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ABSTRACT 

___________________________________________________________________________ 

Alisa Vaniushkina, Sara Abdi  
 

Engelsk grammatik - lek och verklighet 
En litteraturstudie med fokus på grammatik i undervisning och inlärning för årskurs 4–6 

 

English grammar -play and reality 

A literature study focusing on grammar teaching and learning for years 4-6  

 

     Antal sidor: 22 

___________________________________________________________________________ 

Throughout history the human ability of learning language has spawned numerous theories on 

which methods are most efficient in both teaching and learning language. Ever since English 

has earned its title of lingua franca, educators from around the world have been tasked with 

teaching students in a manner that is the most beneficial for learning the language. In 

retrospect, knowledge of two or more languages is seldom a free choice, but a necessity for 

adapting to a globalized society. As different methods and theories have gone in and out of 

fashion, the most controversial topic remains – what is the purpose of teaching grammar?  

The purpose of this study is to analyse and compile research that deals with the way grammar 

is implemented, if at all, into teaching English as second language. Questions that the result 

should answer are the following:  

 

• Based on what the research claims about what is most conducive to learning English, 

how do teachers choose to construct their teaching? 

• Where lies the focus in teaching, on form or function? 

How grammar is taught, if at all, is a heavily debated subject among researchers and 

educators alike. Among the range of different opinions, both that are based in actual research 

and personal views on the topic, most parties seem to come to a consensus: grammar is 

important but without communication there can be no authentic learning.  

Method of this study is based on international research that has been reviewed and analyzed 

according to the criteria for inclusion. The findings of this study report the different 

approaches to teaching English with implementation of grammar in a way that promotes 

efficient learning. There are also examples of simultaneously teaching English by using 

different approaches to grammar and which results that provides 

___________________________________________________________________________ 
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1. INLEDNING 

 

Sedan början av språkundervisningen, har sättet att lära sig syntaxen och böjningar av språket 

ifrågasatts. Undervisningsmetoder för språk har varierat från induktiva, där eleven själv 

kommer fram till grammatiska regler från språkliga exempel, till deduktiva, varigenom eleven 

går vidare från regler till språkkunskaper. Under hela perioden av språkundervisning har båda 

metoder existerat, men aldrig på lika villkor. Induktiva metoder var mest moderna under sena 

renässansen och tidigt tjugonde århundradet, medan deduktiva metoder nådde sin största 

utveckling under slutet av medeltiden och artonhundratalet (Kelly, 1969, s.34). 

Språkundervisningstrender kan ses som ett cykliskt mönster där ett nytt paradigm av 

undervisningsmetodik uppstod ungefär var kvart i seklet, med varje ny metod som bryter från 

den gamla, men samtidigt tar med sig några av de positiva aspekterna av det föregående 

paradigm (Brown, 2014, s.17). 

 

Språk är ett medel för mänsklig kommunikation och spelar en viktig roll i varje människas liv.  

I Sverige är det officiella språket svenska men engelska behärskas av majoriteten av 

befolkningen. Parkvall (2009, s.102) uppmärksammar engelskans betydelse och skriver att 

inget annat främmande språk använts i så stor utsträckning i nationens historia. Quirk, 

Greenbaum, Leech och Svartvik (1985, s.4) poängterar att det finns skillnader mellan 

modersmål, andraspråk och främmande språk. Modersmål är det första språket en person lär 

sig tala, där inlärningen börjar från födsel. Nassaji och Fotos (2011, s.122–123) jämför 

andraspråk och främmande språk genom att förklara att ett andraspråk kan eleverna möta i stor 

utsträckning bortom klassrummet, medan ett främmande språk kan vara ett minoritetsspråk 

eller ett språk som människor möter i ett speciellt kulturellt sammanhang.  

 

Som främmande språk används engelskan för bland annat internationell kommunikation. Den 

används globalt och ger människor möjlighet att delta i informationsutbyte med personer som 

har annat modersmål än engelska runt om i världen. Quirk et al. (1985, s.3) påpekar, att 

engelskan är generellt erkänt som det viktigaste internationella språket och har mer än 300 

miljoner talare totalt.  

 

Det har genom åren funnits stort forskningsintresse för människans förmåga att lära sig språk 

och det har länge pågått diskussioner kring språkinlärning och dess processer. I den här 

uppsatsen vill vi fokusera specifikt på undervisning i engelska. Under vår verksamhetsförlagda 
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utbildning under grundskollärarutbildningen har vi märkt att elever som går i samma klass och 

får en likvärdig undervisning i engelska fortfarande har ett stort kunskapsgap sinsemellan. 

Skillnaderna är så pass stora att det är befogat att undersöka vilka faktorer som bidrar till 

elevernas lägre respektive högre kunskapsnivåer gällande engelskämnet. Vi som blivande 

lärare måste ständigt utvecklas och göra medvetna val om hur vi undervisar elever. Vi vill med 

hjälp av denna uppsats få och sprida en djupare insikt i språkinlärningsteorier för främmande 

språk, specifikt engelska.  Vi har observerat flera lektioner under vår praktik då vi själva har 

undrat om grammatiken i engelska bör fokuseras i undervisningen för åk 4–6, men vill titta 

närmare på för- och nackdelar.  

 

Det insamlade materialet inkluderar böcker, antologier och artiklar från vetenskapliga 

tidskrifter och avhandlingar. Det insamlade materialet sammanställs sedan i ett resultatkapitel. 

Vi fokuserar på nyare forskning men anser också att äldre forskning inom området är värdefull 

för jämförelsen av inlärningsteorier och därför har vi valt att inkludera studier från olika årtal.   

 

Grammatik är en viktig del av språket, men självklart finns det många andra faktorer inom och 

bortom skolan som bidrar till bättre eller sämre förutsättningar för inlärning av engelska. 

Socioekonomiska faktorer, motivation och flerspråkighet med mera är självklart intressanta och 

viktiga att studera, men för omfångsrika för denna studie. Fokuset kommer därför att ligga på 

grammatikens roll i undervisningen. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att sammanställa forskningen kring undervisning i engelska 

gällande årskurser 4–6, med avseende på grammatikens användning i undervisningen.  

Syftet kommer att behandlas med hjälp av dessa frågeställningar:  

 

• Hur väljer lärare att lägga upp sin undervisning i relation till grammatik, utifrån 

det forskningen hävdar om vad som är mest befrämjande för inlärning av 

engelska? 

• Grammatikens roll i skolan, bör fokuset ligga på form eller funktion? 
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3. BAKGRUND    

 

I bakgrunden presenteras olika forskares varierade syn på grammatikens roll i undervisningen, 

samt teorier och metoder som tillämpas i stor utsträckning inom engelskundervisningen idag. 

Vi presenterar vad flera grammatikstudier innehåller och granskar styrdokument. 

 

En viktig faktor som inte kommer att tas upp och fördjupas i nuläget men som behöver påpekas 

är att svenska klassrum sällan är homogena. Elever med olika bakgrunder och kulturer samlas 

i en lärosal. Det är viktigt att respektera elevernas kulturella bakgrunder och uppmärksamma 

deras kunskaper i de olika språk många av dem redan behärskar innan de lär sig engelska.  Vi 

väljer dock att enbart fokusera på den grammatiska aspekten av undervisningen i engelska. Vi 

anser att det inte går att fördjupa sig i alla de utomstående faktorer eftersom de skiljer sig från 

land till land och är därför svåra att inkludera. 

 

3.1 GRAMMATIK 

 

”Grammatik” (u.å.) definieras i Nationalencyklopedin som läran om hur språket är uppbyggt.  

Enligt Kelly (1969, s.44) innefattar grammatik traditionellt satslära och morfologi. Thornbury 

(1999, s.1–5) förklarar vidare att grammatiken är reglerna för hur ord, meningar och texter 

bildas i språk samt att grammatik är en process för att skapa mening där kontextuell information 

saknas. Enligt ovanstående definitioner har ordet grammatik har olika betydelser, bland annat 

som beskrivning för språkets struktur. Denna studie fokuserar på den grammatik som används 

i klassrummet, det vill säga, definitionen av grammatik som innebär regler för hur ord, 

meningar och texter bildas. 

 

3.1.1 GRAMMATIK I UNDERVISNINGEN GENOM ÅREN 

 

Kellys (1969, s. 34–43) omfattande redovisning av språkundervisningens historik visar hur 

grammatikens relevans i undervisningen ifrågasattes redan under renässansen. Nassaji och 

Fotos (2011, s.1–14) beskriver grammatikundervisningens förändringar genom åren. De 

beskriver både explicit fokus på grammatik, grammatiska regler i undervisningen och implicit 

fokus på grammatik där exponering för meningsfull kommunikation äger rum. Följande 

metoder har haft stor inflytande över hur språkundervisningen genomförs.  
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Undervisning baserad i grammatik 

 

Grammatik har under många år varit centralt för språkpedagogik. Tanken var att språk består 

endast av grammatiska regler och att det räckte att endast undervisa i dessa regler för att 

eleverna skulle kunna behärska ett nytt språk.  Metoden grundade sig i teorin om att den största 

svårigheten i andra- och främmandespråksinlärning låg i språkets struktur. Det måste därför 

uppmärksammas exklusivt. Grammatisk översättning introducerades som metod på 1700-talet 

och spreds över hela världen under 1800-talet. Språket delades in i kategorier (substantiv, verb, 

pronomen osv.) och undervisades separat genom explicit förklaring av grammatiska regler och 

översättning av texter från modersmål till andraspråk. Versioner av denna metod används 

fortfarande inom undervisning även idag (Nassaji och Fotos, 2011, s.2).  

 

I början på 1900-talet hade fokus förskjutits från inlärning av grammatik genom uppdelning av 

språket till en beskrivning av dess strukturella och fonologiska egenskaper. Det var alltså 

viktigare att kunna tala ett språk flytande än att kunna använda den i skrift. ALM, Audio-

Lingual Method baseras på muntlig kommunikation och lyssnande och användes som mest 

inom undervisningen under 1950 och 1960-talet. ALM grundades i språklig och psykologisk 

teori och tanken bakom den var att genom upprepning och memorering av hela eller delar av 

dialoger, ger eleverna en möjlighet att förstå strukturen på hur de ska använda grammatiska 

mönster. Dessutom så lärs eleverna korrekt uttal och intonation. Grammatikreglerna 

undervisades induktivt genom repetition av mönster (Nassaji och Fotos, 2011, s.3). 

 

Undervisning baserad i kommunikation 

 

Det exklusiva fokuset på språkets struktur visade sig att vara inadekvat för undervisningen, för 

att kunna använda ett språk behöver eleven mycket mer än att bara veta språkets uppbyggnad. 

Hymes (1972, s.282) särade på lingvistisk och kommunikativ kompetens. Han argumenterade 

att färdigheten att producera grammatiskt korrekta meningar är otillräcklig för att kunna 

använda dessa meningar på ett lämpligt sätt vid muntlig kommunikation. Teorin för 

kommunikativ inlärning argumenterar att språkinlärning ska vara en implicit och omedveten 

process. Enligt den teorin bör eleven inhämta språkkunskaper genom att möta och skapa 

mening istället för att medvetet lära sig språket genom explicit grammatisk undervisning. Till 

skillnad från undervisning baserad i grammatik, finns det inga instruktioner som tydligt visar 

hur undervisning baserad i kommunikation måste ske. (Nassaji och Fotos, 2011, s.7). Savignon 
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(2001, p.27) menar att kommunikativ inlärning måste anpassas till en kontext för varje 

undervisningstillfälle.   

 

 

Focus on Form 

 

Long och Robinson (1998, s.22) argumenterar att undervisning som endast fokuserar på 

grammatiska regler är lika problematisk som en undervisning där fokus ligger endast på 

kommunikation. FonFs (med S) - focus on forms, är den traditionella undervisningsmodellen 

där språket är indelat i olika grammatiska former som kan läras ut sekventiellt och additivt. 

FonFs bidrar till lektioner som består av regelinlärning där det inte sker någon utveckling av 

elevernas kommunikativa förmågor. Däremot focus on meaning är en undervisningsmodell där 

elever förväntas att analysera språket induktivt och på så sätt komma fram till den 

underliggande grammatiken. Focus on meaning ger ingen möjlighet för eleverna att uppnå en 

bättre grammatisk förståelse och anpassar sig inte till deras inlärningsbehov. FonF (utan S) - 

focus on form, är en balanserad undervisning som omfattar en blandning av både FonFs och 

focus on meaning. FonF utgår från att eleverna bekantar sig med olika grammatiska strukturer 

och regler utan att uppmärksamma dessa i sitt meningsskapande. Det vill säga, undervisningen 

är anpassad efter elevernas behov och ger eleverna möjlighet att både få en undervisning i 

grammatik och i kommunikation.  

 

3.1.2 GRAMMATIK I UNDERVISNINGEN IDAG 

 

Det största förändringen inom språkundervisning sedan 1980-talet enligt Brown (2014, s.18) är 

hur lärarna inte längre förlitar sig på förkunnande doktriner och populära metoder. De gamla 

metoderna, som översättningsmetoden och ALM betraktas som otillräckliga och otillämpliga i 

undervisning av elever i en modern kontext. Brown (2014, s.18) menar att det inte finns någon 

metod som går att använda i varje klassrum och förväntas samma resultat då elever är först och 

främst individer och lär sig bäst på olika sätt. Därför är det mer lämpligt att välja och anpassa 

undervisningsmetoder med fokus på att varje inlärningssituation och att varje elev är unik.  

 

Estling Vannestål (2015, s.19–20) påpekar att många elever associerar grammatik med något 

obehagligt, en fördom som troligtvis härstammar från dåliga erfarenheter av 
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grammatikundervisningen i skolan. Det leder till motvilja att se grammatiken som någonting 

mer än en bunt förvirrande regler och undantag. Grammatikens system upplevs som 

svårbegriplig och det finns en viss ovilja att lära sig grammatisk terminologi. Många elever 

förstår dock hur viktigt det är att förbättra sin grammatik för att kunna kommunicera på en mer 

avancerad nivå. Därför måste undervisningen organiseras på ett sätt som ger eleverna bästa 

förutsättningar att lära sig språk och vilja fortsätta lära sig språk på en mer avancerad nivå. 

Kommunikativ kompetens, enligt Estling Vannestål (2015, s.19), innebär mer än bara 

möjligheten att bli förstådd. Man måste också kunna uttrycka sig på ett korrekt och koherent 

sätt. Hon menar att utan kunskap om grammatikens system blir det svårt att uttrycka sig i 

exempelvis skrift, där mottagaren inte kan se ickeverbala signaler som ansiktsuttryck och 

kroppsspråk.   

 

3.1.2.1 VARFÖR LÄRA UT GRAMMATIK?  

 

För att kunna utforma och anpassa undervisningen är det viktigt att hitta en balans mellan olika 

teorier och metoder. Thornbury (1999, s.14–17) hävdar att språkpedagogik är en debatt om 

grammatik och historiskt sett handlar det om påståenden för och mot grammatik inom 

språkundervisning. Här redovisas några av dessa påståenden och argument. 

 

The sentence-machine argument  

 

Detta argument utgår från att det finns en gräns för hur länge elever kan använda sig av endast 

enskilda meningar och fraser och behöver lära sig mönster och regler för att kunna skapa nya 

meningar. Grammatik är en förklaring av regler för språkets meningsbyggnad, därför ger den 

en förmåga att generera ett antal unika meningar som endast begränsas av elevens ordförråd. 

(Thornbury, 1999, s.15) 

 

The fine-tuning argument 

 

Grammatiken låter eleverna skapa djupare och mer komplexa meningar för förbättrad och 

anpassad kommunikation. Det går nämligen att endast kommunicera med hjälp av enkla ord 

som eleverna sätter ihop, men det räcker knappast för de sammanhang och situationer som 
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kräver avancerat och specialiserat språk. Grammatiken hjälper finslipa språket. (Thornbury, 

1999, s.15) 

 

The fossilisation argument 

 

Eftersom alla individer lär sig olika, finns det elever som har det mycket lättare att i början lära 

sig språket utan en formell grammatisk undervisning. Efter ett tag kommer dessa elever att nå 

en nivå där deras kunskaper har väldigt svårt att progressera på egen hand.  Det innebär att 

deras kommunikativa förmåga fossiliseras. (Thornbury, 1999, s.16) 

 

Alla påståenden presenterade ovan handlar om hur viktig grammatik är för inlärning av språket. 

Det betyder dock inte att all undervisning ska ske på samma sätt. Arends, Carinus och 

Tammenga-Helmantel (2014, s.198–210) i sin experimentella studie framför en hypotes om att 

oavsett hur grammatiken lärs ut, blir undervisningen mer effektiv än den där det inte sker någon 

grammatisk instruktion alls. Studien bestod av ett förprov, en serie lektioner och ett eftertest. 

Både meta-lingvistisk kunskap och produktion av den grammatiska strukturen testades. 

Skillnader i elevernas testresultat mellan olika instruktionsformer undersöktes genom att 

använda variansanalyser. Resultaten visade att exponering av någon form av grammatik i 

undervisning (både explicit och implicit) gav bättre resultat. (Arends, Carinus och Tammenga-

Helmantel, 2014, s.206) 

 

 

3.1.2.2 VARFÖR BORTSE FRÅN ATT LÄRA UT GRAMMATIK?  

 

Precis som det finns argument för grammatik i undervisningen, finns det argument emot det. 

Här redovisas några argument emot explicit undervisning av grammatik. 

 

The Natural Approach 

 

Kraschen och Terrell (2000, s.71–72) tillämpar det naturliga tillvägagångssättet för 

undervisning, där fokuset ligger på elevernas behov i språkbruket. Målet med denna metod är 

att lära eleverna kommunicera i de sammanhang som eleverna kommer att befinna sig i. 

Författarna menar att det finns många personliga faktorer som påverkar elevernas utveckling 
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och inlärning, därför har inte alla elever en möjlighet att anpassa sig efter en undervisning där 

grammatiken har en explicit struktur. Det som gynnar elevernas utveckling i detta fall är 

kommunikativ inlärning, där eleverna kommer att kunna inhämta grammatik omedvetet och 

lära sig mer.  

 

Thornbury (1999, s.18–20) belyser också flera motargument för grammatiken i undervisning: 

 

The acquisition argument 

 

Det faktum att alla människor lär sig sitt modersmål utan att ha haft undervisning av grammatik 

leder till funderingen att om det går med det första språket, att lära sig den utan grammatik, 

måste det även gå med andraspråk. Förvärv av språket sker naturligt genom kommunikation 

med de personer som har språket som modersmål. Den formella undervisningen som bygger på 

grammatisk struktur har sällan en utökat användning bortom klassrummet.  (Thornbury, 1999, 

s.19) 

 

The communication argument 

 

Påståendet kopplas till Hymes (1972) teori om språklig kompetens. Språket ska alltså läras 

genom aktiv användning. Genom aktiviteter som engagerar elever i kommunikation, kommer 

de induktivt lära sig grammatiken, därför anses explicit undervisning i grammatik som 

tidsslöseri. (Thornbury, 1999, s.19)  

 

Thornbury (1999) som presenterar flera mot och för argument, påstår också att oavsett vad 

forskning säger om vad som gynnar eleverna mest i sin språkundervisning, är inlärningen till 

stor del beroende av elevernas egen inställning och motivation. Som exempel, de elever som 

har erfarenhet av explicit grammatisk undervisning kan känna sig obekväma när deras nya 

lärare påstår att det bästa sättet att lära sig ett språk är endast genom kommunikation. De flesta 

elever kan ha en förväntning av hur undervisningen kommer att utövas och kan uppleva 

frustration och känna sig främmandegjorda om läraren ignorerar dessa förväntningar. Precis 

som de elever som kräver regler och struktur finns det elever som har helt andra behov. En av 

anledningarna kan vara att många elever redan har en grammatisk bas och flera år av 

grammatisk undervisning bakom sig. Sådana elever vill inget annat än att äntligen kunna 

använda sig av sina kunskaper och lära sig tala språket (Thornbury, 1999, s.20). 
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Denna studie är en insyn i hur lärare i engelska förhåller sig till den forskning som behandlar 

grammatikens roll inom engelskundervisning. Petersson (2016, s.19) poängterar att många 

lärare behöver själva tolka det som står i kursplanen i engelska. Kursplaner med brister i 

vägledning i hur grammatiken bör undervisas ger mer utrymme till egna beslut om hur 

undervisningen genomförs. Brown (2014, s.18) föreslår en eklektisk inställning till 

undervisning där alla ovan nämnda metoder och teorier kan användas som byggstenar där 

läraren kan anpassa undervisningen på ett sätt som gynnar alla elevers lärande.   

 

 

3.2 STYRDOKUMENT 
  

 

Nassaji och Fotos (2011, s.1) hävdar att grammatiken är så fundamental för språket att utan den 

kan språk inte existera. Trots det nämner Styrdokumenten för årskurs 4–6 engelskgrammatik 

endast två gånger, en gång under rubriken förmågor och en gång under centralt innehåll 

(Skolverket, 2018, s.34–35): 

 

      Lyssna och läsa – reception 

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta 

språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.  

      Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och 

intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck 

samt grammatiska strukturer.  

 

Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (Skolverket, 2017, s.7) förklarar hur den 

kommunikativa förmågan som eleverna ska kunna utveckla även ska innefatta en ökande 

grad av språklig säkerhet.  

 

Det innebär att man i möjligaste mån behärskar språkets form, det vill säga vokabulär, 

fraseologi, uttal, prosodi, stavning och grammatik. 

 

Kunskapskraven för betyget E föreskriver att eleverna ska kunna formulera sig enkelt och 

begripligt både muntligt och i skrift (Skolverket, 2018, s.36–37). I grunden ska eleverna få 

möjlighet att utveckla sina förmågor att uttrycka och formulera sig på engelska. Förmågan 
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att bilda meningar och kommunicera på ett sätt som gör innehållet tydligt och lätt att förstå 

innebär att eleverna bör ha åtminstone en aning om hur engelsk grammatik fungerar i 

språkbruket (Estling Vannestål, 2016, s.19). 

 

Enligt Skolverket (2018, s.5) vilar skolväsendet på demokratins grund. Eleverna ska kunna 

inhämta och utveckla kunskaper och värden, delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet. I skollagen (SFS 2010:800) står det att skolan ska främja alla elevers lärande 

och utveckling samt att eleverna ska känna en livslång lust att lära. Som Estling Vannestål 

(2016, s. 19) skriver finns grammatik i allt språk som eleverna möter. Språk är ett redskap 

för inhämtning av information och ny kunskap. Kursplanen i engelska (Skolverket, 2018, 

s.33) belyser nödvändigheteten av att ha kunskaper i flera språk. Genom en ökad möjlighet 

av kontakter ges eleven nya perspektiv på omvärlden och större förståelse på olika sätt att 

leva. Därför är det nödvändigt att ge eleverna möjlighet att ta del av god undervisning som 

ger eleverna en utvecklingsbar grund i det engelska språket. 
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4.METOD 

 

Metodbeskrivningen omfattar tillvägagångssättet för materialinsamling och redovisning för 

bearbetning och analys av materialet. Här beskrivs vilka databaser, fraser och sökord som 

användes för informationssökningen samt kriterier för urval av materialet. 

 

4.1 INFORMATIONSSÖKNING:  

Följande söktjänster och databaser användes för materialinsamlingen: ERIC, SwePub och 

Google Scholar. ERIC, som är en pedagogisk databas innefattande mycket internationell 

forskning, var den primära källan för hämtat material. Swepub användes för sökning av 

relevanta artiklar skrivna i Sverige. Google Scholar användes i de fall där fulltexten inte fanns 

tillgänglig på ERIC. Målet har varit att hitta internationella och nationella artiklar som 

behandlar litteraturstudiens syfte, men det har visat sig att det inte finns tillräckligt med 

relevanta vetenskapliga artiklar skrivna på svenska. Anledningen till detta är att vi först och 

främst behövde artiklar som handlar om elever i yngre åldrar. Den sekundära anledningen var 

att vi beslutade att hålla vårt fokus på just grammatiken i engelskundervisning.  

 

Sökorden som medförde bäst resultat var en kombination av “English”, “grammar”, 

“primary school”, “learning” “child”, “teaching” och “curriculum”. Sökorden valdes ut efter 

relevans till ämnet i litteraturstudien. Synonymer bidrog till ett bättre urval av källor. Sökorden 

”form” och ”funktion” användes inte då de var för vaga och hade inte bidragit till bättre träffar. 

Vanligaste hindret med sökningarna var det faktum att vi fick för många träffar som handlade 

om den allmänna andraspråksinlärningen i olika åldrar, vilket var anledningen till att vi 

beslutade oss för att använda oss av mer exkluderande begrepp.   

 

Materialinsamlingen påbörjades med en bredare sökning genom användning av sökorden 

“English* AND grammar* AND primary school*” som bidrog med 370 träffar. Därefter 

fortsatte sökningen genom att vi lade till ännu ett eller ett par nya sökord för att minska antalet 

träffar. Samma sökord med tillval av learning* och child* resulterade i 85 träffar och de flesta 

artiklarna hittades genom denna sökning. För att precisera sökningen användes curriculum* 

som resulterade i 22 träffar och teaching* som gav 17. 

Sökningen i Swepub utfördes genom användning av sökorden undervis* och grammatik* som 

gav 36 träffar. När sökorden engelsk* lades till resulterade sökningen i 4 träffar, ingen av dem 

användbar.  
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Vetenskapliga artiklar granskades utifrån följande kriterier för inklusion, som har utformats 

utifrån studiens syfte och frågeställningar: 

• Materialet behandlar elever i grundskoleålder.  

• Materialet behandlar elevernas andra- och/eller främmandespråksundervisning i 

engelska. 

• Materialet visar tydligt hur och i vilken utsträckning grammatiken inkorporeras inom 

undervisningen.  

• Material som inte primärt handlar om eleverna i 6–12 års ålder måste belysa olika 

tillvägagångssätt som gynnar elevernas lärande i engelska. 

I Tabell 1 visas de källor som kommer att presenteras i resultatkapitlet.  

 

Tabell 1. Urval 

Författare Titel  År  

 
Land  Publikationstyp  

Anja K. Steinlen The development of English 

grammar and reading 

comprehension by majority 

and minority language 

children in a bilingual 

primary school 

2017 Tyskland Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 

Alison Kelly, 

Kimberly Safford 
Does teaching complex 

sentenсes have to be 

complicated? Lessons from 

children’s online writing  

2009 
Storbritannien Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 

Cem Alptekin, 

Gülcan Erçetin & 

Yasemin Bayuurt 

The Effectiveness of a Theme-

based Syllabus for Young L2 

Learners 

2007 

 

Turkiet Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 

Julia Sevy-Biloon Different Reasons to Play 

Games in an English 

Language Class 

2017 
Ecuador Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 

Natsuko Shintani The Incidental Grammar 

Acquisition in 

Focus on Form and Focus on 

Forms 

Instruction for Young 

Beginner Learners 

2015 
Nya Zealand Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 
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Utifrån dessa kriterier har ett urval (Tabell 1) gjorts och sammanställts i litteraturöversikten (se 

Bilaga 1). Publikationerna presenteras i bokstavsordning efter författarnas namn. Hälften av 

artiklarna är publicerade under 2010-talet, men också äldre titlar från mitten av 2000-talet och 

1998 finns med. Alla texter är publicerade utanför Sveriges gränser. 

 

 

4.2 MATERIALANALYS:  

 

Med utgångspunkten i kriterierna för inklusion har materialet analyserats och sammanställts i 

en översiktstabell i bilaga 1. Likheter och gemensamma aspekter inom materialet söktes enligt 

dessa frågor: 

 

• Hur används grammatiken i undervisningen? 

• Finns det tydliga resultat på hur framgångsrikt undervisar de lärare som avstår från 

explicit grammatisk instruktion?  

 

I denna litteraturstudie har texter från flera olika länder analyserats för att få insikt i hur 

undervisningen i engelska genomförs som andra- och främmandespråk.  

 

 

 

 

Rachel Rennie 

Klingelhofer & 

Mary Schleppegrell 

Functional grammar analysis 

in support of dialogic 

instruction with text: 

scaffolding purposeful, 

cumulative dialogue with 

English learners 

2016 

 

Storbritannien   Vetenskaplig 

tidskriftsartikel  

Simon Borg Teachers’ Pedagogical 

Systems and Grammar 

Teaching: A Qualitative Study 

1998 Malta Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 

Sven Van Lommel, 

Annouschka Laenen 

and Ge ́ry 

d’Ydewalle 

Foreign-grammar acquisition 

while watching subtitled 

television programmes 

2006 Belgien Vetenskaplig 

tidskriftsartikel 
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5. RESULTAT 

 

Resultaten från studien kommer att presenteras i två kategorier med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar som lyder: 

• Hur väljer lärare att lägga upp sin undervisning i relation till grammatik, utifrån 

det forskningen hävdar om vad som är mest befrämjande för inlärning av 

engelska? 

• Grammatikens roll i skolan, bör fokuset ligga på form eller funktion? 

 

Först presenteras olika sätt att genomföra undervisning som gynnar elevernas språkinlärning 

och bidrar till bättre resultat (5.1) och i den andra delen presenteras studier där fokus i 

undervisningen ligger på språkets form, funktion eller både och (5.2).  

 

5.1 VARIERANDE UNDERVISNING  

 

Kraschen och Terrell (2000) påstår att kommunikation som sker i det verkliga livet är oändligt 

mer gynnande för språkinlärning än klassrumspråk som simulerar den dialog som sker utanför 

skolan. Det är värt att upprepa det som Estling Vannestål (2016, s.19) belyser, det är mer 

komplicerat att kommunicera i skrift än via tal. Mimik, kroppsspråk och tonläge, det som 

stödjer språkanvändning vid kommunikation ansikte mot ansikte, tappas helt när eleverna får 

ett uppdrag att kommunicera med varandra genom skriven text. 

 

Det finns olika verktyg som lärare kan använda sig av för att stimulera eleverna och ge dem en 

möjlighet att ta del av en autentisk kommunikativ upplevelse samt försöka göra sig förstådda 

och anpassa sitt språk efter sammanhang. En sådan möjlighet beskrivs i forskningsprojektet 

som bedrivits i relation till världsmästerskapet i fotboll. Kelly och Safford (2006, s.118) 

redovisar resultat av blogginlägg skrivna av två klasser i årskurs 6 som följt världsmästerskapet 

i flera veckor. Syftet med bloggen var att förse eleverna med en miljö där de kommunicerar 

med varandra samt delar med sig av sina tankar, funderingar och kommentarer. Eleverna 

använde sig av kontextuella begrepp för att förklara, hypotisera och spekulera samt härmade de 

kommentarer de hörde på TV. Totalt gjordes det 248 inlägg, där 125 visade användning av 

grammatiskt avancerat språk för att kunna bygga komplicerade meningar. Kelly och Safford 

(2006, s.121) nämner specifikt en elev som inte alls verkade ha någon skrivvana inom 
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klassrummet och aldrig visat på en komplicerad språkanvändning. Eleven ifråga hade gjort 

blogginlägg som visade en behärskning av en god grammatisk skrivförmåga som i sin tur 

motiverade andra elever att försöka skriva likadant. 

 

Som detta forskningsprojekt visar, har lärarna lyckats att skapa en interaktiv, multi-

dimensionell skrivmiljö genom att använda sig av ett digitalt medium och en global händelse.  

Lärarens anpassning av undervisningen kan vara avgörande för elevernas inlärning. Rätt val av 

aktivitet kan hjälpa omotiverade elever att bättre förstå och använda språket. Sevy-Biloon 

(2016, s.89) använder fyra olika kommunikativa spel som hjälpmedel för att öka elevernas 

språkkunskaper. Två av dessa spel fick eleverna att konstruera ”ja/nej” och ”wh-” (what, when, 

why, who) frågor och två andra handlade om användning av korrekta prepositioner och tempus. 

Spel valdes utifrån elevernas behov och gynnade deras språkanvändning, minne och 

implementering av enkla grammatiska regler vid interaktion. Spel bidrog till ett slags autentiskt 

lärande där eleverna använde sig av engelska på samma sätt som de skulle använt modersmålet 

i liknande situation. Dessutom så lyckades många elever att implementera enkla grammatiska 

regler i sitt språkbruk. Undervisningsmiljön var avslappnad och elever som inte brukar använda 

engelska för kommunikation på grund av rädslan att göra fel uppgav att de kände sig tryggare 

och pratade mer. 

 

I anknytning till Hymes (1972), har eleverna i båda fall deltagit i en undervisning där de fick 

möjlighet att förbättra sin kommunikativa kompetens. Utfallet av båda studier visade att 

eleverna kände mer motivation för att uttrycka sig på ett grammatiskt komplext sätt när de 

upplevde interaktionen som meningsfull. Lärarnas sätt att genomföra undervisningen i hänsyn 

till elevernas behov av autentisk kommunikation har bidragit till bättre prestation och 

engagemang jämfört med den klassiska undervisningen som går efter strukturerade uppgifter i 

en lärobok.  

 

Kelly och Safford (2006) och Sevy-Biloon (2016) studier visar hur autentisk kommunikation 

gynnar elevernas kommunikativa förmågor och undervisning som är anpassat efter elevernas 

behov gör det lättare för eleverna att våga prata mer engelska som är mer grammatiskt 

avancerad. Då undervisning i engelska avser utveckling av elevernas skrivförmågor och 

läsförståelse, kan autentisk kommunikation, enligt Klingerhofer och Scheppegrell (2016) 

studie, bidra till bättre utveckling av båda förmågor.  
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Enligt Klingerhofer och Scheppegrell (2016) kan grupparbete där autentisk kommunikation 

sker och där eleverna kollaborerar utveckla både deras skrivförmågor och deras läsförståelse. 

Klingerhofer och Scheppegrell (2016, s.78–84) beskriver hur gruppindelade elever i årskurs 4 

arbetade med text. Med stöd från läraren och interaktion sinsemellan har eleverna fått en 

djupare förståelse för texten som initialt har varit svår att begripa. Dialog med läraren och frågor 

som ställdes till eleverna gav dem möjlighet att analysera känslor och händelser i texten som 

de tidigare missförstått. Elevernas tolkning och analys av texten möjliggjordes med hjälp av 

funktionell grammatik. Som exempel, när karaktären var i fara och tänkte på sin familj, 

missförstod eleverna karaktärens rädsla och uppfattade det som längtan till sin familj. Läraren 

behövde förklara den sociala och kulturella kontexten av händelsen för eleverna. 

 

Som stöd för elevernas interaktion i grupper, använde läraren frågor och formuleringar som 

medföljde texten. En av frågorna såg ut på följande sätt, Hur känner sig karaktären? När 

eleverna arbetade i grupper använde läraren formuleringar (Karaktären känner sig …….. därför 

att……..) som stöd för dialog om texten. När eleverna sedan skrev om texten och vad de tyckte 

den handlade om, framgick det att eleverna använde sig av den kunskap de hade ackumulerat 

under diskussioner och dialoger med andra elever (Klingerhofer och Scheppegrell, 2016). 

 

Gemensamt tema för alla tre studier är autentisk kommunikation. De kan kopplas tillbaka till 

undervisning baserad i kommunikation som anpassades efter en kontext vid varje 

undervisningstillfälle, men också till FonF, där användning av grammatik i undervisningen var 

i balans med meningsskapande.  

  

 

5.2 FORM ELLER FUNKTION 

 

Studie om elevers inlärningsförmåga under en längre period där elevernas resultat jämfördes 

beskrivs av Alptekin, Erçetin och Bayyurt (2008, s.8). Under två års tid undersöktes det vilken 

kursplan som har bättre effekt, en traditionell där grammatiken är i centrum eller en mera 

tematisk. Eleverna delades in i två grupper, kontrollgruppen och experimentella gruppen, och 

undervisades utifrån två separata kursplaner.  

 

Den experimentella gruppen arbetade alltså ämnesöverskridande med de naturvetenskapliga 

ämnena och upprepade det de lärde sig under lektionerna i bland annat biologi. Den första 
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gruppen arbetade med läroböcker där de undervisades med grammatiska regler och övningar. 

Studien redovisar elevernas resultat i lyssnande, läsförståelse och skrivförmåga.  

Kontrollgruppen, där eleverna deltog i undervisning med explicit grammatik med fokus på 

regler har visats sig nå sämre resultat än i den andra gruppen. Den andra, experimentella 

gruppen, där undervisningen var tematisk och fokuserad på innehållet, uppmanade eleverna att 

bearbeta tidigare information och visade märkbart bättre resultat än elever i den första gruppen. 

Eleverna själva tyckte att detta sätt att arbeta ledde till bättre förståelse av både engelska och 

de naturvetenskapliga ämnena. Gruppen där elevernas undervisning fokuserades mera på 

språkets funktion presterar bättre än de elever vars undervisning var styrd enbart av språkets 

form.  

 

Kelly och Safford (2006), Sevy-Biloon (2016) och Klingerhofer och Scheppegrell (2016) 

studier poängterar hur viktig interaktion mellan elever är, men beslutet om hur grammatiken 

introduceras och undervisas ligger hos läraren. Borg (1998, s.22–23) belyser lärarens egna 

erfarenheter av elevernas receptivitet för grammatiska regler som de själva upptäcker. Det 

betyder att istället för att ge eleverna en grammatisk regel som de sedan övar, lyckas eleverna 

bättre om de lär sig regeln genom diskussioner och dialog. Även när lärarens undervisning i 

grammatik skedde mest genom elevernas upptäckt av regler, det vill säga induktivt, har läraren 

varit tillgänglig som stöd för en mer explicit grammatisk undervisning om den efterfrågades.  

Studien som genomfördes av Steinlen (2017, s.432) belyser hur läsförståelse och grammatik är 

ömsesidigt beroende av varandra. Grammatik spelar en viktig roll i läsförståelsen och läsning 

har en positiv påverkan på grammatiken. I studien redovisar Steinlen (2017) hur lärare 

genomförde läsaktiviteter i klassen och likt Borg (1998) användes explicit grammatisk 

undervisning vid behov. I dessa två fall ligger fokus främst på språkets användning och språkets 

form används som stöd. 

 

Borg (1998) och Steinlen (2017) studier påpekar att lärarens sätt att introducera grammatik, 

vare sig explicit eller implicit, påverkar elevernas förståelse och inlärningsförmåga. Eleverna i 

båda studier undervisades till en viss grad induktivt. Men går det att undervisa utan någon 

grammatisk instruktion alls? Van Lommel, Laenen och d’Ydewalle (2006, s.251–253) använde 

sig av film i sin undervisning där de utförde två experiment. I det första experimentet såg 

eleverna en film med talat modersmål/textning på främmande språk och i det andra 

experimentet såg eleverna film med talat främmande språk/textning på modersmål. Hälften av 

eleverna som såg filmen fick de grammatiska reglerna implicit förklarade innan filmvisningen. 
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Detta innebär att reglerna uppmärksammades som ”något som existerar” men det gavs ingen 

djupare förklaring på hur regeln används i språket. Grammatiska regler som förklarades fanns 

i dialogen som skedde i filmen, men ingen explicit inlärning eller övning av dessa regler skedde 

i förväg. Resultatet av övningarna som eleverna gjorde efteråt visade att de elever som fick 

reglerna implicit förklarade i förväg presterade bättre efter att ha sett filmen. Ingen 

prestationsförbättring hade skett hos de elever som tittade på filmen utan att reglerna var 

förklarade i förväg. Det kan kopplas tillbaka till Arends, Carinus och Tammenga-Helmantel 

(2014, s.198–210) hypotes om hur användning av grammatik, oavsett hur enkel och 

implicit/explicit, gör undervisningen effektivare.  

 

Oavsett hur explicit grammatiken används i undervisningen och hur mycket eleverna lär sig om 

språkets form, enligt Long och Robinsons (1998) teori, FonF, ska undervisningen också 

fokuseras på mening.  Det ska alltså vara en balans mellan kunskaper om språkets form och 

funktion. Shintani (2014, s.126–134) i sin studie genomförde aktiviteter i två grupper elever 

som aldrig haft formell undervisning i engelska, som baseras på FonF (en balanserad 

undervisning med fokus på både form och mening) och FonFs (undervisning med fokus endast 

på språkets form) - metoderna. Båda grupperna spelade ett spel med en kortlek där eleverna 

försökte beskriva teckningarna på korten. Den grammatiska regeln som de skulle lära sig var 

plural form -s.  

 

När en elev svarade fel, hjälpte de andra eleverna till. Det ansågs vara en typisk interaktion i en 

FonF grupp där eleverna fokuserade på genomförande av uppgiften, som i detta fall var att 

slutföra leken. Både eleverna och läraren kommunicerade med varandra. FonFs-gruppens fokus 

var på att kunna producera korrekta meningar, inte slutföra leken. Läraren styrde lekens gång 

och lärarens interaktion följde en traditionell struktur: ”fråga – svar”.  

 

Sammanfattningsvis, interaktion som skedde i FonF gruppen var mest mellan eleverna, då deras 

uppgift var att gemensamt slutföra leken. Läraren gav stöd men lät eleverna samarbeta 

självständigt.  FonFs gruppen var endast styrd av läraren och deras uppgift var att kunna 

producera korrekt mening.  

Enligt aktiviteternas resultat, de flesta elever inom FonF gruppen visade förståelse för 

pluralitetsregeln, medan väldigt få elever från FonFs gruppen kunde göra samma sak.  
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En möjlig förklaring till varför FonF gruppen har varit mer framgångsrik i denna övning kan 

vara motivation till förståelse av regeln som eleverna behövde för att genomföra uppgiften och 

slutföra leken (Shintani, 2014, s.131). 

 

 

6. DISKUSSION:  

 

I följande avsnitt redovisas vilken påverkan har val av material haft på litteraturstudiens 

resultat.  Sedan diskuteras resultatet och dess relation till ämnesområdet. 

 

6.1 METODDISKUSSION:  

Lämpliga sökord valdes efter litteraturstudiens område och olika kombinationer för att hitta 

relevant material användes i sökningen. Den största svårigheten var att hitta material som 

behandlade inlärning hos elever i grundskoleålder. Mycket forskning fanns kring undervisning 

av äldre elever samt yngre åldrar. Behovet av inklusion av dessa åldrar framkom när 

grundskoleåldern visade sig vara för specifikt. Förvånande nog har själva ämnesområdet varit 

begränsande i sökningen. Många studiers innehåll handlade om andra språk än engelska och på 

så sätt var det möjligt att hitta lämpligt material som behandlade grammatisk undervisning trots 

att elevernas andra- och främmande språk har varit till exempel franska och esperanto.  

 

Mycket material som hittades har inte kunnat användas då kriterierna för inklusion varit mycket 

specifika. Konkreta exempel och resultat efterfrågades av studierna och en del av materialet 

ansågs vara otillräckligt och inte godtagbart. Flera källor visade sig ha intressanta 

frågeställningar och syften men redovisade inte några lämpliga resultat. Eftersom sökningen 

baserades på nyare forskning, uppkom frågan, hur nytt är nytt? Studier från 2000- och 2010-

talet användes för det mesta, men enstaka studier från 1990-talet har också kommit till nytta. I 

slutändan framgick det tydligt att detta ämnesområde kan vara så specifikt i sin elevanpassning, 

att det var svårt att hitta tillräckligt med kvantitativa och kvalitativa studier.  

 

Det var dessutom svårt att hitta studier som inte behandlar utomstående faktorer vars fokus 

ligger endast på undervisning i skolan. Elevernas ålder, motivation, social och kulturell 

bakgrund, flerspråkighet, fritidsaktiviteter, attityd, tidigare erfarenheter och förväntningar, 

m.m. identifieras inom forskningen som viktiga bidragande faktorer som påverkar andra- och 
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främmande språkinlärning. Det blev uppenbart att det skulle vara svårt att hitta de källor som 

enkelt kan överföras till svenska förhållanden. Brist på relevant svensk forskning ledde till valet 

att använda studier från så många olika länder som möjligt i ett försök att undvika skevhet.  

 

Vår tolkning och egna erfarenheter påverkade valet av källor och kan ha påverkat själva 

resultatet av denna litteraturstudie. De källor som ansågs vara neutrala var högt värderade och 

eftersökta. Det var viktigt att kunna presentera lärarnas olika undervisningsmetoder och 

elevernas resultat för att sedan kunna dra slutsatser. Till slut bestod urvalet av endast de studier 

som medvetet grundades på relevant forskning inom ämnesområdet och kunde redovisa varför 

olika val och beslut inom undervisningen fattades. 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION: 

Syftet av denna litteraturstudie var att undersöka hur grammatik används inom undervisning i 

engelska. Forskningen inom ämnet har genom åren visat en mångfald av olika teorier och 

metoder om vad som är mest befrämjande för språkinlärningen. Det var mycket intressant att 

se hur variationer av metoder och teorier från 3.1.1. användes i moderna sammanhang och vilka 

resultat det gav, både positiva och negativa. Det hittades dock inget rakt svar om vad som är 

mest gynnande. Mycket av undervisningen utgår ifrån lärarens egna kompetenser och 

erfarenheter, de flesta studier visar hur viktigt balansen mellan grammatik och meningsfull 

interaktion är. När elever upplever inlärningen som givande är de motiverade och visar bättre 

prestation. Läraren som stödjer eleverna och anpassar undervisningen efter deras behov samt 

använder sig av en mängd olika verktyg som kan skapa bättre lärmiljö visar sig att vara mer 

framgångsrik. Eftersom undervisningen i skolan genomförs enligt en kursplan som kräver 

någon grad av grammatiksbaserad undervisning, är det omöjligt att helt avstå från grammatiken, 

oavsett vad läraren själv tycker. Frågan blir då snarare, hur hittar lärarna en balans mellan 

grammatik och interaktion? 

 I studiens syfte finns det två frågeställningar: 

• Hur väljer lärare att lägga upp sin undervisning i relation till grammatik, utifrån det 

forskningen hävdar om vad som är mest befrämjande för inlärning av engelska? 

• Grammatikens roll i skolan, bör fokuset ligga på form eller funktion? 

I relation till frågeställning 1, alla lärare föredrar en kommunikationsbaserad undervisning med 

grammatik som stöd. Även när grammatiken lärdes ut explicit, ligger fokus på mening och 

kommunikation. 
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Där finner vi också svaret på frågeställning 2, genom visade resultat och experiment i de 

presenterade studier, fokus bör ligga på båda. 

 

Kelly och Safford (2006) studie visar en kreativ användning av social media som motiverar 

eleverna att agera meningsskapande och använda sina kunskaper. Spel, kortleken och 

läsningsaktiviteter som beskrevs i Sevy-Biloon (2016), Shintani (2014) och Klingerhofer och 

Scheppegrell (2016) studier belyser hur grupparbete och interaktion i klassen gynnar elevernas 

språkinlärning. Den största likheten var elevernas behov att tillämpa sina kunskaper och pröva 

dem i olika sammanhang. I Kelly och Safford (2006) studie visas det hur viktigt det är för 

eleverna att se hur deras undervisning leder till ett resultat. Motivation verkar vara en viktig 

faktor inom engelskundervisning och det skulle vara intressant att utforska dess påverkan 

vidare.  

 

Studierna som granskats belyser hur viktigt det är för läraren att kunna göra medvetna val som 

är grundade i forskning men också att kunna ta vara på egna och elevernas erfarenheter. 

Författarna har själva upplevt engelskundervisning i Sverige monotont och i flesta fall finns det 

för lite variation då lärarna hellre använder sig av läroböcker än av sina egna idéer. Under flera 

tillfällen har vi lyssnat på omotiverade elever som kopplar sin ovilja att lära sig mer engelska 

till lärarens förkärlek till att bara använda läroböcker. De elever som upplever engelska bortom 

klassrummet, när de spelar spel eller chattar med kompisar från andra länder visar mycket bättre 

kunskaper jämfört med sina klasskamrater. 

 

Det vi kom fram i resultaten som vi kan relatera till yrkesverksamheten är vikten av en 

balanserad och varierad undervisning. Lärare som uppmanar elever att ta initiativ och anpassar 

undervisningen på ett sätt som ger elever möjligheten att använda sina språkkunskaper, visar 

bättre resultat. Vi båda har en passion för ämnet och hoppas på att kunna ge våra framtida elever 

en god undervisning. Det är mycket inspirerande att se studier som visar hur lärarens kunskaper 

inom olika metoder och teorier påverkar elevernas prestation positivt.  

 

Som fortsatt forskning för vårt examensarbete skulle det vara intressant att undersöka elevernas 

motivation och syn på nödvändigheten av goda kunskaper i engelska. Hur en lärarens 

inställning till ämnet kan påverka elevernas motivation att delta i lärandet är väldigt intressant 

och bör utforskas vidare.  
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