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genrebegreppet, 2) lärarstöd, 3) tydlig och varierad arbetsgång, 4) användningen av metaspråkliga 

grammatiska begrepp samt 5) att textens sammanhang eller funktion är uttalad.  

 

Gällande den första tar Hansson (2011) upp att eleverna får tre olika definitioner på vad en genre 

är; dels lärarens traditionella uppdelning av epik, lyrik och dramatik; dels bokens läsarorienterade 

genresyn utifrån omfattande helheter (nyretorik); dels elevernas textorienterade uppfattning av 

genrer som olika strukturer (Sydneyskolan.). Lärarna verkar i dessa klasser aldrig specificera vad 

de menar med genrer, och som tidigare påpekats visar elevernas skriva texter på att de inte heller 

riktigt förstått vad det är för något läraren och läroboken vill komma åt. Palmérs studie (2013) 

visar att genrebegreppet är uttalat i de nationella proven för svenska B, men nedtonat i provet för 

svenska 1 och framskrivet i svenska 2. Däremot verkar inte proven konkretisera vad de faktiskt 

menar med begreppet då det i provet för svenska B och svenska 1 (även om begreppet inte nämns) 

rör en tolkning av textens olika aktiviteter och funktion, och i svenska 3 rör en tolkning av textens 

helhet och form. Walldén (2017) ser i sin studie att läroböckerna han undersökt främst 

karakteriserar genrer genom deras form och inte genom både form och funktion. Lärarna i 

Holmberg och Wirdenäs (2010) och Holmberg (2013) nämner inte begreppet genrer 

överhuvudtaget i sitt arbete, däremot uppger alla lärarna att de medvetet arbetar med 

skrivpedagogik.  Värt att notera är att alla tre klasserna i Holmberg och Wirdenäs faktiskt lyckas 

med de uppgifter som lärarna tilldelar dem, mycket tack vare att lärarna har olika syften med 

uppgifterna. Så även om det inte finns en uttalad tolkning av begreppet, behöver inte det betyda 

att någon av lärarna bedriver en otydlig genreskrivundervisning. Det beror snarare på lärarna har 

uppfunnit sina egna metoder för att arbeta och vet vad som funkar bäst för dem genom erfarenhet. 

Ett sätt att stärka lärarnas arbetssätt och så småningom kunna variera det och dela med sig av det 

till andra, skulle kunna vara att arbeta mer medvetet med de teorier, erfarenhetspedagogik, 

nyretorik och Sydneyskolan, som deras arbetssätt ligger nära men som de uppger i studien att de 

är ovetandes om.  

 

Hansson (2011), Holmberg och Wirdenäs (2010) och Holmberg (2013) tar alla upp vikten av att 

arbeta med starkt lärarstöd och en uttalad och varierad arbetsgång. I Hansson arbetar lärarna och 

eleverna varierat med begreppet genrer men utan något lärarstöd. Resultatet blir att eleverna får 

svårt att förstå vad läroboken och läraren egentligen menar med genrer och istället utgår från sina 

egna erfarenheter. I Holmberg och Wirdenäs och Holmberg arbetar lärarna istället med ständigt 

återkommande textsamtal som berör både form och funktion. Två lärare har stort fokus på 

funktionen; läraren i årskurs 7 och läraren i samhällsklasserna, men det visar sig i Holmbergs 

resultat att klassen vars lärare bedrivit undervisningen med fokus på både funktion och form, är 

den klass där samtliga elever kan förhålla sig till genrens struktur genom hela texten, och att den 

klassen använder tankebetydelser och kausala frågor endast för att förtydliga textstrukturen och 

inte till att göra subjektiva uttalanden eller återberätta vad någon annan sagt.  Dessa tre lärare 

använder även autentiskt material i form av textförebilder i undervisningen. Eleverna får på så vis 

hela tiden arbeta utefter tydliga exemplar på vad det är för mål läraren vill att eleverna uppnår. 

 

En brist som samtliga studier visar är avsaknaden av ett metaspråk i såväl undervisningen som i 

läromedlens beskrivningar och förklaringar. Det verkar som att det aldrig ställs några krav på att 

eleven ska kunna uttrycka sig grammatiskt eller kunna analysera språkets uppbyggnad och vad det 

får för betydelse i de olika skrivövningarna. Detta framställs dock endast som ett problem i två 

studier, nämligen Hansson (2011) och Walldén (2017). Hansson och Walldén påpekar i sina 

studier att undervisningen eller läroböckerna saknar metaspråkliga begrepp vilket gör att själva 

beskrivningarna ibland blir otydliga, och i fallet med värderande ord i läroböckerna läggs för stort 

fokus på enskilda ordklasser istället för ett övergripande fokus på hur olika ord tillsammans skapar 

värderingar. Frånvaron av grammatiken är förvånade med tanke på att läroplanen både i det 
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övergripande syftet och i svenska 1 ska behandla språkriktighet samt språkliga begrepp som 

behövs för att kunna analysera språket (Läroplan 2011:160-162). 

 

Studierna har även olika resultat gällande huruvida både form, funktion och sammanhang är 

närvarande i undervisningen. Jag har valt att se sammanhang och syfte som samma sak, eftersom 

de båda berör vad texten syftar att användas till. De studier som är kritiska till utformningen av 

undervisningen eller läromedlen är också de studier vars lärare eller material har en svag koppling 

mellan form, funktion och sammanhang. Såväl Hansson (2011) som Walldén (2017) och Palmér 

(2013) visar att form får gå före funktion och att övningarna till viss del endast är utformade för 

att fungera i den aktuella skolkontexten. Det är endast de nationella proven för svenska B och 

svenska 3 som inte är det. Eleverna får på så vis inte någon större chans att fundera över varken 

syfte, mottagare eller kommunikationssituation, vilket även det står uttryckligen med i det 

övergripande syftet för ämnet svenska (2011:160).   

 

Beträffande resultatets andra del som berör hur de olika studierna ser på lärande, eleven och 

lärarens roll går det att konstatera att varken lärarnas tillvägagångssätt eller läromedlens innehåll 

går att till fullo jämföra med något av de tre lärandeteoretiska perspektiven. Vissa tillvägagångssätt 

kan definieras som både behavioristiska och sociokulturella, se Holmberg och Wirdenäs (2010), 

medan andra som rent sociokulturella, se Holmberg (2013). Båda lärarna i Hanssons studie, samt 

de tre läroböckerna i Walldéns studie (2017) visar upp starka drag av det konstruktivistiska 

perspektivet, medan Palmérs undersökning av de nationella proven (2013) i större utsträckning 

anpassar sig till det sociokulturella. Det som framför allt utmärker de sociokulturella är att lärarnas 

tillvägagångssätt och proven är processinriktade, samt att de till viss del är anpassade till var 

eleverna befinner sig. Den ena läraren i Holmberg och Wirdenäs, samt det nationella provet i 

svenska 3 har också ett bredare funktionellt fokus, det vill säga, texterna skrivs med fokus på en 

mottagare eller en kontext utanför den skolkontext som eleverna i uppgiften eller proven befinner 

sig i. Även det bidrar till att de är mer sociokulturellt inriktade än de andra läromedlen och lärarna 

som presenteras.  

 

En tanke som väckts under studiens gång är att den traditionella grammatiken befinner sig nära 

det behavioristiska perspektivet och att grammatik- och skrivundervisning har utvecklats i takt 

med att skolan allmänt har gjort det. Som tidigare nämnts var behaviorismen som starkast mellan 

åren 1900-1960, medan konstruktivismen var det under åren 1970-1980 och det sociokulturella 

perspektivet har varit dominerande i svensk skola sedan 1990:talet. I föreliggande studie 

konstateras att de fem nämnda faktorerna är det som skiljer den funktionella grammatiken från den 

traditionella. Tankar om att språkets form är viktigt finns fortfarande kvar, men det formalbildande 

och normerande idealet verkar ha försvunnit. Samtidigt har undervisningen i hur grammatik kan 

användas för att analysera språket inte riktigt nått hela vägen fram till det sociokulturella 

perspektivet. Att avgöra utifrån Hanssons och Walldéns studie finns det brister som pekar på att 

utvecklingen till viss del fastnat i konstruktivismen. Samspelet, framför allt textsamtal, och en 

tydligare arbetsgång som tar sin utgångspunkt i vad eleverna redan kan och sedan byggs på 

allteftersom verkar vara de delar som i första hand behöver stärkas. Både gällande att tydliggöra 

vad genrer är och att visa vad goda textförebilder är.  

 

8.3 Slutsats  
Detta arbete har presenterat fem olika studier som tillsammans bygger på fem olika lärares sätt att 

undervisa skrivpedagogiskt, tre olika läroböckers framställningar av genreskrivande och tre olika 

nationella provs anpassning till genrer och skrivdidaktik. Samtliga är olika former av funktionell 

grammatik. Analysen av resultatet visar att fem olika övergripande faktorer är viktiga för att lyckas 

med grammatik- och skrivundervisningen. Faktorerna är 1) ett tydligt tolkat genrebegrepp, 2) 
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lärarstöd, 3) tydlig och varierad arbetsgång, 4) metaspråkliga begrepp för att analysera språket 

samt 5) att textens sammanhang eller funktion är uttalad. Intressanta aspekter av resultatet är att 

det finns flera uppdelningar av vad begreppet genrer faktiskt betyder och innebär; de vanligaste 

verkar dock vara Sydneyskolans uppdelning av genrer utifrån texters olika komponenter och 

funktioner som berättande, beskrivande, förklarande och så vidare, eller nyretorikens uppdelning 

av genrer utifrån texternas helhet och därmed till viss del form. Såväl Sydneyskolan och 

nyretorikens tolkning verkar fungera i undervisningen, men Sydneyskolan verkar vara den 

uppdelning som till största del förenar både form, funktion och innehåll, och nyretoriken den som 

förenar form och sammanhang. Båda tolkningarna verkar dock fungera väl i skolsammanhang, 

förutsatt att undervisningen eller läromedlen även bygger på de andra betydelsefulla faktorerna. 

 

Andra intressanta aspekter är att undervisning och läromedel som har sin utgångspunkt i olika 

former av funktionell grammatik verkar till viss del ha tappat flera moment i det processinriktade 

arbetet som borde bygga på att såväl lärare som läromedel utgår från vad eleven redan förväntas 

kunna och därefter bygger på undervisningen eller förståelsen med nya perspektiv om vad genrer 

är och vad som är utmärkande för den genre som eleverna ska skriva. Detsamma gäller lärarledda 

samtal och kontinuerlig återkoppling med eleverna. De behöver få upptäcka själva, men läraren 

och läromedlen behöver tydligt visa vägen genom bra autentiska textförebilder och ett grammatiskt 

metaspråk som ger eleverna bra analysredskap. Dessa två faktorer är bristfälliga i majoriteten av 

studierna, vilket är underligt med tanke på att läroplanen för svenska i gymnasiet lyfter både i det 

övergripande syftet och i svenska 1 att undervisningen ska behandla ”grunderna i den retoriska 

arbetsprocessen” och ”grundläggande språkliga begrepp” som är användbara i analyser av språket 

(Läroplan 2011:162). 

 

Studien visar också att olika former av funktionell grammatik innehåller få eller ingen av de 

faktorer som kännetecknar den traditionella grammatiken. Däremot visar studien att olika former 

av funktionell grammatik inte heller verkar svara på läroplanens samtliga krav eller leva upp till 

det sociokulturella perspektivet. I det fortsatta arbetet att utveckla olika former av funktionell 

grammatik borde därför såväl lärare som läromedel, förutom de faktorer som tidigare nämnts, 

arbeta mer medvetet med de olika synsätten som finns inom funktionell grammatik, och framför 

allt borde lärare bli mer teoretiskt medvetna om sitt utlärningssätt och dela med sig av sin metod 

till andra lärare. Tankarna bakom den traditionella grammatiken bör fortsatt vara begravda, men 

vissa kunskaper, som till exempel ordklasser, fraser och satser, borde ändå användas och utvecklas 

för att den mer funktionellt inriktade grammatik- och skrivundervisningen ska fungera väl. 

Inriktningarna traditionell och funktionell grammatik kompletterar varandra väl och skulle kunna 

hjälpa eleverna att analysera språket på ett mer objektivt sätt. Förhoppningsvis skulle sådana 

kunskaper om de lärs ut tillsammans med skrivundervisning medföra en djupare förståelse för hur 

språket fungerar. 

 

8.4 Förslag till vidare forskning 
Genomförandet av denna studie har visat att det finns lite aktuell forskning om hur 

grammatikundervisningen i svensk skola på gymnasiet eller högstadiet har utvecklats, och framför 

allt tagit nya former inom olika former av funktionell grammatik. Såväl studier av läroböcker som 

av lärares tillvägagångssätt skulle vara intressant att undersöka vidare utifrån de tre olika lärande 

teorierna. Går det att hitta likande tendenser om lärare själva får beskriva sin undervisning? Går 

det att stärka denna studies resultat om vilka faktorer som skapar en lyckad grammatik- och 

skrivundervisning? Går det att stärka att grammatik- och skrivundervisningen gått från ett 

behavioristiskt perspektiv till ett mer sociokulturellt anpassat perspektiv? Dessa frågor skulle för 

vidare studier vara intressanta att undersöka. 
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