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Abstract 
	
	
English Title: Can you relate to the grammar? 

Author: Emine Okur 

 
The purpose of this study is to analyze if the grammatical features in two different teaching 

materials correlates to the grammatical difficulties that pupils with other native languages 

beside Swedish might have. A subsidiary purpose of the study is to examine how these 

grammatical features are covered.  

 

The aim of the study is to answer following questions: 

• What grammatical features are covered in two different teaching materials? 

- To what extend are the grammatical features covered? 

 

• Do the grammatical features in the teaching materials correlate to the difficulties that 

pupils with other native languages beside Swedish might have? 

 

Earlier studies have showed that a lot of the grammatical difficulties and errors that are made 

by learners occur in grammatical features that differ from the learner’s native language. To 

overcome and to prevent this learners must be made aware of these grammatical features that 

differs. This study shows that there was no clear correlation between grammatical features in 

the teaching materials and the grammatical difficulties that might be of problem for learners 

with different native language besides Swedish.  
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1. Inledning  
Språket har en viktig roll i individens identitetsskapande och kan få människor att tänka, 

kommunicera och lära känna varandra (Estling Vannestål 2010, s.13). I en globaliserad värld 

där engelskan får allt större roll i samhället omges människan ständigt av det engelska språket 

i vardagen. Eftersom språket används inom många olika områden kan den även ge individer 

nytt perspektiv på sin omvärld (Lgr 11, s. 34). Det är därför viktigt att skolan uppfyller den 

demokratiska principen om allas likvärdighet gällande engelska för alla, så att ingen går miste 

om detta (Estling Vannestål 2010, s. 13). Dagens klassrum är mångkulturella och består av 

elever med olika förutsättningar och behov vilka har bl.a. olika språkliga och etniska 

bakgrunder (Ohlander 2001, s.198).  

 

Det finns olika infallsvinklar på språk och dess funktion. I dessa språksammanhang är det inte 

ovanligt att man diskuterar färdigheterna; att höra, tala, läsa och skriva vilka alla är 

kommunikativa förmågor (Ferm & Malmberg 2001, s. 48). Även i Läroplanen för 

grundskolan i engelska tas dessa färdigheter upp, delade i produktiva förmågor och receptiva 

förmågor (Lgr 11, s. 35-36 ). En annan infallsvinkel på språket är dess uppbyggnad och 

struktur, dessa är fundament och grund för det språkliga färdighetsbygget och består av 

språkets ord och grammatik (Ferm & Malmberg 2001, s. 48). Språkets grammatik 

representerar allt som är allmänt och regelbundet (Bergström 2001, s. 51). En god 

grammatikbehärskning är en förutsättning för en allsidig och kreativ kommunikativ förmåga 

och en dålig behärskning av grammatik kan leda till att det sker missförstånd i 

kommunikationen och kan ge upphov till irritation vilket kan leda till en negativ attityd hos 

lyssnaren gentemot talaren (Ljung & Ohlander 1992).  

 

Läroplanen tydliggör att läraren bör undervisa i grammatik men lyfter inte upp specifika 

grammatiska strukturer som bör behandlas (Lgr 11, s. 34-35). Detta verkar lämnas åt lärarens 

tolkning eller syn på vilka strukturer som är nödvändiga (Englund 2006). Om man utgår från 

rapporten Läromedlens roll som visar att lärare i engelska i stort är styrda av läroböcker, där 

de i princip används varje lektion, kan det innebära att lärare troligen utgår från strukturer 

som behandlas av läroböckerna (Englund 2006).  

 

Grammatiska läromedel har tidigare primärt varit avsedda för personer med svenskspråkiga 
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bakgrunder och är således inte helt neutrala utan har vinklade presentationer av engelsk 

grammatisk struktur. Fokus har då legat på grammatiska strukturer som har varit svåra för 

inlärare med svenska som förstaspråk och läromedlen har haft ett svenskt perspektiv. Denna 

vinkling och förhållningssätt är inte lika rimlig och gynnsam för elever med andra språkliga 

bakgrunder än svenska och kan vara problematisk (Ohlander 2001, s.199). I dagens 

multikulturella klassrum måste språklärare räkna med att undervisa elever med olika 

förstaspråk och ha metoder i beredskap anpassade även till dem. Läraren och läromedlen bör 

således ha ett så kallat multikulturellt perspektiv där engelskan förklaras utifrån jämförelser 

mellan engelskan och elevernas bakgrundsspråk (Ohlander 2001, s.199).  

 

2. Syfte 
	
Syftet med denna studie är att undersöka om grammatiska strukturer i läromedlen korrelerar 

med grammatiska svårigheter som vissa elever med ett annat förstaspråk än svenska kan ha i 

engelska.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Vilka grammatiska strukturer berörs i två läromedel?  

- I vilket omfång berörs de olika grammatiska strukturerna? 

 

• Korrelerar grammatiska strukturer som tas upp i läromedlen med de grammatiska 

svårigheter som vissa elever med annat förstaspråk än svenska kan ha i engelska?  
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3. Bakgrund  
	
I detta avsnitt presenteras bakgrunden som ligger till grund för studien. Inledningsvis kommer 

begreppet grammatik att förklaras djupare med grammatikens historia och de olika synsätten 

på grammatiken. Vidare kommer en avgränsning av språken att presenteras. Avsnittet 

avslutas med begreppslista som kan vara till hjälp för läsaren i läsningen av studien.   

3.1 Grammatik 

Grammatik används inom många olika språksammanhang och kan då skilja sig i betydelse. I 

denna studie utgår man från Nationalencyklopedins definition som säger att ”grammatik är 

regler för hur språkets ord böjs och kombineras till ordgrupper” Grammatik är således ett 

begrepp som används när man beskriver principiella strukturer som ett språk är byggt utav 

och representerar det som är allmänt och regelbundet i ett språk (Hedström 2001, s. 69). Man 

kan tydliggöra grammatik med hjälp av en metafor, orden i ett språk liknas vid tegelstenar och 

grammatiken vid murbruket, tillsammans bygger de olika delarna upp en mur, alltså språket 

(Estling Vannestål 2015, s. 32). För att ett språk ska vara funktionellt behövs båda dessa 

delar. Att ha bra kommunikativ förmåga i engelska förutsätter att man behärskar olika 

aspekter av det engelska språket. En dålig förståelse över den grammatiska strukturen kan 

leda till att missförstånd och irritation uppstår i kommunikationen (Estling Vannestål 2012, 

s.10).  

 

Varje språk har en egen grammatik, en så kallad särspråklig grammatik. Till exempel är en 

struktur inom den svenska grammatiken att prepositioner står framför sitt styrda led (i soffan), 

i andra språk kan denna ordning vara åt motsatt håll (Nationalencyklopedin 2016). Ett annat 

exempel på en struktur inom svenskgrammatik är strukturen för ordföljd som är subjekt-verb-

objekt (Hanna går hem). I andra språk kan regeln för ordföljd istället vara subjekt-objekt-verb 

(Hanna hem gick) (Ohlander 2001, s. 203). Förutom strukturen för prepositioner och ordföljd 

finns det många andra strukturer inom språkets grammatik (Estling Vannestål 2012).   
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3.1.1 Grammatikens historia i skolan 
Grammatiken i traditionell mening med namn på ordklasser, satser och morfologiska 

kategorier härstammar från romersk och grekisk lingvistik (Nilsson 2000, s.11).  Redan i 

antikens skolor förekom undervisning i grammatik vid sidan av retorik och logik.  

Det var dock inte förrän medeltiden som den fick sin plats i undervisningen i Europa, som då 

drevs av kyrkan och språkskolor där latinska grammatiken lärdes ut. Småningom började man 

även undervisa grammatik i nationalspråken och svenska grammatiska läroböcker fick en stor 

användning på 1800-talet i det nyinrättade borgerliga gymnasiet (Teleman 2017). 

 

Mellan 1900-talet och andra världskriget hade grammatik fortfarande en stark ställning i 

skolan, där den motiverades med språkriktighet och som ett redskap vid inlärningen av ett 

främmande språk. Under de senare decennierna fick grammatikens en sämre ställning och 

dess plats i skolorna minskade. I samband med detta började man även anse att 

grammatikstödd inlärning i främmande språk skulle vara skadlig. Trots att denna uppfattning 

numera har övergivits har grammatiken haft svårt att åter få fotfäste (Teleman 2017). Största 

anledningen till att den grammatiska undervisningen bör och finns kvar idag är enligt 

Teleman att den hjälper till vid inlärning av främmandespråk (Teleman 1987, s.7-8).  

	

3.1.2 Syn på grammatik och grammatiska strukturer 

Den traditionella undervisningen av grammatiken har varit en ”direkt grammatik”. Den 

direkta grammatiken är den grammatik som (1) fokuserar på grammatikens struktur och (2) 

ger en presentationen av regeln. Denna presentation kan vara: deduktiv, där regeln ges till 

inlärarna eller induktiv där regel upptäcks av inlärarna (Krashen 1999, s. 245). Det är alltså en 

grammatik som fokuserar på strukturen av språket. När man har detta synsätt på grammatiken 

ser man den utifrån ett produktbaserat synsätt. Batstone (1994) menar att precis som det är 

omöjligt att beskriva språk utan att ta hänsyn till dess underliggande ramverk, är det omöjligt 

att lära sig språk effektivt utan att koppla det till grammatik och att den form-baserade 

(direkta) grammatiken är en viktig del av undervisningen. Det produktbaserade synsättet 

betonar att det är viktigt att uppmärksamma grammatik för att inläraren ska få en förståelse 

för hur det språkliga systemet är uppbyggt och på så vis utveckla sina språkliga kunskapar 

(Tornberg 2000, s.102). Denna studie tar ansats i studier som visar att elever gynnas av att 

undervisas i direkt grammatik och att den därför bör finnas i klassrummet.  
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Bland forskare finns det i stora drag tre olika syner på vilka grammatiska strukturer som bör 

undervisas (form-fokuserad) (Ellis 2006, s. 86-87):  

1. Att man ska undervisa så mycket grammatik som möjligt. Ett synsätt som enligt Ellis 

(2006) och Richard & Ranandya (2002, s. 150) inte är möjlig p.g.a. tidsbristen och 

dessutom inte nödvändig (visat även i Lightbown & Spadas studie1). 

2. Att man ska begränsa sig och undervisa i grammatiska svårigheter som olika 

förstaspråkstalare har. 

3. Att man inte alls ska undervisa i direkt grammatik och om trots allt gör det endast bör 

fokusera på enkla och mycket använda grammatiska strukturer: t.ex. genitiv ’s (ex: 

”the girl’s book”) och regelbunden preteritum (”she walked”) 

 

Den andra punkten utgår från teorier som visar att personer med samma förstaspråk2 många 

gånger kan uppleva svårigheter inom samma grammatiska struktur i målspråket3. Detta beror 

på att förstaspråkets struktur skiljer sig från målspråkets och att personen gör en överföring av 

strukturen i förstaspråkets till strukturen i målspråket, även kallad transfer (Ohlander 2001; 

Köhlmyr)4. Utifrån resultaten från sina respektive studier anser Lightbown & Spada (2000) 

och Köhlmyr (2001) att man ska undervisa strukturer som skiljer sig från förstaspråket.5 

 

Att man inte ska undervisa i direkt grammatik (punkt 3) förespråkas av forskare som har en 

processberad syn på grammatiken, vilket skiljer sig från den produktbaserade synen. 

Processbaserade synen fokuserar på språkets kommunikativa delar och menar att 

inhämtningen av grammatik är en process, som man menar är onödig att förklara för 

språkinläraren för att den sker på omedveten plan (Tornberg 2000, s. 102-103). Detta synsätt 

har tydligast förespråkats av Krashen (Tornberg 2000, s.104). Han menar att språkinlärning är 

en omedveten process som utvecklas genom kommunikation och istället för att undervisa 

eleverna i direkt grammatik ska man försöka öka elevernas vokabulär (Krashen 1984, s. 57). 

Vidare menar Krashen att det finns en naturlig ordning i hur man omedvetet inhämtar 

grammatiken i språk. Denna naturliga ordning har en förutsägbar ordningsföljd och är samma 

för barn som för vuxna och som inlärare av olika språk (Tornberg 2000, s.104).  

																																																								
1	Se	även:	Tidigare	forskning	
2	Förstaspråk	är	det	språk	som	man	lär	sig	först.	Se	även	avsnitt:	3.3	Begreppsdefinitioner	
3	Det	språk	som	man	har	som	mål	att	lära	sig	i	språkundervisningen.	Se	även	avsnitt:	3.3.	
Begreppsdefinitioner	
4	Förklaras	mer	detaljerat	i	avsnittet	Teoretisk	ramverk.	
5	Förklarat	mer	under	avsnittet	Tidigare	forskning	
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Enligt Tornberg bör både den processbaserade undervisningen och den produktbaserade 

undervisningen finnas för att man ska få en bra språkinlärning. Man bör alltså i 

undervisningen lyfta fram grammatiken som produkt för att isolera grammatiken och 

undersöka dess form. Samtidigt som man kan integrera den med kommunikativa 

undervisningen (Tornberg 2000, s. 102).  

	
 

3.2 Språk och avgränsning 

I Sverige finns det över 150 olika förstaspråk (Lundahl 2012, s. 91). Att hitta grammatiska fel 

som kan göras i engelska av alla dessa olika språkens talare skulle vara en omöjlig uppgift att 

göra inom ramen för detta självständiga arbete, av den anledningen har studien avgränsats. 

Språken som i första hand fokuseras på i studien är arabiska och turkiska, således kommer, till 

större del, svårigheter som elever med arabiska eller turkiska i förstaspråk upplever i engelska 

att undersökas i läromedlen. Både arabiskan och turkiskan är två stora språk i Sverige och 

uppskattas ha 153 000 respektive 45 000 talare (Parkvall 2016, s. 62). Grammatiskt skiljer det 

arabiska och turkiska språket sig från det engelska språket mer än vad det svenska språket 

gör. Detta beror på att det engelska och svenska språket har samma språkstam, den germanska 

språkstammen, och på så vis är släkt med varandra (National encyklopedin (NE) 2016a; 

2016b). För personer med svenska i förstaspråk kan detta innebära att vissa grammatiska 

strukturer är ”gratis-grammatik” eftersom de gör en överföring av grammatisk struktur som 

blir rätt på målspråket (Ohlander 2001, s.198 ). Samtidigt betyder det inte att svenska inlärare 

av engelska inte upplever några grammatiska svårigheter (Estling Vanneståhl 2015, s. 45).  

 

3.3 Begreppslista 

I det här avsnittet kommer vissa begrepp som används återkommande i studien att förklaras. 

Avsnittet kommer även att ha korta förklaringar på ett par av begreppen som tidigare har 

tagits upp för att läsaren ska ha begreppen samlade på en plats. 

 

3.2.1 Första språk/Modersmål/Bakgrundsspråk:  
Förstaspråk som även heter modersmål är det språk som personen lär sig först (Skutnabb-

Kagnas 1981, s.22-23; Skolverket 2015). Även begreppet bakgrundsspråk kan användas för 
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att syfta på detta språk (Ohlander 2001, s.). Om en person från födseln lär sig två olika språk 

blir hen tvåspråkig och har således två olika förstaspråk (Skutnabb-Kagnas 1981, 22-23).  

3.2.2 Svenska som andraspråk: 
Elever som har ett annat första språk än svenska har möjligheten att få undervisning i svenska 

som andraspråk (SVA). Detta ämne har annan infallsvinkel på undervisningen för att gynna 

deras utveckling (Skolverket 2017). När denna studie uppmärksammar svårigheterna för 

elever med arabiska eller turkiska i förstaspråk, är det underförstått att dessa är elever har 

undervisning i svenska som andraspråk. I avsnittet Tidigare forskning presenteras en studie 

som visar i skillnader i engelskkunskap inom denna grupp. 

3.2.3 Målspråk: 
Målspråk är det språk som en person håller på att lära sig (Nationalencyklopedin 2017a). 

Målspråket i engelskundervisningen är engelska.   

3.2.4 Processbaserad synsätt:  
Se avsnittet, Bakgrund: Syn på grammatik och strukturer 
 

3.2.5 Produktbaserad synsätt:  
Se avsnittet, Bakgrund: Syn på grammatik och strukturer 
 

3.2.6 Kontrastiv analys/analys:  
Språkjämförelse i utbildningssyfte för att kartlägga viktiga likheter och skillnader och därmed 

i viss mån förutsäga svårigheterna av systematiska slag inom exempelvis grammatik 

(Ohlander 2001, s. 200). Man kan ha ett kontrastivt synsätt som på undervisningen innebär 

att man förklarar grammatiska strukturer i målspråket med hjälp av liknande/skiljande 

strukturer i förstaspråket. Ett synsätt Ohlander betonar alla lärare bör ha (Ohlander 2001, 

198).  
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4. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt kommer det teoretiska perspektivet som studien har att beskrivas.  

4.1 Grammatiska svårigheter 

Att undervisa elever i hela det engelska grammatiska systemet är varken rimlig eller möjlig, 

av den anledningen måste man begränsa de grammatiska strukturerna i undervisningen (Ellis 

2006, s. 86 ). De grammatiska strukturerna som undervisas i klassrummet bör grunda sig på 

svårigheterna som eleverna upplever i målspråket (Ohlander 2001, s. 199; Ellis 2006, s. 87). 

Många gånger upplever elever grammatiska svårigheter i målspråket, på de grammatiska 

strukturer som skiljer sig från deras förstaspråk. I dessa fall implementerar elever regler som 

finns i deras förstaspråk på målspråket, vilket då blir resulterar i en ogynnsam överföring av 

strukturen och det sker en så kallad negativ transfer. Ett exempel på en negativ transfer inom 

grammatiska strukturen ”modala hjälpverb” som kan uppvisas av arabisktalande 

engelskinlärare är att de istället för att säga ” I must go” säger ”From the necessary that I go” 

för att modala hjälpverb saknas inom språket (Smith 2001, s.202-203). Man kan även göra 

gynnsamma överföringar vilket benämns som positiv transfer. Då svenskan och engelskan till 

skillnad från arabiskan eller turkiskan har fler likheter i grammatiken gör elever med svenska 

i förstaspråk, i flera fall, positiv transfer och får på så sätt ”gratis-grammatik” än arabisk och 

turkisk förstaspråkstalande (Ohlander 2001).   

 

I det mångkulturella klassrummet innebär denna teori att det kan finnas många olika 

grammatiska strukturer som bör uppmärksammas (Ohlander 2001). För att hitta dessa 

grammatiska strukturer som ger upphov till negativ transfer i målspråket kan man göra en 

kontrastiv analys6 mellan språken (Ohlander 2001, s.199). Denna studie har en utgångspunkt i 

grammatiska svårigheter som har upphittats av olika inlärare med samma förstaspråk genom 

kontrastiva analyser.  

 

4.1.2 Svårigheter för vissa inlärare 
	
I den forskningsbaserade boken Learner English (red. Smith & Swan 2001) tar språkforskare 

upp grammatiska problem som görs av olika förstaspråkstalare. Learner English är välkänt 

inom språksammanhang och används och rekommenderas av flera andra språkforskare för att 

																																																								
6	Se	avsnitt:	Bakgrund;	3.3	Begreppslista	
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undersöka transfer som görs av olika förstaspråkstalare (se; Ellis 2006; Ohlander 2001; 

Walker 2010; Westergren Axelsson & Hahn 2001). Varje kapitel presenterar svårigheter som 

kan leda till negativ transfer av personer med ett visst förstaspråk. Kapitlet för arabisktalande 

inlärares svårigheter beskrivs av Smith medan Thompson beskriver svårigheterna för 

turkiskatalande inlärare. Dessa svårigheter beskrivs i formuleringar som svåra problem, 

vanliga problem, problem eller utan definition på svårighetens grad.  För att få en översiktbild 

av det som presenterades av Smith och Thompson redovisas svårigheterna här i två olika 

tabeller. Tabell 1 och Tabell 2, visar grammatiska strukturer som kan vara av problem för 

arabisktalande respektive turkisktalande inlärare.  Grammatiska strukturer som är markerade 

med asterisk (*) är grammatiska strukturer som inte alls finns i bakgrundsspråket. 

	
	
	

	

	

	

	
	

Bakomliggande förklaringar till vissa strukturer 

Det arabiska språket saknar modala hjälpverb, deras funktion utgörs istället av vanliga verb 

eller prepositioner. Det finns frågeord inom arabiskan, men inte i lika stor utsträckning som i 

engelskan, vilket kan skapa problem. Vidare saknas verbet to be och kopulan am/is/are 

uttrycks därför inte. Av samma anledning är det vanligt att arabisktalande t.ex. säger: The boy 

tall (Smith 2001) 

 

	
 

 

 

 

 

 

Tabell	1,	Grammatiska	svårigheter	för	arabisktalande	inlärare	
Svåra	problem	 Vanliga	problem	 Problem	

Genitiv	('s)	 Adverb	 Adjektiv	
Modala	verb*	 Obestämd	artikel	 Bestämd	artikel	

Oregelbundna	verb	 Plural	ändelser	 Negationer	(do	not)	
Tempus	 Prepositioner	 Do-omformuleringar	
	 Pronomen	 Frågeord*	
	 To	be*	 Skillnad	mellan	it/there	
	 	 Ordföljd	
	 Källa: Smith 2001, s.200-208 



	 10	

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Bakomliggande förklaringar till vissa strukturer 
Även inom det turkiska språket saknas verbet to be, och liknande problem kan uppstå för 

turkisktalande som för arabisktalande personer. Verbet to have saknas inom det turkiska 

språket, vilket kan leda till att språkliga fel som ”Car my there is” istället för ”I’ve got a car” 

(Thompson 2001). 

 

 

  

	
	
	
	
	
Tabell	2,	Grammatiska	svårigheter	för	turkisktalande	inlärare	
Svåra	problem	 Vanliga	problem	 Problem	 Ej	beskrivet	
Do-omskrivningar	 Ordföljd	 Skillnad	mellan	a/an	 Did-konstruktion	
Negationer	 Pronomen	 Skillnad	mellan	

adjektiv/adverb	
Genitiv	(of)	

Konditional	 	 Bestämd	artikel	 	
Kvantitet	 	 Komparativ	 	
Modala	verb	 	 Prepositioner	 	
Tempus	 	 Singular	och	plural	av	

substantiv	
	

To	have*	 	 To	be*	 	
Verb	(generellt)	 	 	 	

Källa: Thompson 2001 
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Ohlander (2001, s. 203-206) beskriver strukturer som kan vara av svårighet och ge upphov ge 

till negativ transfer inom engelska. Vidare beskriver Ohlander även grammatiska strukturer 

som liknar varandra i målspråk och förstaspråk som på så vis kan leda till positiv transfer hos 

inläraren. I Tabell 3 redovisas grammatiska strukturer som Ohlander tar upp och inom vilket 

språk de kan leda till negativ respektive positiv transfer 

 

Förutom dessa grammatiska strukturer som kan leda till negativ transfer säger Ohlander 

(2001, s. 206) att det finns vissa grammatiska strukturer som är svåra för dem flesta inlärarna. 

Dessa är: Do-omskrivningar, skillnad mellan it/there, who/which, some/any, should/would 

räknebara och oräknebara substantiv samt skillnad mellan adjektiv/adverb.  

 

  

																																																								
	

Tabell	3,	Typ	transfer	till	engelska	av	olika	förstaspråkstalare	
Grammatisk	struktur	
inom	Engelska	

Negativ	transfer	 Positiv	transfer	

Singular	och	plural	av	
substantiv	

Kinesiska	 Tyska	franska	svenska	

Ordföljd	 Persiska,	kurdiska,	
japanska,	turkiska,	
somaliska,	walesiska,		

Svenskan,	flesta	europeiska	
språk	

Prepositoner	 Turkiska,	japanska,		 	
Genitiv	(of)	 Albanska,	persiska,	

kurdiska,	arabiska,	
swahili,		

	

Frågeord	(have,	can)	 Grekiska,	slaviska,	
kurdiska,	persiska	

Svenska		

Subjektstvång7	 Turkiska,	finska,	grekiska	
albanska	kinesiska,	
japanska,	slaviska	
ungerska	

Svenska,	tyska,	franska	

Modala	hjälpverb	
(can,	must,	may,	should)	

Grekiska,	spanska,	
persiska,arabiska	

	

Bestämd/obestämd	form		 	 Svenska,	tyska,	franska	
Personliga	pronomen	 	 Svenskan,	tyska,	franska	
	 Källa: Ohlander 2001, s.203-206 
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4.2 Teoretisk reflektion 

Det finns olika teorier kring huruvida grammatik bör ha en plats i språkundervisningen. En 

del språkforskare förespråkar att form-fokuserad grammatik alltå en direkt grammatik bör 

vara en självklar del av undervisningen (se, Lightbown & Spada 2008; Batstone & Ellis 2008) 

medan andra forskare menar att den inte ska vara det (se; Krashen 1984). Samtidigt har 

forskare från båda sidorna studier som visar att deras teorier har grunder (se; Spada 1997 

respektive Krashen 1999). Detta kan det enligt Norris & Ortega (2000, s. 424) bero på vissa 

av studierna som har utförts inom området kan vara påverkade av forskarnas egen syn på 

grammatik, som sedan reflekteras i hur resultaten från studierna tolkas. Dessutom menar 

Norris & Ortega att ytterligare problem med tolkningsbara studier kan vara att de grundar sina 

slutsatser på slutsatser som andra forskare har dragit (Norris & Ortega 2000, s. 424).  

 

Om man förespråkar direkt grammatik, kan följdfrågan vara: Vilka grammatiska strukturer 

som ska undervisas? Inte heller detta är skrivet i sten inom forskningsvärlden. Vissa forskare 

har förespråkat att dessa strukturer bör bestå av den naturliga ordningen på grammatik, som 

då anser att det finns en viss ordning på hur grammatiska strukturer inhämtas. Medan andra 

forskare säger att grammatiska strukturerna bör bestå av svårigheterna som leder till transfer 

(se; Köhlmyr 2001; Lightbown & Spada 2008). Denna studie har utgått från teorier som 

förespråkar direkt grammatik i undervisning och teorier som vidare säger att grammatiska 

strukturer som då behandlas i språkundervisningen bör vara på grammatiska strukturer som 

skiljer sig från inlärarens första språk. Studiens forskningsfrågor har på så vis varit anpassade 

efter dessa teorier. Annan infallsvinkel på grammatiska strukturer i läromedel skulle istället 

kunna vara att se om den naturliga ordningen på grammatik fanns och följdes eller att 

undersöka om grammatiska läromedlens syn på grammatik gynnade eleverna.  
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 5. Tidigare forskning 
	
Tidigare forskning kring vilka grammatiska strukturer som undervisas i dagens klassrum 

kunde tyvärr inte hittas. Historisk har dock undervisningen i klassrummet haft svenskt 

perspektiv8 på grammatikundervisningen (Ohlander 2001). I detta avsnitt presenteras 

forskning kring studier som kan ge studien olika infallsvinklar.  

5.1 Att uppmärksamma den grammatiska strukturen  

I artikeln Form focused instruktion: Isolated or integrated? beskriver Spada & Lightbown 

(2008) sin studie som de har gjort för att undersöka effekten av att undervisa grammatiska 

strukturer (direkt grammatik) och effekten av att inte uppmärksamma strukturen utan endast 

öva i den. I studien konstateras det att alla grammatiska strukturer inte behöver få en isolerade 

undervisningar där man lyfter upp dess form. Utan att strukturer kan i flera fall inhämtas utan 

att man undervisas direkt. Vidare konstaterar Spada & Lightbown att specifika grammatiska 

strukturer är nyttiga att uppmärksamma isolerade och framhåller att dessa är de grammatiska 

strukturerna där målspråket skiljer sig från förstaspråket. Avslutningsvis lägger Spada & 

Lightbown till att de inte föreslår undervisning med fokus endast på form utan säger att dessa 

snarare ska vara inledande eller uppföljande delar av undervisningsmomentet (Spada & 

Lightbown, 2008). 

 

Housen, Pierrard & Van Daele (2005) genomförde en studie för att undersöka effekterna av 

olika typer av grammatiska undervisningsstilar. I studien undervisades grammatik på tre olika 

sätt till tre olika grupper. Ena gruppen undervisades i processinriktat grammatik, andra 

gruppen undervisades i direkt grammatik med enkla grammatiska strukturer och tredje 

gruppen undervisades i direkt grammatik med svårare grammatiska strukturer. Studiens mål 

att var se om gruppen som undervisades i svårare grammatiska strukturer gynnades av 

undervisningen. Bakomliggande orsaken till denna studie kan ha varit att vissa forskare anser 

att man inte ska undervisa i direkt grammatik och om man gör det, ska man endast undervisa i 

enkla grammatiska strukturer (se, Ellis 2006, s.85; Krashen 1984). Studien visade att gruppen 

som hade undervisats i direkt grammatik fick bättre resultat än gruppen som inte hade 

undervisats. Vidare visade studien att gruppen som undervisades i svårare grammatiska 

																																																								
8	Att	man	har	fokuserat	på	svårigheter	hos	elever	med	svenska	som	förstaspråk.	
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strukturen gynnades mer än gruppen som hade undervisats i enklare strukturer (Housen, 

Pierrard & Van Daele, 2005).  

 

Även Master (1994) utförde en studie på andraspråksinlärande studenter för att undersöka 

effekterna av direkt grammatik. I sin studie fick en del studenter intensiv undervisning i det 

engelska artikelsystemet (bestämd form/obestämd form/ingen artikel). Direkt efter 

undervisningen fick de utföra ett test. Resultatet visade att studenter som har fått undervisning 

i direkt grammatik fick ett bättre resultat än studenter som inte hade fått undervisning i direkt 

grammatik. Detta resultat ifrågasättes dock av Krashen (1999) som menade att det endast 

fanns ringa skillnader mellan grupperna. Vidare menade Krashen även att Masters studie 

snarare tydliggör att intensiva undervisningen endast leder till en liten medveten inlärning och 

är således onödig.  

 

5.2 Grammatiska svårigheter i Sverige 

I sin studie försöker Köhlmyr (2001) besvara grammatiska områden som är svåra för elever i 

svenska skolor. För att besvara denna fråga analyserar hon 383 fria kompositioner som elever 

hade skrivit under Nationella proven i engelska. Resultaten visar att eleverna har svårigheter 

inom grammatiska områden såsom: verb, substantiv och artiklar, prepositioner, ordföljd, 

adverb, konjunktioner, adjektiv och numerus (2001, s. 36) Eleverna visar även att de har svårt 

att skilja mellan it/there och who/which/that. Vidare säger Köhlmyr att felen uppstår p.g.a. två 

bakomliggande orsaker. Ena typen uppstår när man övergeneraliserar en regel inom 

målspråket, till exempel att man implementerar den regelbundna ändelsen –ed på en 

oregelbunden verb och skriver goed istället för went. Den andra typen av orsaker beror på 

negativ transfer. Det är även dessa fel som är mest ihärdiga i elevtexterna. Köhlmyr säger att 

det är negativa transfer som mest skapar irritation, försämrar kommunikation och ger upphov 

till negativa tankar hos förstaspråkstalare (av engelska) mot inläraren. Av samma anledning 

anser Köhlmyr att det är viktigt att man fokuserar på språkets form i undervisningen och 

betonar vikten av deras plats i läromedel (s. 354). Hon framhåller även att lärare bör ha 

kunskaper om vilka dem negativa transfern kan vara för att de ska kunna vara en del av 

undervisningen.  
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5.3 En inblick bland eleverna med svenska som andraspråk 

År 2002 genomfördes en internationell studie, The Assessment of Pupils’ Skills in English in 

Eight European Countries 2002 (hädanefter APS), (Bonnet, 2002). Syftet med studien var att 

ta reda på elevernas kunskaper i engelska. De svenska och norska eleverna hade bäst resultat 

bland de länder som deltog i studien, de norska eleverna hade aningen bättre resultat än de 

svenska eleverna. Vid sidan av kunskapsmätningen fick eleverna svara på personliga frågor 

om deras språkliga kunskaper, förstaspråk, etniska bakgrund och plats av födsel (Bonnet, 

2002). För att undersöka tvärspråkligt inflytande använde Ohlander resultaten från APS 

(Ohlander 2009). I studien Swedish vs. ”Non-Swedish” (2009) jämförde han elevernas 

språkliga och etniska bakgrunder mot deras resultat. Studien visade att elever med SVA 

generellt fick lägre poäng på kunskapsfrågorna än elever som hade svenska som förstaspråk. 

Det som vidare var intressant synliggjordes när man tittade på fördelningen av rätt antal svar 

mellan sverigefödda SVA-elever och icke sverigefödda SVA-elever. Underförstått menade 

han att elever som var födda i Sverige kunde bra svenska och elever som hade kommit senare 

kunde inte lika bra. Det fanns stora skillnader mellan dessa två grupper. SVA-elever som var 

sverigefödda hade likvärdiga och i vissa fall bättre resultat i engelska än elever med svenska 

som förstaspråk. Det var de icke-sverigefödda eleverna som generellt hade lägre nivåer som 

”sänkte” medelvärdet hos gruppen hela SVA-elever-gruppen (Ohlander, 2009).   

 

Fyra av de totala tio frågorna i ASP9 (2002) fokuserade helt/delvis på grammatik, vilka 

Ohlander tittade närmare på (2009). Grammatiska områden som behandlades var; kvantitet, 

artiklar, tempus, ”do” och prepositioner (Bonnet 2002). Elever med svenska som förstaspråk 

var starkast inom alla fyra områden och störst skillnad i rätt svar mellan grupperna var inom 

prepositioner (Ohlander 2009). Icke sverigefödda arabisktalande SVA – elever hade generellt 

problem inom området: obestämd artikel. Detta hänvisades till att arabiska språket saknar 

obestämd artikel vilket ledde till att eleverna gjorde en negativ transfer. Däremot hade 

eleverna inte problem med den bestämda artikeln ”the”, som finns inom arabiskan och 

används på liknande sätt i sammanhanget som frågan berörde, vilket synliggjorde en positiv 

transfer (Ohlander 2009, s. 31).  

  

																																																								
9	The Assessment of Pupils’ Skills in English in Eight European Countries 2002	
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5. Material och metod 
I detta avsnitt presenteras läromedlen som analyseras och metoderna som tillämpas i studien.   

5.1 Material 

För att hitta lämplig material till läromedelsanalysen ställdes frågan ” Vilka läromedel 

använder ni eller tycker ni är bra?” på ett nätforum för engelsklärare i årkurs 4-6, mellan 

datumen 26.10.2016 - 28.10.2016 (Facebook 2016). Sammanlagt svarade över 40 lärare. 

Läromedlen Magic! och What’s up var mest populär och valdes sålunda till undersökningen10. 

Respektive förlag kontaktades för att tillgång till de olika läromedlen och studien utgick från 

material som skickades för årskurs 5.  

 

5.1.2 Magic! 
Läromedlet Magic! 5 ges ut av förlaget Studentlitteratur och finns som en läromedelsserie 

från årkurs 1-9. Förlaget beskriver boken som ett verktyg som läraren kan använda sig utav 

för att motivera eleverna och individualisera undervisningen Magic! består av en textbok, 

arbetsbok, CD-skiva, lärarhandledning och digitalt material (Studentlitteratur 2016). 

Textboken har totalt 25 olika kapitel som handlar om fyra olika karaktärer och deras äventyr. 

I arbetsboken finns det övningar som får eleverna att öva i att lyssna, tala och skriva. Både 

textboken och arbetsboken undersöktes i studien. Det digitala materialet och CD-skivan 

kunde inte tas med i studien, då det inom ramen för detta arbete inte var möjlig. Övningar i 

kopplade till CD-skivan (hörövningar) kunde således inte räknas med i analysen. 

 

5.1.2 What’s up?5 
Läromedelserien What’s up? är framtaget av förlaget Sanoma. Serien What’s up? finns för 

årskurserna 1-9. Förlaget beskriver att läromedlet har ett kommunikativt och elevaktivt 

arbetssätt Läromedlet består av en textbok, arbetsbok, CD-rom, lärarhandledning och digital 

material. Textboken har olika kapitel som handlar om familjen Clarks liv med barnen Olivia 

och Fraser. Genom bokens gång får eleverna bland annat träna i att tala om årstider och 

vädret, film och tv-program samt olika yrken och vägbeskrivningar (Sanoma 2016). I studien 

undersöktes textboken och arbetsboken. Inom tidsramen för detta arbete kunde det digitala 

materialet och CD-skivan kunde dessa två material inte undersökas. Hörövningar som krävde 

att CD-skivan kunde således inte med i studien.	  

																																																								
10	se: Bilaga 1, Tabell 1	
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5.2 Metod 

För att undersöka vilka grammatiska strukturer som dyker upp och i vilken frekvens, 

användes den kvantitativa metoden variabelanalys. Det är en metod som används när man 

väljer ett visst antal variabler för att beräkna deras distribution i det givna materialet 

(Lagerholm 2010, s. 44). För att få bättre uppfattning av de grammatiska strukturernas plats i 

läromedlen undersöks omfånget ur tre olika perspektiv; antal sidor, antal övningar och antal 

”värde” (förklarat nedan). Dessa typer av beräkningar kan inte berätta hur konstruktionen 

används utan endast i vilken omfattning de används (Lagerholm 2010, s. 44).  

 

Ett analysschema (se: Tabell 4, s. 17) sammanställdes för att synliggöra och effektivisera 

genomsökandet av grammatiska strukturer som tas upp i böckerna. Detta möjliggjorde 

noggrannare undersökningar. Då analysschemat styrde den manuella genomgången av 

materialet och hindrade att man missa olika aspekter i undersökningen. All rådata som 

samlades i analysschemat finns som bilaga (se Bilaga 2). Eftersom materialet som samlades 

in var stort redovisas istället ett sammanfattat resultat i resultatavsnittet.  

 

Det första undersöktes var att se om det fanns en direkt grammatik i läromedlen. Vilket båda 

läromedlen hade. Detta tydliggjordes av förklaringsrutor i respektive läromedel. Överlag hade 

läromedlen fokus på en grammatisk struktur per kapitlet. När den fokuserade strukturen i 

kapitlet konstaterades genomsöktes berörd kapitel för att se i vilket sidomfång strukturen tog 

plats i läromedlet. 

 

Inledningsvis undersöktes arbetsboken. Om det fanns övningar som berörde grammatisk 

strukturen räknades övningarnas antal och sidomfång. Antalet räknades på så vis att om 

övning 1 hade delarna a, b, c, räknades 1a, 1b och 1c som 3 övningar. Därefter räknades 

omfånget av övningarna. Om övningarna 1a, 1b och 1c tog en halvsida plats noterades det 

som ”(0,5)” i analysschemat. Tillsammans skrevs ”(0,5)3” i analysschemat där (0,5) står för 

omfång och 3 står för antal övningar.  

 

Läromedlet som först undersöktes var What’s up?. När undersökningen av läromedlet Magic! 

skulle göras märktes det att den inte hade lika många antal/delantal övningar. När man 

implementerade metoden kunde man inte se tydliga skillnader i fördelning mellan de olika 

grammatiska strukturen. Detta resulterade i att metoden fick utvecklas ett steg längre. What’s 
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up? räknas om med denna utvecklade metod. Det tredje steget som implementerades för att 

utveckla metoden blev att konstatera övningarnas typ och fördela ett ”värde” på övningarna. 

Olika typer av övningar fick olika bedömningar. Ett exempel11  på hur fördelningen gjordes 

visas på en övning av typen Fill in the Gaps, en övning där elever uppmanas att sätta ord som 

saknas.  

 

1. Fill in the Gaps 

Om det grammatiska området var ”preteritum av oregelbundna verb” kunde en övning vara av 

typen Fill in the Gaps och se ut såhär:  

 

I________ (ramlade) off a high chair, it was_________(hemskt). 

 

I denna mening söktes det oregelbundna verbet fell samt ordet awful som inte är ett 

oregelbundet verb. Då verbet fell var preteritum av ett oregelbundet verb tilldelades övningen 

1 värde. Adjektivet awful som också söktes var en del av temaorden som behandlades i 

kapitlet och var inte ett preteritum av oregelbundet verb, vilket inte gav delövningen ett extra 

värde enligt värdeberäkningen.  

 

När undersökningen av arbetsboken var färdig undersöktes textboken på samma sätt och 

resultaten noterades i kolumnen ”textbok”. Om det visade sig att någon av övningarna hade 

tydliga kopplingar till ett annat grammatiskt område, exempelvis för att eleverna skulle 

repetera strukturen, togs dessa med i analysen inom sitt eget grammatiska fokusområde i 

kolumnen förekomst i annat kapitel.  

 

Sammanfattningsvis bestod denna del av undersökningen av tre steg: 

1. Hur många övningar finns det som berör det grammatiska strukturen.  

2. Hur stort omfång har det grammatiska strukturen i antal sidor? 

3. Hur många delövningar finns det och vilket värde får de tilldelat? 

																																																								
11	För	andra	exempel	se:	Bilaga	4	
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5.2.1 Metodreflektion och trovärdighet 

Metoden som användes i undersökningen av läromedlen var till stor del en kvantitativ metod. 

En matematisk metod användes som gick ut på att man räknade antal övningar och sidor som 

ett visst grammatiskt område hade. Efter att ha studerat läromedlen ett par gånger insåg man 

att grammatiska övningarna i båda läromedlen var samlade på samma plats vilket förenklade 

sökandet. Det som var svårare var att tillämpa metoden ”värdefördelningen” eftersom man 

under detta steg fick räkna och samtidigt bedöma övningen. Till exempel var det svårt att 

bedöma övningar där eleverna skulle arbeta i par och träna på en grammatisk struktur som de 

inte behövde redovisa. Bedömningar av dessa övningar gick ut på att titta på exemplet som 

eleverna uppmanades att utgå ifrån (vilket även berörde delsteget ”värdefördelning”). Detta 

hindrar dock inte eleverna från att utesluta dessa typer av övningar helt, vilket kan vara ett 

problem som metoden har. Förutom dessa värdefördelningar är räkningen av antal övning och 

antal omfång statisk som tydligare visar vilka grammatiska områden som läromedlet 

behandlar och dess plats i läromedlet. Samtidigt var det nödvändigt att utveckla metoden 

”värdefördelning” eftersom läromedlet Magic! hade en liten bredd i antal övningar per 

grammatiskt område för att få en tydligare bild av vilka områden som var mer centrala.  

 

Tabell 4, Analysschema 
Kapitlets 
namn  

Grammatiskt 
fokusområde 

Arbetsbok 
 
 

Textbok 
 

Förekoms i annat 
kap. 

Grammatiska 
innehållets typ och 
utformning 

Kapitlets 
nummer och 
namn.  

Det grammatiska 
området som 
kapitlet fokuserade 
på konstaterades. 
Fanns även guider 
till dessa i båda 
textböckerna. 
 
Det var dessa 
områden som 
specifikt söktes 
igenom i berörda 
kapitlen.  
 
Vissa kapitel kunde 
ha flera 
fokusområden. Då 
separerades dessa 
utifrån område.  

Omfång av text och bild, 
förklaringsrutor, 
övningar och annat med 
tydlig koppling till 
fokusområdet räknades. 
 
Antal övningar och 
delövningar som berörde 
fokusområdet räknades. 
 
Typ av övning 
konstaterades.  Och ett 
sammanlagt ”värde” 
tilldelades. 
 
Förkortning 
Omfång sid: (x) 
Antal övningar: x 
Värdesiffra:x  
Ex. (2)4:10 
 
KÖ: Kommunikativ 
övning 
 
FiG:  
Fill in the Gaps 
 
 

Förklaringsrutor, guider 
och annat med tydlig 
koppling till 
fokusområdet togs med i 
räkning av omfång.  
 
Om det fanns övningar i 
textboken räknades 
deras omfång. Antal och 
värde. 
 
Förkortning 
Omfång sid: (x) 
Antal övningar: x 
Värdesiffra: :x  
Ex. (2)4:10 
 

Om det berörda 
fokusområdet dök 
upp i ett annat kapitel 
räknades dess 
omfång och antal 
övningar. Dessa 
lades sedan till i 
analysen. 

I denna kolumn 
noterades det 
grammatiska 
innehållet typ 
processbaserad/prod
uktbaserad.  
 
Vidare noteras det 
gramamtiska 
innehållets 
utformning i 
layouten.  
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Värt att lyfta upp är också att metoden inte fokuserade på övningar som inte hade tydliga 

grammatiska förankringar. Dessa övningar kan, när man implementerar en kvalitativ 

undersökning på dess innehåll, visa att de utvecklar elevernas förmågor inom ett visst 

grammatiskt område. Tyvärr kunde detta inte utföras inom ramen för detta självständiga 

arbete då det är en metod som skulle kräva noggrannare analyser av övningar och ta mer tid 

än vad som fanns att tillgå. Det som även är bra att poängtera är att metoden som man 

använde krävde subjektiv bedömning av innehållet i läromedlen. Detta kan innebära att olika 

personer kan ha olika bedömningar av samma material vilket kan leda till att resultaten tolkas 

olika (Norris & Ortega 2000, s. 424) och kan vara en nackdel som metoden har. Vidare har 

undersökningen har validitet eftersom syftet med studien var att undersöka i vilket omfång de 

olika grammatiska strukturerna behandlades i två läromedel. Detta har gjort utifrån tre olika 

perspektiv. Studien är även reliabel på så vis att man har gjort noggranna undersökningar 

vilka överensstämmer med metoden. Båda läromedlen har analyserats noggrant minst två 

gånger och om det har visat sig att det finns en oklarhet i resultaten har man gått tillbaka för 

att kontrollera avsnitten ytterligare en gång. Man har även hela tiden under redovisningen av 

studien försökt att vara transparant för att inte vilseleda läsaren.  
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6. Resultat och analys 
Under detta avsnitt besvaras studiens frågeställningar. Avsnitt 6.1 besvarar studiens 

frågeställning: Vilka grammatiska strukturer berörs i två läromedel. Avsnitt 6.2 besvarar 

studien andra frågeställning: ”Korrelerar de grammatiska svårigheterna i två läromedel med 

de grammatiska svårigheter som vissa elever med annat förstaspråk än svenska kan ha i 

engelska”.  

6.1 Vilka grammatiska strukturer berörs i två läromedel 

Resultaten av läromedelsanalyserna som redovisas här är ett sammanfattat resultat. Den data 

som samlades var för stort och ansågs samtidigt inte vara nödvändigt för att läsaren skulle få 

en tydlig bild över resultaten12.  

 

6.1.1 Läromedlet Magic! 
 

I tabell 5 redovisas de grammatiska strukturer som behandlas av läromedlet Magic!. I 

kolumnen ”Grammatisk struktur” presenteras det grammatiska strukturen som behandlas av 

läromedlet. De resterande kolumnerna redovisar omfånget av strukturen (i antal sidor), antal 

övningar inom den specifika grammatiska strukturen och avslutningsvis ”värdefördelingen”13 

från sista delmetoden. Resultaten som visas i tabellerna i alfabetisk ordning utifrån 

grammatiska strukturerna som uppmärksammats. 

 

																																																								
12	, se: Bilaga 2 om man vill ta del av den.  	
13	Denna	metod	implementeras	i	försök	att	se	om	det	en	hierarki	bland	de	grammatiska	strukturerna	som	
fanns	i	läromedlen.	För	vidare	information	kring	detta	se	avsnitt:	5.2	Material	och	Metod	
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Synligt i tabell 5 är att läromedlet Magic! sammanlagt tar upp 20 olika grammatiska 

strukturer. Alla strukturer förutom preteritum av oregelbundna verb (nr 11) har tillhörande 

övningar i arbetsboken. Denna struktur hade endast en lista med oregelbundna verb som 

eleverna kunde titta på. Räknat utifrån omfånget (antal sidor) fick grammatiska strukturer allt 

från 0,5 – 2,25 sidor i läromedlet. Störst plats fick strukturen ”frågeord” och minst plats fick 

grammatiska strukturen ”genitiv ’s”. Fördelningen av antal övningar i läromedlet hade ett litet 

spann på 0-3 övningar per grammatisk sturktur. Det fanns tre grammatiska strukturer som 

hade det maximala antalet 3 ”preteritum av regelbundna verb”, ”skillnad mellan a/an” 

(träning i bestämd form på substantiv) och ”frågeord”. Över hälften av de grammatiska 

strukturerna hade 2 övningar vardera. Värdefördelningen som implementerades, för att få 

tydligare överblick, visade att strukturer som hade flest antal övningar även fick mest i 

 Tabell 5, Resultat från läromedlet Magic! 
nr Grammatisk struktur Totalt omfång 

(sidor)  
Totalt antal 

övningar 
Fördelat värde 

1 To be (am/are/is) 0,75 1 10 
2 am/are/is going + ing 1,53 2 10 
3 Did-formuleringar 2 2 10 
4 Do-omformuleringar do/does, 

(do not) 
1,4 1 13 

5 Frågeord 2,25 3 30 
6 Futurum (going to) 2 2 20 
7 Genitiv 's 0,5 1 5 
8 i like/i don't mind/ i hate 1,2 2 12 
9 Komparativ 2,2 2 20 
10 Prepositioner 1,73 2 10 
11 Preteritum av oregelbundna 

verb 
0,75 0 0 

12 Preteritum av regelbundna 
verb 

1,58 3 39 

13 Pronomen  1,6 2 16 
14 Pågående progressiv form 2,21 2 15 
15 Singular och plural av 

substantiv  
1,5 1 12 

16 Skillnad mellan a/an 
(bestämd form på substantiv) 

1,43 3 32 

17 Skillnad mellan have/has 0,75 1 10 
18 Skillnad mellan there is/are 1,73 2 12 
19 Tredjeperson -s på verb 0,75 1 10 
20 What is 0,5 1 10 
     
 summa 28,36 34 296 
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”värde”. Vidare visade den en eventuell hierarkisk ordning mellan strukturerna som hade 2 i 

antal övning.  

 

För att få en helhetssyn över dem mer centrala grammatiska strukturerna i Magic!, 

undersöktes de fem mest representerade strukturerna inom respektive kategori: antal sidor, 

antal övningar och värdefördelning. Observera att det sammanlagt fanns nio grammatiska 

strukturer som alla hade lika många antal övningar (2), togs alla dessa med i topp fem listan 

redovisat nedan, för att istället undersökas om de fick större plats i annat område.  

 

Topp fem i olika kategorier 

Tabell 6, Topp 5 i läromedlet Magic! Utifrån olika beräkningar 
Totalt omfång Antal övningar Fördelat värde  
1. Frågeord 
2. Pågående 
progressive form 
3. Skillnad mellan 
there is/ are 
4. Prepositioner 
5. Pronomen 

1. Preteritum av regelbundna verb 
2. Bestämd form på substantiv (a/an) 
3. Frågeord 
4-5. Am/are/is going + ing, did-
omformuleringar, futurum (going to), i like/i 
don't mind/ i hate, komparativ, prepositioner 
pågående progressive form, pronomen, 
skillnad mellan there is/are 

1. Preteritum av 
regelbundna verb 
2. Bestämd form på 
substantiv (a/an) 
3. Frågeord 
4. Futurum (going to) 
5. Komparativ 

   
  
Grammatiska strukturen ”frågeord” fanns inom topp fem i alla kategorier. ”Pronomen”, 

”bestämd form på substantiv (a/an)”, futurum (going to), ”preteritum av regelbundna verb”, 

”komparativ”, ”prepositioner”, ” pågående progressiv form” och ”skillnad mellan there 

is/there are ” finns i två olika kategorier. Utifrån detta resonemang drogs slutsatsen att dessa 

grammatiska strukturer som förekommer i större utsträckning än resten och är därav mer 

centrala i läromedlet. I listan nedan visas dessa centrala strukturerna mer tydligt. 

 
Centrala grammatiska strukturer i Magic! 
 

• Frågeord 
• Bestämd form på substantiv 
• Pronomen 
• Futurum (going to) 
• Preteritum av regelbundna verb 
• Komparativ 
• Prepositioner 
• Pågående progressiv form 
• Skillnad mellan there is/there are 
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6.1.2 Läromedlet What’s up? 
 
I tabell 7 redovisas grammatiska strukturerna som behandlas av läromedlet What’s up? I 

kolumnen ”Grammatisk struktur” presenteras den grammatiska strukturen som behandlas av 

läromedlet. De resterande kolumnerna redovisar; omfånget av struktur i antal sidor, antal 

övningar inom det specifika grammatiska området och resultatet från delmetoden 

”värdefördelning”. Resultaten som visas i tabellerna i alfabetisk ordning utifrån grammatiska 

strukturerna som uppmärksammats. 

 

Synligt är att läromedlet What’s up? sammanlagt tar upp 18 olika grammatiska strukturer. Det 

finns ett omfångsspann mellan 1-9 sidor bland dessa strukturer. Störst omfång har dem 

grammatiska strukturen ”frågeord” och minst omfång har strukturen did-omformulering. 

”Komparativ” har flest antal övningar med 17 övningar totalt och minst antal övningar 

förekommer i den grammatiska strukturen ”preteritum av regelbundna verb” samt did-

Tabell 7, Resultat från läromedlet What’s up? 
nr Grammatisk struktur Totalt antal 

övningar 
Fördelat värde  Totalt omfång 

(sidor) 
1 Singular och plural substantiv 8 66 4 
2 Preteritum av oregelbundna 

verb  
10 45 6 

3 Komparativ 17 43 5 
4 Adverb 10 40 5 
5 Frågeord 15 35 9 
6 Do-omformulering (do/does) 14 35 5 
7 To be 8 28 2,6 
8 Tredjeperson -s på verb 12 28 2,5 
9 Preteritum i pågående form  16 27 1,7 
10 Skillnad mellan some/any 10 25 1,75 
11 Pågående progressiv form 9 20 1,5 
12 Futurum (going to) 7 18 1,5 
13 Would (modalt hjälpverb) 6 18 1,5 
14 Skillnad mellan what/which 7 16 1,5 
15 Adjektiv 8 16 1,58 
16 Preteritum av regelbundna 

verb 
3 15 1,2 

17 Futurum (will) 4 13 1,33 
18 Did-omformuleringar 3 10 1 
     
 summa 167 498 46,16 
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omformuleringar. Värden som fördelades utifrån värdefördelningen14 gav värden mellan 0-66. 

Störst värde fick strukturen ”skillnad mellan singular och plural av substantiv” (regelbundna 

och oregelbundna), minst värde fick området ”did-omformulering”. För att få en tydligare 

överblick av vilka strukturer som är mer centrala presenteras topp fem i de olika kategorierna, 

redovisat i tabell 8. 

 

Grammatiska strukturen ”komparativ” och ”frågeord” finns med i alla kategorier. Vidare 

finns ”do-omformulering”, ”adverb” och ”preteritum av oregelbundna verb” i två av 

kategorierna. Värt att lyfta fram är även att ”preteritum av pågående form” har flest antal 

övningar och ”singular/plural av substantiv” har fått mest värde fördelat. Dessa sju områden 

är enligt redovisade resonemanget mer förkommande i läromedlet och anses således vara mer 

centrala. I listan nedan kan man se dessa mer tydligt.  

 

Centrala grammatiska strukturer inom What’s up? 

• Frågeord 

• Komparativ  

• Do-omformuleringar 

• Adverb 

• Preteritum av oregelbundna verb 

• Preteritum i progressiv form 

• Singular och plural av substantiv 

 

  

																																																								
14		

Tabell 8, Topp 5 i läromedlet Magic! Utifrån olika beräkningar  
Totalt omfång Antal övningar Värdefördelning 
1. Frågeord  
2. Preteritum av 
oregelbundna verb  
3. Komparativ  
4. Adverb  
5. Do-omformulering 

1. Preteritum i pågående 
form 
2. Frågeord 
3. Do-omformulering  
4. Komparativ 
5. Tredjeperson –s på verb 
 

1. Sing/plu av substantiv 
2. Preteritum av oregelbundna 
verb 
3. Komparativ 
4. Adverb 
5. Frågeord 
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Det som konstateras ovan är att dessa två läromedel behandlar ungefär lika många, men olika, 

grammatiska strukturer. Magic! behandlar 20 olika strukturer medan What’s up? behandlar 18 

olika. Vidare behandlas nio respektive sju områden mer centralt. Det man kan observera som 

även är synligt i tabell 5 och 7 är att det finns tydliga skillnader i hur stor plats grammatik har 

i respektive läromedel. Totala antalet övningar i Magic!, med fokus på grammatisk struktur, 

är 34 medan det i What’s up? är 167. Bland dessa övningar har What’s up? alltid en övning 

där eleverna skulle uppmärksamma den grammatiska strukturen och förklara hur den 

tillämpades. Utifrån Krashen (1999 s. 245) definitioner tyder detta på att What’s up? även 

undervisar grammatiken deduktivt medan Magic! inte gör det.  

 

Det är även intressant att titta på det totala omfånget av grammatiska strukturer i båda 

läroböckerna. Denna beräkning innefattar övningarnas sidor samt texter som har strukturella 

förklaringar av de olika grammatiska strukturerna (alltså fokuserar på strukturens form). 

Omfånget av grammatiska strukturer i Magic! är 28,38 sidor, vilket motsvarar 12 % av 

läromedlet. Omfånget av grammatiska strukturer i What’s up? är 46,16 sidor vilket motsvarar 

20 % av läromedlet. Detta synliggjorde att direkt grammatik i läromedlet What’s up! fanns i 

större utsträckning. 

	

6.2 Grammatiska svårigheternas korrelation 

Denna del av studien besvara studiens frågeställning: ”Korrelerar svårigheterna som elever 

med ett annat förstaspråk än svenska med grammatiska strukturerna i läromedel?”.  

 

De grammatiska svårigheterna som kan upplevas av arabisktalande inlärare beskrivs av Smith 

(2001, s.). För att se om dessa svårigheter korrelerar med grammatiska strukturer i läromedlen 

sammanfördes svårigheterna som Smith beskrev med grammatiska strukturer i respektive 

läromedel. I tabell 8 kan man se resultatet av sammanföringen som gjordes. I kolumnen 

”Grammatiska svårigheter för arabisktalande inlärare” finns grammatiska strukturer som 

enligt Smith kan vara av svårighet för arabisktalande.  Om denna grammatiska struktur har en 

plats i läromedlet (Magic! respektive What’s up?) har detta markerats med ett  

”Ja” i berörd kolumn.  
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Utifrån tabell 9 kan man se att läromedlet Magic! behandlar 11/17 av svårigheterna som kan 

upplevas av arabisktalande medan läromedlet What’s up? behandlar 9/17 svårigheter. Utifrån 

detta kan man konstatera att det inte finns en tydlig korrelation mellan läromedlen och 

grammatiska strukturer som arabisktalande inlärare kan uppleva.  

  

Tabell 9, Korrelation mellan grammatiska svårigheter och läromedel 
 Svårigheter för arabisktalande Magic! What’s up? 
1 Adjektiv  Ja 
2 Adverb  Ja 
3 Bestämd artikel   
4 Negation (do not)*  Ja  
5 Do-omformulering Ja Ja 
6 Frågeord* Ja Ja 
7 Genitiv 's Ja  
8 Skillnad mellan it/there   
9 Modala hjälpverb*  Ja 
10 Obestämd artikel Ja  
11 Ordföljd   
12 Oregelbundna verb Ja  Ja 
13 Plural ändelser Ja Ja 
14 Prepositioner Ja  
15 Pronomen Ja  
16 Tempus Ja  Ja 
17 To be* Ja Ja 
    
 totalt 11/17 9/17 

   Tabell 8 
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De turkisktalande personernas svårigheter beskrivs av Thompson (2001). För att se om det 

finns en korrelation mellan dessa beskrivna svårigheter och grammatiska strukturerna i 

läromedlen sammanfördes även här data från båda håll. I kolumnen ”Grammatiska svårigheter 

för turkisktalande inlärare” finns grammatiska strukturer som enligt Thompsom kan vara av 

svårighet för turkisktalande.  Om denna grammatiska struktur har en plats i läromedlet har 

detta markerats med ett ”Ja” i berörd kolumn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synligt i tabellen ovan är att ungefär hälften av de grammatiska strukturerna som kan vara av 

problem för vissa elever med turkiska som förstaspråk behandlas av respektive läromedel. 

Magic! behandlar tolv strukturer medan läromedlet What’s up? behandlar tio strukturer som 

kan vara svåra. Även här saknas det en tydlig korrelation mellan grammatiska strukturerna i 

läromedel och grammatiska svårigheter som vissa turkisktalande inlärare kan uppleva.  

 

  

Tabell 10, Korrelation mellan grammatiska svårigheter och läromedel 
nr Svårigheter för turkisktalande Magic! What’s up? 
1 Bestämd artikel Ja  
2 Skillnad mellan adjektiv/adverb  Ja 
3 Bestämd artikel   
4 Did-omformulering Ja Ja 
5 Do-omformulering Ja Ja 
6 Negationer Ja  
7 Genitiv (of)   
8 Komparativ Ja Ja 
9 Konditional (if)   
10 Kvantitet  Ja 
11 Modala verb  Ja 
12 Ordföljd   
13 Prepositioner Ja  
14 Pronomen Ja  
15 Singular och plural av substantiv Ja Ja 
16 Tempus Ja Ja 
17 To be Ja Ja 
18 To have Ja  
19 Verb (generellt) Ja Ja 
    
 totalt 12/19 10/19 
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Enligt Olander finns det grammatiska strukturer som är svåra för dem flesta inlärarna (2001, 

s. 206) Dessa grammatiska strukturer är: Do-omskrivningar, skillnad mellan it/there, 

who/which, some/any, should/would, ”räknebara och oräknebara substantiv” samt skillnad 

mellan adjektiv/adverb. Om man tittar på grammatiska strukturerna som behandlas av 

läromedlen ser man att Magic behandlar ett av dessa grammatiska strukturer, ”do-

omskrivningar”. Medan What’s up? behandlar fyra av dessa grammatiska svårigheter, 

”some/any”, ”should/would, ”do-omskrivningar” och ”adjektiv/adverb”.  

 

I sin studie undersöker Köhlmyr (2001) svårigheter som svensktalande inlärare kan göra i 

engelska. De grammatiska svårigheter som Köhlmyr redovisar är enligt hennes studie 

svårigheter som uppstår i grammatiska strukturer som skiljer sig från svenska. Vidare 

beskriver hon att svårigheter är inom grammatiska strukturer: ”substantiv”, ”artiklar”, 

”prepositioner”, ”ordföljd”, ”adverb” och ”numerus”. Om man tittar på dessa strukturers plats 

i läromedlen ser man att 5/6 av dessa grammatiska strukturer behandlas av läromedlen. Att 

påstå att det finns större korrelation mellan svenska svårigheter och läromedlen skulle dock 

inte vara rättvist då det endast redovisas ett par svårigheter av Köhlmyr. Det är dock intressant 

att vidare undersöka om det svenska perspektivet som Ohlander menade fanns i svenska 

skolan, fortfarande lever kvar i läromedlen i engelska.  

 

Resultaten visar grammatiska strukturer som behandlas i de två läromedlen inte har en tydlig 

korrelation med de grammatiska vissa svårigheter som elever med arabiska eller turkiska i 

förstaspråk kan ha i engelska. Dock visar den att grammatiska strukturer (6 olika strukturer, 

se Ohlander 2001) som de flesta inlärarna upplever oavsett förstaspråk behandlas till stor del 

av läromedlet What’s up!. Att grammatiska strukturer inte tydligt korrelerar med 

svårigheterna som vissa arabisktalande eller turkisktalande eleverna uppleva i engelska kan i 

grunden bero på att läromedlen har annan syn på grammatik. Det kan vara så att deras syn på 

grammatiken är lutade mer åt den processinriktade synen som menar att grammatiska 

strukturer inte behöver uppmärksammas i undervisningen, vilket förespråkas av Krashen 

(1984, s. 57). Som mothåll till detta finns det dock flera studier som visar att elever gynnas av 

att undervisas i grammatiska svårigheter (se: Spada & Lightbown, 2008: Housen, Pierrard & 

Van Daele, 2005). Med detta i åtanke och att det inte finns en tydlig korrelation mellan 

arabisktalande och turkisktalandes svårigheter i läromedlen kan det innebära att dessa elever 

hämmas, till en viss del, i undervisningen. Vidare kan det, om eleverna inte rättar sina 
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grammatiska fel, skapa irritation, försämra kommunikationen och ge upphov till negativa 

tankar hos motsidan gentemot talaren (Köhlmyr 2001). 
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7. Sammanfattning 
 
Denna studie utfördes för att undersöka om grammatiska strukturer i två läromedel, 

korrelerade med grammatiska svårigheter som vissa elever med annat förstaspråk än svenska 

kan ha i engelska. Vilket undersöktes utifrån frågeställningarna: ”Vilka grammatiska 

strukturer berörs i två läromedel?” och ”Korrelerar de grammatiska strukturerna som tas upp i 

läromedlen med de grammatiska svårigheter som vissa elever med annat förstaspråk än 

svenska kan ha i engelska? ”. Resultaten av studien visade att läromedlen behandlade 20 

respektive 18 olika grammatiska strukturer. Gemensamma områden som behandlades av 

läromedlen var; frågeord, progressiva former, do/does, did-omformulering och komparativ. 

Studien visade även att läromedlen hade olika mycket omfång på direkt grammatik. 20 % av 

innehållet i ett av läromedlen var fokuserad på grammatik medan det var 12 % i det andra 

läromedlet. Det fanns även stora skillnader i antal grammatiska övningar mellan läromedlen. 

Dessa faktorer kan tyda på att läromedlen har olika syn på grammatik. Dock var detta inget 

som undersöktes i denna studie. När man tittade på grammatiska strukturer som förekom i 

läromedlen och deras korrelation med grammatiska svårigheter som elever med arabiska eller 

turkiska i förstaspråk kan ha i engelska, såg man att båda läromedlen saknade grammatiska 

strukturer som kan vara svåra för dessa elever. Vidare fanns det inte en tydlig korrelation 

mellan svårigheterna och grammatiska strukturerna i läromedel.  

 

Det värt att påminna sig att resultaten i denna studie denna är baserad på läromedel var för 

årskurs 5. Med det sagt är bra att uppmärksamma att läromedlen finns i ett tidigare stadie, 

årskurs 4 och i ett senare stadie, årskurs 6.  Grammatiska strukturer som inte har behandlats i 

dessa läromedel har kanske behandlats tidigare eller kan komma att behandlas senare.  
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8. Diskussion 
	
Debatten om grammatik och dess roll i undervisningen av andraspråksinlärningen kommer 

troligtvis inte ta slut inom snar framtid. Det är dock viktigt att vi har lärare som är kompetenta 

och ständigt tar del av forskning för att tillgodose elevernas behov (Ohlander 2001). Att det 

inte finns tydliga riktlinjer i Lgr 11 på vad som bör undervisas i grammatik kan vara till en 

fördel men även till en nackdel för eleverna. Den kan vara till fördel om läraren använder sig 

av metoder som är lämpliga och anpassade efter elevernas språkliga bakgrunder eller andra 

behov. Den kan även vara till nackdel för eleverna om läraren inte tänker på dessa aspekter. 

Självklart kan det vara skönt att förlita sig på läromedlen som finns men läraren bör ha ett 

kritiskt perspektiv på dess innehåll och vara medveten om att innehållet inte alltid tillgodoser 

elevernas behov.   

 

I ett multikulturellt klassrum är det rimligt att anta att undervisningen i klassrummet bör ha ett 

multikulturellt perspektiv och vara anpassad efter elevernas behov för att gynna deras 

språkutveckling i engelska. Hur skulle det fungera rent praktiskt när det finns elever med 

många olika förstaspråk i en klass? Idéerna kan vara många men inte självklara. Ett alternativ 

skulle kunna vara att dela in eleverna i mindre grupper för att tillgodose olika typer av behov, 

vilket kan vara en resursfråga. Ett annat alternativ som man kanske inte tänker på i första 

hand skulle vara att stärka eleverna språkliga kunskaper i svenska, vilket visade sig gynna 

elevernas kunskapare i engelska (Ohlander 2009). Vidare är kanske de mest relevanta och 

möjliga alternativen att ställa höga krav på lärare och läromedel. För lärare kan detta innebära 

större ämneskompetenser inom engelska och grammatiska strukturer i olika språk. Höga krav 

skulle även kunna ställa på läromedel i deras val av de grammatiska strukturerna som 

uppmärksammas, för att de ska vara anpassade till elevernas behov. Avslutningsvis är det 

intressant att tidigare forskning inom vilka grammatiska strukturer som finns i läromedel och 

deras relevans i det multikulturella klassrummet hittades inte. Kanske har debatten kring 

grammatik i skolan inte kunnat röra sig vidare från: om det ska finnas grammatisk 

undervisning överhuvudtaget (se: Ellis 2006: Spada & Lightbown 2008), till vilka 

grammatiska strukturer som bör finnas i ett multikulturellt klassrum. Detta indikerar att det 

behöver utföras fler studier och forskningar kring ämnet.  
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