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Abstract 

Forskning inom grammatik har under de senaste årtionden inte prioriterats i Sverige samtidigt 
som svenska elever har bristande kunskaper inom grammatik. Denna systematiska 
litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning visar angående elever i årskurs 
4-6 tillägnande av grammatik med hjälp av integrerad respektive isolerad 
grammatikundervisning. Vilken av de två metoderna påverkar elevers grammatikutveckling 
mest? Är det någon av metoderna som förordas?  

Utifrån tre avhandlingar och fyra vetenskapliga artiklar har studien kunnat genomföras. 
Resultatet visar att den integrerade grammatikundervisningen är den som förordas i tidigare 
forskning och gynnar elevers grammatikutveckling genom att den möjliggör att göra 
grammatiken konkret. Den isolerade grammatikundervisningen anses vara för abstrakt för att 
eleverna ska kunna tillägna sig grammatikkunskaper men kan användas och gynna elevers 
grammatikutveckling om den används på ett medvetet sätt. 
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1. Inledning 

I svenskämnets syftesformulering (Skolverket 2011, s. 247, 249, 253) står det att 
svenskundervisningen ska bidra till elevernas skrift- och talspråksutveckling så att de kan 
verka och uttrycka sig i samhällets olika sammanhang. Eleverna ska i slutet på årskurs sex 
kunna skriva olika sorters texter på ett begripligt sätt med en fungerande struktur och ska 
kunna de grundläggande reglerna för språkriktighet, stavning, sambandsord, ordklasser, 
huvud- och bisatser samt skiljetecken. Det är alltså nödvändigt för eleverna att lära sig 
svenskans grammatiska struktur för att uppfylla ämnesplanens mål och för att i slutändan 
kunna verka som demokratiska medborgare i Sverige. 

I Språktidningen (2012) tar debattören och grammatikexperten Helena Englund Hjalmarsson 
upp att hennes erfarenhet är att människors grammatikkunskaper är bristfälliga och att ämnets 
låga status inte ger någon uppmuntran till varken elever eller lärare. Hon menar att specifika 
kunskaper inom grammatiken, med hjälp av isolerade färdighetsövningar, behövs för att det 
ska kunna gå att samtala och förbättra en texts struktur. I Boströms (2004) och Brodows 
(2000) studier däremot framgår det att den så kallade traditionella grammatikundervisningen 
med till exempel isolerade ifyllnadsövningar kan skapa en ovilja och ett motstånd hos elever 
att tillägna sig grammatiken. De menar att lärare bör anpassa sin undervisning efter eleverna 
och genom att möta dem i deras verklighet och vardagsspråk kunna skapa en motivation för 
grammatiken. Detta kan ske genom att exempelvis låta eleverna med vägledning av läraren 
pröva sig fram genom att de får arbeta med sina egna texter både muntligt och skriftligt samt 
genom att analysera autentiskt material som skönlitteratur. Tornberg (2009, s. 147) menar 
dock att dessa två metoder bör kombineras för att elever ska utveckla sitt språk på bästa 
möjliga vis. 

Detta är relevant att studera då det enligt Skolverkets lägesbedömningsrapport (2015) visar 
sig att svenska elevers kunskaper inom bland annat läsförståelse i svenska försämrats och att 
en orsak till detta är brist på motivation inför tillägnandet av kunskap (Skolverket 2015, s. 6-
7). Hur en person tillägnar sig innehållet i en text beror på dennes förväntningar och 
förkunskaper vilket visar att grammatikkunskaper med dess lära om språkets struktur även har 
en väsentlig roll för elevers läsförståelse (Tornberg 2009, s. 163). Lärare behöver med andra 
ord utveckla undervisningsmetoder som skapar lust att lära hos eleverna (Skolverket 2015, s. 
8-9). 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på grundlärarprogrammet har jag 
uppmärksammat att eleverna inte ansett att isolerade färdighetsövningar inom grammatiken 
varit varken lustfyllt eller motiverande. Jag själv har upplevt samma sak under min skolgång 
så en annan intressant aspekt är hur verksamma lärare i årskurserna 4-6 kan öka intresset för 
och motivera eleverna att lära sig mer grammatik. 
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2. Syfte med frågeställningar 

Genom att undersöka vad tidigare aktuell forskning säger om de två olika metoderna isolerad 
respektive integrerad grammatikundervisning vill jag ta reda på vilken av dessa som främjar 
elevers grammatiktutveckling mest. 

• På vilka sätt gynnar isolerad respektive integrerad grammatikundervisning elevers 
grammatikutveckling? 
 

• Förordas något av dessa arbetssätt i forskningen? Hur motiveras detta, i så fall? 

3. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer grammatikens roll för elevers språkutveckling samt vad 
styrdokumenten säger om grammatik och dess syfte i årskurs 4-6 att presenteras. Begreppen 
isolerad grammatikundervisning och integrerad grammatikundervisning kommer även att 
presenteras och slutligen kommer en redogörelse för den teori som kommer användas i 
resultatanalysen. 

3.1 Grammatikens roll för elevers språkutveckling 

Diskussioner om grammatik har funnits under en lång period och existerar fortfarande. Dess 
nytta och undervisningsform har ständigt diskuteras vilket även syns i styrdokumenten under 
åren där grammatikens roll förändrats (Boström & Josefsson 2006, s. 23, 25, Boström & 
Strzelecka 2012, s. 117). 

Språket är det mest väsentliga för människan och grammatiken är ett verktyg som gör det 
möjligt att kunna kommunicera och göra sig förstådd, vilket gör den till en nödvändig del för 
att kunna interagera med andra.  Grammatiken hjälper till att förstå språkets innehåll och 
funktion och med hjälp av det kan vi utveckla både vårt skrift- och talspråk, vilket visar att 
grammatikområdet är en nödvändig del för elevers språkutveckling (Boström & Josefsson 
2006, s. 27, Boström & Strzelecka 2012, s. 117, Tornberg 2009, s. 137).  

Med hjälp av grammatikundervisning där eleverna ska utgå från sin egen språkliga kompetens 
kan deras metaspråkliga kompetens höjas vilket innebär att de får kunskaper om hur språket, 
både skriftligt och muntligt, kan utvecklas. Undervisning om grammatik verkar med andra ord 
vara en nödvändig komponent för att elever ska kunna diskutera, analysera och revidera en 
text (Boström & Josefsson 2006, s. 30).  

3.2 Styrdokumentens beskrivning av grammatik i årskurs 4-6 

I styrdokumenten (Skolverket 2011) står det beskrivet att elever i skolan ska få befästa 
kunskaper som hjälper dem att kunna verka i vår komplexa värld och en av dessa kunskaper 
är språket. Skolan har ansvar för att få eleverna att använda och utveckla det svenska språket 
genom att bland annat göra dem medvetna om språkets uppbyggnad så att de får verktyg till 
att kunna verka som demokratiska medborgare ute i samhället (Boström & Josefsson 2006, s. 
25-26, Skolverket 2011, s. 9, 13). 
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I svenskämnet finns fem förmågor formulerade vilka eleverna ska få möjlighet att utveckla i 
undervisningen. Där benämns en tydlig grammatisk förmåga som handlar om att eleven ska 
kunna urskilja språkliga strukturer, behärska språkliga normer samt kunna kommunicera i tal 
och skrift (Skolverket 2011, s. 247). Förmågan ska utvecklas med hjälp av svenskämnets 
kursplans centrala innehåll för årskurs 4-6 där grammatikkunskaper betonas vilka är: 

 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 
uppbyggnad och språkliga drag. 

 

• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. 
 

• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, 
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av 
sambandsord (Skolverket 2011, s. 249). 

 

I kunskapskraven för årskurs 4-6 är delen som berör den grammatiska kunskapen tydlig. Det 
står att eleverna ska kunna skriva texter där de behärskar den språkliga variationen och har en 
passande struktur. De ska även behärska de grammatiska reglerna för språkriktighet, stavning 
och interpunktion (Skolverket 2011, s. 253). 

3.3 Isolerad grammatikundervisning 

Den isolerade grammatikundervisningen, eller den traditionella grammatikundervisningen 
som den också benämns i vissa kontexter, är den grammatikmetod som är den vanligaste i 
undervisningssammanhang. Det som kännetecknar metoden är dess typiska drag som består 
av isolerade färdighetsövningar där oftast läraren föreläser om en grammatisk regel som 
eleverna sedan systematiskt får öva in (Boström & Josefsson 2006, s. 147, Boström & 
Strzelecka 2012, s. 119). Metoden uppstod under 1800-talet där fokus var att lära ut språkets 
form med hjälp av isolerade övningar. Denna metod har dock fått utstå mycket kritik under 
årens gång för att eleverna upplever att metoden är för abstrakt på grund av att de inte klarar 
av att sätta ihop de grammatiska delarna till en helhet (Boström & Josefsson 2006, s. 45, 140).       

 3.4 Integrerad grammatikundervisning 

I den integrerade grammatikundervisningen är det kommunikationen och innehållet som är 
det väsentliga och där lärs grammatiken in genom integration med övrig undervisning för att 
det då ska kunna konkretiseras av eleverna (Boström & Strzelecka 2012, s. 119). Grundtanken 
i denna metod är att eleverna ska lära sig språkets struktur med dess grammatiska regler 
genom att använda språket. För att metoden ska vara framgångsrik krävs det att aktörerna 
(eleverna) ska få tid på sig att planera och strukturera upp innehållet innan tänkt uppgift ska 
göras, vilket gör att deras språk blir både mer detaljrikt och korrekt (Tornberg 2009, s. 155). 
Fel som uppstår ska inte rättas utan bör ses som en del av den språkliga utvecklingen, det är 
endast om något fel bidrar till att förståelsen förändras som läraren bör gripa in och korrigera 
felet (Tornberg 2009, s. 160). 
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Metoden uppstod under 1800-talet som en protest mot den isolerade 
grammatikundervisningen på grund av att den ansågs vara för enformig. Tanken var att den 
integrerade grammatikundervisningen skulle utveckla elevernas grammatikkunskaper utan att 
de själva var medvetna om det (Tornberg 2009, s. 140-141).  

3.5 Teoretisk utgångspunkt 

Nedan kommer den teoretiska utgångspunkt som använts i litteraturstudien att presenteras. 

3.5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den inlärningsteori som kommer att användas för analys av litteraturstudiens resultat utgår 
från Lev Vygotskijs forskning. Hans inlärningsteori grundar sig i ett sociokulturellt perspektiv 
på lärande som vilar på att människans utveckling inte är individualistisk utan en social 
företeelse. Människans utveckling anses vara ett resultat av ens kulturella, historiska och 
sociala erfarenheter där undervisningen ska ses som en produkt. Vad gäller språkinlärning 
beror utvecklingen på vilka kontexter vi lär oss i och med vilka vi lär oss (Gibbons 2006, s. 
26). Vygotskij menar att det är i gränszonen mellan vad barnet kan och inte kan som ett barn 
lär sig som mest, vilket också kallas för den proximala utvecklingszonen och det är endast 
med hjälp av en individ som har kommit längre i den kognitiva utvecklingen inom området 
som barnet kan utvecklas (Gibbons 2006, s. 26). Målet med inlärning är att individen ska 
erövra kunskapen om hur en ska tänka och inte endast vad som ska tänkas. Interaktion med 
människor är således en förutsättning för att en språkutveckling ska kunna ske och därför blir 
lärarens arbetssätt, hur den stöttar eleverna mot utveckling, en avgörande del i den (Gibbons 
2006, s. 27-28). Läraren behöver ha förväntningar på alla elever och utmana dem genom att 
utgå från deras specifika kunskapsnivå med ambitionen att eleven ska erövra ny kunskap som 
den sedan själv kan använda. Det är viktigt att läraren försöker möta eleverna och göra det 
abstrakta konkret för att de ska kunna bli mottagliga för kunskapen (Gibbons 2006, s. 29). För 
att det abstrakta ska bli möjligt att konkretisera måste kunskapen sättas i en relevant och 
igenkännbar kontext. Kopplingen mellan de individuella handlingarna och kontexten är en 
grundregel i det sociokulturella perspektivet där en socialisering inte kan ske med explicita 
regler utan genom en medvetenhet om när en regel ska användas och varför (Säljö 2015. s. 
130).  
 
Det specifika för människoarten, menar Vygotskij, är att den kan använda kommunikation 
(språket) som ett verktyg till att förmedla och förankra kunskap. Det är med hjälp av 
kommunikation med andra som vi kan ta till oss, reflektera och värdera kunskap, utan språket 
skulle detta inte vara möjligt (Säljö 2015, s. 34-35). 

4. Metod 

I det här avsnittet presenteras studiens form samt vilka datainsamlingsmetoder och 
urvalsmetoder som använts. De etiska överväganden som gjorts inför litteraturstudien 
kommer även redogöras för. Det material som använts i studien är avhandlingar, 
forskningsrapporter samt artiklar. En manuell sökning i databaserna Summon@Dalarna och 
Google Scholar har gjorts, där titlar från relevant material som hittats i bibliografier från 
tidigare forskning fått vara sökord (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013 s. 74, 
138).   
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4.1 Val av metod 

Metoden som valts för studien är en systematisk litteraturstudie där svar systematiskt söks och 
granskas i aktuell empirisk forskning inom problemområdet. Informationen som inhämtas till 
litteraturstudien efter sökning ska vara vetenskaplig litteratur som sedan ska granskas kritiskt 
för att kunna sammanställas. Syftet med en systematisk litteraturstudie är med andra ord att 
med kritiskt granskad vetenskaplig litteratur kunna sammanfatta aktuell och väsentlig 
forskning inom problemområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 s. 31-32).   

4.2 Etiska aspekter 
 
I arbetet med en litteraturstudie ska etiska övervägande göras vad gäller urval och redogörelse 
av resultat. Resultatet ska sedan presenteras på ett objektivt vis vilket betyder att forskarens 
åsikter inte ska kunna påverka det. För att ta hänsyn till de etiska aspekterna har jag i denna 
litteraturstudie valt ut studier som blivit kontrollerade av en etisk kommitté, vilket innebär att 
all litteratur kritiskt granskats av sakkunniga inom det vetenskapliga området (peer-reviewed), 
redogjort för alla artiklar som finns med i litteraturstudien samt redovisat de resultat som både 
stöder och inte stöder arbetets frågeställningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013, s. 61, 69-70). Studien som genomförts är noggrant presenterad med relevant 
information så som sökord och använda databaser så att en annan ska kunna genomföra 
litteraturstudien och få samma resultat.  

4.3 Urval och avgränsningar 

I en systematisk litteraturstudie är endast vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar 
tillåtna (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 70) och därför har en avgränsning 
att endast inkludera vetenskapliga texter gjorts. Då forskningen även ska vara aktuell 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 31) valdes först endast vetenskapligt 
material från år 2000 till år 2017 vilka ska finnas tillgängliga i fulltext som innebär att 
studierna ska gå att läsa i sin helhet. På sidan avhandlingar.se gjordes först en avgränsning 
vad gäller årtal mellan år 2000-2017 men i och med att det inte gav utslag på tillfredställande 
antal avhandlingar utökades årtalen, dock utan resultat. I databasen Summon@Dalarna 
gjordes i början en avgränsning vad gällde sökord genom att endast söka på svenska ord. 
Sökresultatet blev dock för begränsat trots inkluderande av studier som inte endast gäller 
årskurserna 4-6 och därför användes även engelska sökord vilket gav ett bredare resultat. I 
och med att internationell forskning blev inkluderad genom de engelska sökorden blev 
sökträffarna för omfattande för att vara hanterbart vad gäller de vetenskapliga artiklarna vilket 
ledde till att en avgränsning till årskurserna 4-6 återigen kunde göras. En begränsning vad 
gäller studier på språk utöver svenska och engelska exkluderades då jag inte behärskar några 
andra språk. 

Litteraturen som bearbetats är från Summon@Dalarna och avhandlingar.se samt Google 
Scholar i den manuella sökningen. 

4.4 Databaser 

Den sökning som gjorts har skett med inloggning vid Högskolan Dalarnas bibliotek som gav 
en bredare tillgång material för litteraturstudien. Databaserna som använts är 
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Summon@Dalarna och sidan avhandlingar.se. Sökningar i databaserna ERIC (Educational 
Resources Information Center), Libris och SwePub gjordes även, dock utan relevanta resultat. 
Två bibliotekarieledda databassökningar har gjorts vilket utökar chansen att hitta relevant 
litteratur till studien (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 75). 

4.4.1 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har sidan avhandlingar.se samt databasen Summon@Dalarna använts på 
inrådan av en bibliotekarie på Högskolan Dalarna. Summon valdes på grund av att den 
innefattar en mängd internationella artiklar där det på ett enkelt vis går att göra avgränsningar. 
Då inte Summon har bred tillgång på avhandlingar valde jag att använda avhandlingar.se för 
att kunna hitta relevant och aktuell forskning. Google Scholar valdes bort på grund av att 
databasen gav för många träffar för att vara hanterbart i och med att den inte gör de 
begränsningar jag önskat. Även databaserna Libris och ERIC valdes bort med anledning av att 
sökningen blev alldeles för begränsad. I den manuella sökningen som gjorts på grund av 
bristfällig tillgång till avhandlingar inom ämnesområdet valdes titlarna till materialet som 
hittats i bibliografier från tidigare forskning som sökord där Summon@Dalarna och Google 
Scholar fick utgöra databas. Detta kallas enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s. 138) för ett snöbollsursval där syftet är att hitta relevant material för studien genom 
exempelvis andras studier.  

4.4.2 Sökning i databasen Summon 

Sökorden som använts i databasen Summon är: 
1) Isolated, 2) Elementary, 3) Integrated, 4) Grammar, 5) Contextualised, 6) Functional,  
7) Combinated, 8) Teaching 

Den avgränsning som gjorts är att endast inkludera artiklar och rapporter mellan år 2000-2017 
som är peer-reviewed samt att exkludera boktitlar, konferenshandlingar och 
branschtidningsartiklar. Engelska sökord användes på grund av att den svenska 
motsvarigheten inte gav några relevanta resultat. Artiklar och rapporter som inte var relevanta 
för ämnesområdet valdes också bort. 

Tabell 1. Databassökning i Summon@Dalarna 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
inkluderade 
i studien1 

A 1 AND 2 
AND 4 

17 17 3 3 

B 4 AND 5 53 53 14 5 
C 4 AND 2 

AND 6 
296 296 11 1 

D 4 AND 7 1 1 0 0 
E 8 AND 4 

AND 1 AND 
3 

77 77 9 4 

                                                           
1 Alla artiklar i tabellen presenteras inte i sin helhet i litteraturstudien 
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I sökning A uppkom 17 träffar där tre stycken abstracts lästes och inkluderades i studien. 
Resterande 14 valdes inte på grund av att titeln inte stämde överens med ämnesområdet för 
litteraturstudien. 

I sökning B uppkom 53 träffar där 14 abstracts lästes och fem valdes ut. Resterande 48 valdes 
inte på grund av att titeln och innehållet inte stämde överens med ämnesområdet för 
litteraturstudien. 

Sökning C resulterade i 296 titlar som även lästes där många hade dykt upp i tidigare sökning 
eller var irrelevanta. 11 abstracts lästes där en valdes att inkluderas i studien. Resterande 295 
valdes inte på grund av att titeln och innehållet inte stämde överens med ämnesområdet för 
litteraturstudien.  

I sökning D uppkom endast en sökning som inte var relevant för ämnesområdet. 

I sökning E uppkom 77 träffar där nio abstracts lästes och fyra stycken valdes ut till studien. 
Resterande 73 valdes inte på grund av att titeln och innehållet inte stämde överens med 
ämnesområdet för litteraturstudien. 

4.4.3 Sökning på sidan avhandlingar.se 

Sökorden som använts på sidan avhandlingar.se är: 
1) Grammatik, 2) Undervisning, 3) Integrated, 4) Grammar, 5) Isolated 

I början gjordes en avgränsning att endast inkludera avhandlingar mellan år 2000-2017 som är 
peer-reviewed samt att exkludera boktitlar, konferenshandlingar och branschtidningsartiklar. 
Efter en ytterligare bibliotekarieledd databassökning breddades sökningen till tidigare årtal då 
det inte fanns tillräcklig med relevanta avhandlingar. Utökningen gav dock inga nya resultat. 
Både svenska och engelska ord användes på grund av att den svenska motsvarigheten gav för 
få relevanta resultat. Avhandlingar som inte var relevanta för ämnesområdet valdes bort. 

Tabell 2. Sökning på sidan avhandlingar.se 

Sökning Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstracts 

Antal 
inkluderade 
i studien 

A 1 AND 2 5 5 1 1 
B 3 AND 4 10 10 1 0 
C  4 AND 5 1 1 0 0 
D 1 38 38 1 1 

 

I sökning A uppkom fem träffar där ett abstracts lästes och även valdes ut till studien. 
Resterande 4 valdes inte på grund av att titeln inte stämde överens med ämnesområdet för 
litteraturstudien. 

I sökning B uppkom 10 träffar där ett abstracts lästes men var irrelevant för studien. 

Sökning C resulterade i en träff som inte var relevant för ämnesområdet. 
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I sökning D uppkom 38 träffar där endast en var relevant och har redan påträffats i tidigare 
sökord. Resterande 37 valdes inte på grund av att titeln inte stämde överens med 
ämnesområdet för litteraturstudien. 

4.4.4 Manuell sökning 

Med hjälp av bibliografier från tidigare forskning som berör grammatikinlärning har en 
manuell sökning gjorts. De avhandlingar samt den vetenskapliga artikel som efter läsning av 
bibliografierna ansågs relevanta för litteraturstudien valdes ut för att med hjälp av dess titel 
kunna genomföra en manuell sökning. Den gjordes via Högskolan Dalarnas biblioteks 
databastjänst Summon samt Google Scholar. 

I och med att nyare forskning gällande grammatikämnet ur ett lärandeperspektiv är väldigt 
begränsad, något som jag upptäckte efter två bibliotekarieledda databassökningar vilket även 
Boström och Strzelecka (2014) intygar, har den manuella sökningen gått ut på att försöka 
finna avhandlingar som berör språkstruktur och språkinlärning på en tillfredställande nivå när 
det gäller isolerad och/eller integrerad grammatikundervisning. Avgränsning vad gäller 
åldersintervall har inte gjorts i den manuella sökningen på grund av det bristfälliga utbudet av 
forskning inom ämnesområdet. 

 

Tabell 3. Manuell sökning. 

Använd text Typ av text Hittad i Sökning 
Alatalo, T. (2011). 
Skicklig läs- och 
skrivundervisning i åk 
1-3: om lärares 
möjligheter och hinder. 

Doktorsavhandling. 
Kvalitativ metod 
och kvantitativ 
metod. 

Bibliografi 
från tidigare 
forskning. 

Sökning på titeln i 
summon@dalarna. 

Boström, L. & 
Strzelecka, E. (2014). 
Lärares strategier i 
grammatikundervisning 
i svenska. 

Vetenskaplig 
artikel. Kvantitativ 
och kvalitativ. 

Bibliografi 
från tidigare 
forskning. 

Sökning på titeln i 
google scholar 
genom 
summan@dalarna. 
 

Myhill, A., Jones, S. 
M., Lines, H., & 
Watson, A. (2012). 
“Re-thinking grammar: 
the impact of embedded 
grammar teaching on 
students ́ writing and 
students ́ metalinguistic 
understanding”.  
 

Vetenskaplig 
artikel. Både 
kvalitativ och 
kvantitativ metod. 

Bibliografi 
från tidigare 
forskning. 

Sökning på titeln i 
google scholar 
genom 
summan@dalarna. 
 

Schmidt, C. (2013). Att 
bli en sån som läser. 
barns menings- och 
identitetsskapande 
genom texter. 

Avhandling. 
Etnografisk metod.  

Bibliografi 
från tidigare 
forskning. 

Sökning på titeln i 
summon@dalarna. 
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4.4.5 Urval av litteratur samt analysfrågor 

I detta avsnitt presenteras det material som valts ut för analys och bearbetning med 
utgångspunkt i litteraturstudiens syfte, frågeställningar och teori. Artiklarna och 
avhandlingarna lästes igenom i sin helhet och de frågeställningar analysen utgick från var:  

• Vad har studien för syfte? 
• Behandlas integrerad grammatikundervisning i studien? 
• Behandlas isolerad grammatikundervisning i studien? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar nämns angående arbetssätten? 
• På vilka sätt ska arbetssätten praktiseras i undervisningen? 
• Förordas något av arbetssätten i studien? Hur motiveras det? 
• Vilka resultat har studien kommit fram till? 

 
Genom att utgå från en tydlig mall med frågeställningar är det lättare att arbeta systematiskt 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 118) och därmed kunde de relevanta 
publikationerna urskiljas från de irrelevanta så att litteraturstudien får en högre reliabilitet och 
validitet. De publikationer som var en sammanfattning av forskning eller inte svarade på 
någon frågeställning/för få frågeställningar klassades som material med låg 
reliabilitet/validitet och valdes bort medan de som svarade utförligt på majoriteten av 
frågeställningarna klassades som material med hög reliabilitet/validitet och inkluderades i 
studien. 

I tabellen nedan kommer kvalitetsgranskningen och sammanfattningen av analysen att 
presenteras. Där inkluderas en beskrivning av studien samt dess relevans. Analysen 
resulterade i tre avhandlingar och fyra vetenskapliga artiklar som kommer att inkluderas i 
studien. 

Tabell 4. Analys av material. 

Titel, författare och 
typ av avhandling 

Innehåll Metod Relevans för 
studien 

Alatalo, T. (2011). 
Skicklig läs- och 
skrivundervisning i åk 
1-3: om lärares 
möjligheter och hinder. 
Doktorsavhandling 
 

Undersöker lärares 
möjligheter respektive 
svårigheter med att 
utveckla elevers 
skriftspråksutveckling. 
Menar att både integrerad 
och isolerad 
grammatikundervisning 
behövs. 

Kvalitativ metod. Hög 

Antonella,V. & Spada, 
N. (2015). Is there a 
better time to focus on 
form? Teacher and 
learner views. 
Vetenskaplig artikel. 

Elev- och lärarperspektiv 
på isolerad och integrerad 
grammatikundervisning. 
Undersöker vilken metod 
som förordas och hur de 
fungerar i kombination. 

Kvalitativ och 
Kvantitativ metod. 

Hög 

Azizi, M., Nabizadeh, 
A. & Taghinezhad, A. 
(2016). The effect of 
implicit/explicit 

Undersöker vilken av 
metoderna som är mest 
effektiv för att befästa 
grammatiska kunskaper 

Kvantitativ metod. Hög 
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instruction on learning 
english grammar. 
Vetenskaplig artikel 

vilket visades vara den 
isolerade 
grammatikundervisningen. 

Bailey, T., Jones, S. & 
Myhill, D. (2012). 
Grammar for writing? 
An investigation of the 
effects of 
contextualised 
grammar teaching on 
students’ writing.  
Vetenskaplig artikel. 

Undersöker effektiviteten 
av integrerad grammatik 
inom skrivutveckling. 

Kvantitav och 
Kvalitativ metod. 
 

 

Hög 

Boström, L. (2004). 
Lärande & Metod. 
Lärstilsanpassad 
undervisning jämfört 
med traditionell 
undervisning i svensk 
grammatik. 
Doktorsavhandling. 

Avhandling gällande 
gymnasieelevers 
tillägnande av isolerad 
respektive integrerad 
grammatik 
(lärstilsanpassad). 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 

 

Hög 
 

 

Boström, L. & 
Strzelecka, E. (2014). 
Lärares strategier i 
grammatikundervisning 
i svenska. 
Vetenskaplig artikel. 

Undersöker lärares 
inställning till sin egen 
grammatikundervisning. 

Kvalitativ och 
kvantitativ metod. 

Låg 

Bowers Sipe, R. 
(2006). Grammar 
Matters. 
Vetenskaplig artikel. 

Går inte in på djupet i 
någon av metoderna. 
Konstaterar endast att en 
integrerad 
grammatikundervisning är 
att föredra. 

Endast en 
sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

Bush, J & Weaver, C. 
(2006). Grammar 
interwined throughout 
the writing process: An 
“inch wide and a mile 
deep”. 
Vetenskaplig artikel. 

Beskriver ur ett elev- och 
lärarperspektiv hur de två 
metoderna är mest 
lämpliga för 
språkinlärning. 

Endast en 
Sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

Jones, S., Lines, H., 
Myhill, D. & Watson, 
A. (2013). Playful 
explicitness with 
grammar: a pedagogy 
for writing. 
Vetenskaplig artikel. 

Tar upp att integrerad 
grammatikundervisning är 
att föredra vad gäller 
utveckling av elevers 
skrivande. Nämner dock 
att studien inte står 
beskriven i sin helhet utan 
finns i Jones, m.fl. (2012) 
som kommer inkluderas i 
studien. 

Kvalitativ metod. Låg 
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Jones, S., Lines, M., 
Myhill, D. & Watson, 
A. (2012). “Re-
thinking grammar: the 
impact of embedded 
grammar teaching on 
students ́ writing and 
students ́ metalinguistic 
understanding”.  
Vetenskaplig artikel. 

Studie som visar hur 
integrerad 
grammatikundervisning 
kan förbättra elevers 
skrivande. 
  

Kvantitativ och 
kvalitativ metod. 

Hög 

Lightbown, Patsy M. & 
Spada, N. (2008). 
Form-Focused 
Instruction: Isolated or 
Integrated? 
Vetenskaplig artikel. 

Lyfter fram hur en 
meningsfull 
grammatikundervisning 
kan skapas med hjälp av 
de två metoderna samt 
vilken betydelse de har för 
elevers språkinlärning. 

Endast en 
sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

McNally, C., 
Moerman, S. & 
Weaver, c. (2001). To 
Grammar or Not to 
Grammar: That Is Not 
the Question! 
Vetenskaplig artikel. 

Beskriver att en integrerad 
grammatikundervisning är 
mest effektiv för elevers 
språkinlärning. 

Endast en 
sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

Schleppegrell, M. 
(2014). Content-based 
language teaching with 
functional grammar in 
the elementary school. 
Vetenskaplig artikel. 

Tar upp hur en integrerad 
grammatikundervisning 
kan göra grammatiken 
konkret för elever. 

Endast en 
sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

Schmidt, C. (2013). Att 
bli en sån som läser. 
barns menings- och 
identitetsskapande 
genom texter. 
Avhandling. 

Undersöker vilken 
språkundervisning som 
dominerar och menar att 
både isolerad samt 
integrerad 
grammatikundervisning 
behövs för elevers 
skriftspråksutveckling. 
 

Etnografisk metod.  
 

Hög 

Smith, M. & Wilhelm, 
J. & Smith, M. (2006). 
What Research Tells 
Us about Teaching 
Grammar. 
Vetenskaplig artikel 

Tar upp den isolerade 
grammatikens nackdelar 
men går inte in på djupet 
vad gäller den integrerade 
grammatikens fördelar. 
Tar inte heller upp 
kombinationen dem 
emellan. 

Endast en 
sammanfattning av 
forskning. 

Låg 

Watson, A. (2015). 
Conceptualisations of 
‘grammar teaching’: 

Tar upp hur lärare 
praktiserar 
grammatikundervisning i 

Kvalitativ 
intervjustudie. 

Låg 
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L1 English teachers’ 
beliefs about teaching 
grammar for writing. 
Vetenskaplig artikel 

skolan men tar inte upp 
frågeställningarna 
specifikt. 

 

4.5 Analys av data 

Med hjälp av analysen valdes material med låg relevans för litteraturstudien bort och material 
med hög relevans fick inkluderas vilket resulterade i tre avhandlingar och fyra vetenskapliga 
artiklar. Forskningen som valts innefattar åldersintervallet från grundskolan upp till 
vuxenutbildning där även internationella studier innefattas. Anledningen till att materialet inte 
begränsats till den tänkta årskursen 4-6 eller endast nationell forskning var att forskningen är 
för begränsad inom ämnet (Boström 2004).  

Först har materialet analyserats efter mina frågeställningar som utgått från integrerad eller 
isolerad grammatikundervisning, sedan gjordes en analys utifrån Lev Vygotskijs teori om det 
sociokulturella perspektivet. Resultatet från materialet som valts ut med hjälp av 
analysfrågorna har sedan analyserats med hjälp av den sociokulturella teorin.  

5. Resultat 
Nedan kommer resultatet från de valda studierna gällande integrerad respektive isolerad 
grammatikundervisning presenteras. Studierna har utförts på olika vis, fyra stycken med både 
kvantitativ och kvalitativ ansats med didaktiskt perspektiv (Alatalo 2011, Bailey, Jones & 
Myhill 2012, Boström 2004, Jones m.fl. 2012) där Bailey, Jones och Myhills (2012) och 
Jones m.fl (2012) vetenskapliga artiklar utgår från samma studie. En av studierna har 
kvalitativ ansats med didaktiskt perspektiv (Schmidt 2013), en har kvantitativ ansats med 
didaktiskt perspektiv (Azizi, Nabizadeh & Taghinezhad 2016) och en med kvantitativ och 
kvalitativ ansats med didaktik-, lärar- och elevperspektiv (Antonella & Spada 2015). I avsnitt 
5.1 kommer frågeställningen om hur integrerad grammatikundervisning inverkar positivt på 
elevers grammatikutveckling och i avsnitt 5.2 kommer frågeställningen om den isolerade 
grammatikundervisningens positiva inverkan på grammatikutvecklingen att presenteras. 
Avslutningsvis görs en analys utifrån den sociokulturella teorin i avsnitt 5.3.  

5.1 Integrerad grammatikundervisnings inverkan på elevers 
grammatikutveckling 

Jones m.fl. (2012) och Bailey, Jones och Myhills (2012) vetenskapliga artiklar som utgår från 
samma studie har med hjälp av observationer, intervjuer och enkätundersökningar jämfört hur 
den isolerade respektive integrerade grammatikundervisningen påverkar 12-13 år gamla 
elevers skrivutveckling i sitt modersmål. Studien genomfördes i England i 32 olika skolor. I 
studien framkommer det att användandet av den integrerade grammatikundervisningen har en 
större positiv inverkan på elevers skrivutveckling än den isolerade (Jones m.fl. 2012, s. 153, 
146-147). I studien har både kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod använts på grund 
av att forskarna ansåg att det behövdes för att kunna belysa den komplexitet som finns mellan 
pedagogisk stöttning och grammatik (Bailey, Jones & Myhill 2012, s. 1247, Jones m.fl. 2012, 
s. 144-145). Ingen av de som medverkade var medveten om syftet med studien för att 
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resultatet inte skulle kunna påverkas (Bailey, Jones & Myhill 2012, s. 1246, Jones m.fl. 2012, 
s. 145-146).  

Lärarna för eleverna i de olika skolorna blev tilldelade ett pedagogiskt material med fokus på 
grammatik där ena undersökningsgruppens lärare blev utbildade i att undervisa grammatik 
integrerat med övrig skrivundervisning medan den andra gruppen inte fick någon utbildning 
utan endast det pedagogiska materialet (Jones m.fl.,2012, s. 146-147). Gruppen som blev 
undervisad i integrerad grammatikundervisning hade 6.41 % högre resultat än gruppen med 
isolerad grammatikundervisning vilket visar att integrerad grammatikundervisning hade större 
effekt på elevers skrivutveckling (Bailey, Jones & Myhill 2012, s. 1252, 1256). Lärarna som 
hade gruppen med integrerad grammatikundervisning relaterade explicit grammatik i relation 
till en skrivuppgift vilket gjorde att grammatiken kunde konkretiseras på ett tydligt vis. 
Tanken var att skapa en känsla av meningsfullhet kopplat till skrivundervisning utan direkt 
fokus på grammatiken trots att det var den som skulle utvecklas. Eleverna fick genom den 
integrerade undervisningen mer förståelse för vad, varför och när en särskild grammatisk 
regel skulle användas jämfört med vid den isolerade grammatikundervisningen (Jones m.fl. 
2012, s. 148, 154).  Dock uppmärksammas att det endast är de elever som har lättare för 
grammatik som får ut den största effekten av den integrerade grammatikundervisningen, de 
elever som har svårare för grammatik hade en neutral skrivutveckling. I den isolerade 
grammatikundervisningen utvecklades eleverna med svårigheter för grammatik i sin 
skrivutveckling mer än eleverna som hade lättare för grammatik under ett år (Bailey, Jones & 
Myhill 2012, s. 1254, Jones m.fl. 2012, s. 162).   

Boström (2004, s. 21-23) undersöker i sin studie, som bygger på enkätundersökningar och 
intervjuer, vilken grammatikundervisning som är att föredra för elevers kunskapsinhämtande. 
Hon ställer den isolerade grammatikundervisningen som fokuserar på innehållet mot en 
lärstilsanpassad undervisning vilken, precis som integrerad grammatikundervisning, innebär 
att hur kunskapen ska inhämtas är lika viktigt som innehållet. Resultatet visar att eleverna i 
den lärstilsanpassade undervisningen fick högre resultat än de elever som fått isolerad 
grammatikundervisning (Boström 2004, s. 130, 132, 134, 176). I studien medverkade fem 
gymnasieklasser och fyra vuxenklasser där en gymnasie- och vuxengrupp fick traditionell 
grammatikundervisning, en ungdoms- och vuxengrupp startade med traditionell 
grammatikundervisning men bytte sedan till lärstilsanpassad undervisning, en ungdoms- och 
vuxengrupp som startade med lärstilsanpassad undervisning men sedan bytte till traditionell 
grammatikundervisning och sedan två ungdomsgrupper och en vuxengrupp som endast fick 
lärstilsanpassad undervisning (Boström 2004, s. 108).  För att kunna säkerställa resultatet fick 
deltagarna i studien göra ett kontrolltest för att kontrollera förkunskaperna, ett sluttest efter 
avslutad undervisningsperiod samt ett test fem veckor efter avslutat arbete för att säkerställa 
om kunskapen befästs.  Enligt Boströms tester hade de lärstilsanpassade grupperna lägst 
medelvärde på kontrolltesterna (8.51 poäng) och grupperna med traditionell och 
lärstilsanpassad undervisning hade högst värde (20.43 poäng). Det slutliga resultatet på 
sluttestet samt femveckorstestet visade att de som fått traditionell grammatikundervisning fick 
lägst medelvärde på båda testen och de med lärstilsanpassad undervisning fick bäst resultat 
med en medelvärdsskillnad på 25 poäng (Boström 2004, s. 129-130). 

Enligt Boströms (2004) studie upplever lärarna att den lärstilsanpassade (integrerade) 
undervisningen skapar en högre motivation och förståelse av nyttan med grammatikkunskaper 
hos eleverna jämfört med de elevgrupper som fått isolerad grammatikundervisning (Boström 
2004, s. 161, 186). Lärarna är dock inte eniga till fullo utan en enkätundersökning visar att det 
är ett flertal lärare som menar att isolerad grammatikundervisning behövs främst i 
skrivundervisningen för elevers skriftspråksutveckling. Det finns dock inga vetenskapliga 
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belägg för att en isolerad grammatikundervisning skulle generera i en bättre 
skriftspråksutveckling utan detta tror Boström vara gamla värderingar som fortfarande sitter 
kvar (Boström 2004, s. 173-174).  

Schmidt (2013, s. 90-92) har i sin studie följt nio barn i 2,5 år från årskurs tre till årskurs fem 
och har genom etnografiska metoder observerat, dokumenterat och systematiskt samlat 
empiriskt material. I studien framkommer det att ett mer utforskande arbetssätt, med andra ord 
integrerad grammatikundervisning, där grammatiska strukturer lärs i samband med övrig 
skriftspråkundervisning för att konkretiseras, inte ägde rum på den observerade skolan. 
Resultatet visar att den dominerande isolerade grammatikundervisningen inte gynnade 
elevernas skriftspråksutveckling då den är alldeles för abstrakt, vilket leder till att eleverna 
inte kan se sambandet mellan grammatiken och övrig skriv- och läsundervisning. Det visar att 
en kommunikativ undervisning där grammatiska strukturer integrerat med övrig undervisning 
bör användas för största möjlighet till utveckling. Studiens resultat visar att lärarna behöver 
lämna den traditionella, isolerade grammatikundervisningen för att kunna skapa motiverade 
elever och en möjlighet för dem att tillägna sig kunskapen (Schmidt 2013, s. 251, 259-265).  

Antonella & Spadas (2015) studie undersöker genom enkätundersökningar med 469 
deltagande vuxna andraspråkstalare vilken av undervisningsmetoderna, isolerad respektive 
integrerad grammatikundervisning, som föredras. Resultatet visar att integrerad 
grammatikundervisning föredras av både lärare och andraspråkselever. Den integrerade 
grammatiken bidrar till att det abstrakta kan konkretiseras då eleverna rent generellt lättare 
kan relatera till den. De kvantitativa och kvalitativa analyserna av data i studien visar dock att 
de båda arbetssätten fyller skilda funktioner och att även den isolerade 
grammatikundervisningen behövs för att andraspråkstalarna sätter värde på att exempelvis 
kunna förbättra grammatiken i målspråket ytterligare (Antonella & Spada 2015, s. 314, 323-
324, 326, 328, 331).  

Som framgår ovan förordas den integrerade grammatikundervisningen i majoriteten av 
studierna. 

5.2 Isolerad grammatikundervisnings inverkan på elevers 
grammatikutveckling 

I Azizis, Nabizadeh och Taghinezhads (2016) studie där sammanlagt 40 andraspråkselever i 
13-15 års ålder deltog blev ena gruppen undervisad i isolerad grammatik och den andra i 
integrerad grammatik. Innan undersökningen startade fick eleverna göra ett test för att ta reda 
på deras grammatiska förkunskaper (som i detta fall fokuserade på prepositioner) för att 
kunna se en eventuell utveckling. De båda grupperna hade liknande kunskaper inom området 
men i testet som gjordes efter undersökningen var det stor skillnad i gruppernas resultat. De 
grupper som blivit undervisade i isolerad grammatik fick signifikant bättre resultat (32.10) än 
den grupp som fick integrerad grammatikundervisning (23.40). Resultatet visar att eleverna 
inte gynnas av att utgå från helheten utan behöver få lära sig den grundläggande grammatiska 
strukturen först, där en förklaring kan vara att de har blivit undervisade i isolerad grammatik i 
sitt hemland. Studien visar att lärare behöver gå igenom isolerade grammatikövningar för det 
är då som eleverna kan känna sig trygga och motiverade till att kunna tillägna sig kunskap 
(Azizi, Nabizadeh & Taghinezhad 2016, s. 223-225).  

Resultatet i Alatalos (2011) studie visar att majoriteten av lärarna i studien inte undervisar 
explicit inom de grammatiska strukturerna, något som Alatalo menar behövs för att eleverna 
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lättare ska få en förståelse för exempelvis ett ords karaktär och stavelser samt generella 
stavningsregler som är av största betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. Explicit 
kunskap om ett språks uppbyggnad skapar en värdefull förståelse för hur det fungerar och 
leder därigenom till en bättre skriftspråksutveckling. Studien visar att endast 16 % av lärarna 
förstod nyttan av explicit grammatikundervisning (Alatalo 2011, s. 149, 155, 174). 

De elever som observerades i Schmidts (2013) studie blev undervisade i isolerad grammatik 
där de efter genomgångar av en särskild grammatisk regel fick arbeta individuellt med den. 
Eleverna fick inte de grammatiska begreppen konkretiserade för sig vilket ledde till att en 
förståelse inte kunde skapas. Det som är avgörande om ett barn kan ta till sig grammatiken 
inom den isolerade grammatikundervisningen är beroende av hur barnet klarar av att göra 
kopplingar mellan begreppen och undervisningskontexten. Majoriteten av eleverna i studien 
hade svårt att sätta de explicita grammatiska begreppen i en kontext. En del upplevde att den 
isolerade grammatiken var omotiverande och meningslös samtidigt som de ansåg att de 
tydliga rutinerna som följer med metoden ingav trygghet (Schmidt 2013, s. 124, 132, 230-
233). 

I Jones m.fl. (2012) studie fick en av grupperna som undersöktes undervisning i isolerad 
grammatik vilka gjorde mindre framsteg i sin grammatikutveckling (Jones m.fl. 2012, s. 150-
151.). En anledning kan vara den typiska traditionella, abstrakta strukturen som uppkommer i 
isolerad grammatikundervisning, exempelvis de semantiska definitionerna av ordklasserna. 
Lärarna lär ut att en specifik ordklass endast står för en särskild sak vilket inte stämmer, till 
exempel att endast adjektiv är beskrivande, eftersom de flesta ordklasser kan beskriva något. 
Definitionerna blir då ogiltiga på grund av lärarens okunskap vilket gör grammatiken abstrakt 
för eleverna och de får svårt att sätta den grammatiska kunskapen i relation till något (Jones 
m.fl. 2012, s. 160). 

Som framgår ovan är det färre forskare som förordar den isolerade grammatikundervisningen.  

5.3 Analys utifrån teori 

Inlärningsteorin som kommer användas för analys av litteraturstudiens resultat utgår från Lev 
Vygotskijs forskning, det sociokulturella perspektivet. Det centrala i teorin är att vi lär oss i 
samklang med andra och att det endast är med hjälp av en individ som ligger på en högre 
kognitiv nivå som vi kan lära oss, vilket gör att lärarens erfarenhet och kunskaper inom det 
som ska läras ut bör vara på en tillfredställande nivå. Det abstrakta, som i detta fall är 
grammatik, måste göras konkret för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskapen (Gibbons 
2006, s. 26-29). I fokus står även kommunikationen då det är genom kommunikation som 
förmedling av kunskap kan uppstå (Säljö 2015, s. 34-35). 

Schimdts (2013) studies resultat visar att elever behöver, för att kunna skapa en känsla av 
meningsfullhet inför kunskapsinhämtandet, gå från den isolerade grammatikundervisningen 
där eleverna efter genomgång får sitta med färdighetsövningar själva, till den integrerade som 
kan erbjuda en social interaktion mellan lärare och elev så en djupare förståelse kan bildas 
(Schmidt 2013, s. 262, 264-265). En förutsättning för att den isolerade 
grammatikundervisningen ska kunna vara framgångsrik är att läraren samtalar om de 
grammatiska strukturerna på en nivå som leder in eleverna i en förståelse för området, vilket 
på den observerade skolan görs i låg grad (Schmidt 2013, s. 232). Även Alatalo (2011, s. 144-
145) nämner i sin studie att för att ett barn ska lyckas i sin skriftspråksutveckling behövs en 
insikt i språkets byggstenar (ord, morfem, stavelser, fonem med mera). För att barn ska kunna 
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erövra den kunskapen är det av yttersta vikt att lärarna behärskar den för att kunna skapa en 
framgångsrik läs- och skrivundervisning. Skriftspråksinlärning är en komplex erövring där 
majoriteten av eleverna behöver lärarstöd för att kunna utvecklas på bästa sätt. Detta, att en 
individ utvecklas bäst med hjälp av en annan individ på en högre kognitiv nivå, är även 
utgångspunkten i den sociokulturella teorin (Gibbons 2006, s. 26).  I Alatalos (2011) studie 
undersöks lärares kunskaper inom språkets struktur med tyngd på fonem, bokstäver, grundord 
samt sammansatta ord. Dock framkommer det i resultatet att majoriteten av lärarna inte 
förstår betydelsen av begreppen och att en tredjedel inte vet skillnaden mellan dem (Alatalo 
2011, s. 75, 147, 149, 151, 174). Otillräckliga kunskaper inom grammatik gör det 
problematiskt för läraren att kunna känna igen, förebygga och hjälpa elever med skriv- och 
lässvårigheter samt är en förutsättning för att kunna samtala kollegialt om elevers 
skrivutveckling (Alatalo 2011, s. 177-178). I Alatalos (2011) studie visade det sig att lärarna 
inte fått tillgodogöra sig tillräckligt med grammatiska kunskaper i lärarutbildningen eller i 
fortbildning (Alatalo 2011, s.177). 

Jones m.fl. (2012) studie visar att det som utmärker den integrerade undervisningen jämfört 
med den isolerade är att den integrerade innefattar kommunikation där eleverna i hög grad 
påverkas positivt i sin skriftspråkliga utveckling (Jones m.fl. 2012, s. 314). Detta kan kopplas 
till Vygotskijs tankar kring att kommunikation är ett nödvändigt verktyg för att kunna 
förmedla och förankra kunskap (Säljö 2015, s. 34-35). Även Jones m.fl. (2012) resultat visar 
att för att undervisningen ska fungera framgångsrikt behöver läraren ha stor kunskap inom 
området och kunna berätta exempelvis vad en speciell grammatisk regel fyller för funktion. 
En lärares eventuella osäkerhet kring grammatiken leder med andra ord till att eleverna inte 
kan erövra den tänka kunskapen då sannolikheten att läraren ska kunna göra den abstrakta 
grammatiken konkret blir ytterst låg (Jones m.fl. 2012, s. 159-162). I Baileys, Jones och 
Myhill (2012) studie framgår det att det inte endast är den integrerade 
grammatikundervisningen som kan förklara de positiva resultaten av elevernas 
skriftspråksutveckling utan att det även har att göra med lärarens kunskaper, erfarenhet och 
hur läraren kan förmedla detta till eleven (Bailey, Jones & Myhill 2012, s. 1255, 1257). 

Avslutningsvis visar majoriteten av de utvalda studiernas resultat som behandlar integrerad 
grammatikundervisning (Bailey, Jones & Myhill 2012, Jones, 2012, Schmidt 2013), att de 
överensstämmer med det som även är det centrala i Lev Vygotskijs teori, det sociokulturella 
perspektivet. Det är bara Alatalos (2011) studie som även överensstämmer med det centrala i 
det sociokulturella perspektivet som förespråkar isolerad grammatikundervisning. En individ 
kan endast utvecklas med hjälp av en annan som har kommit längre i sin kognitiva utveckling 
inom inlärningsområdet där även fokus ligger på att det abstrakta måste konkretiseras för att 
eleverna ska kunna ta till sig kunskapen (Gibbons 2006, s. 26-29). Detta innebär i sin tur, 
vilket framgår ovan, att lärarna måste ha mycket goda kunskaper inom området. 

6. Diskussion  

I denna del diskuteras litteraturstudiens metod kritiskt utifrån val av tillvägagångssätt och 
urval vilket sedan följs av en resultatdiskussion som diskuteras utifrån studiens bakgrund och 
mina egna reflektioner, utifrån arbetets avhandlingar och artiklar. Slutligen presenteras 
sammanfattningen av studiens resultat, de slutsatser som framkommit samt förslag på vidare 
forskning inom ämnesområdet.   
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6.1 Metoddiskussion 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 169) tar upp att metoddiskussionen bör 
utgå från i vilken grad studien varit heltäckande, urvalet (kvalitet och innehåll), begränsningar 
i studien samt om resultaten av studien går att generaliseras. Detta kommer i denna del att 
diskuteras. 

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 55-56) är det av yttersta vikt att 
sträva mot ha ett objektivt förhållningssätt i arbetet med en litteraturstudie för att uppfylla en 
god kvalitet av resultatet. Därför har sökandet och urvalet utgått från studiens syfte och 
frågeställningar för att undvika subjektivitet. I arbetet med en systematisk litteraturstudie 
finns det inga riktlinjer för hur många studier som ska ingå, utan studien bör inkludera all 
relevant och aktuell forskning inom ämnesområdet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 
2013). Forskningen inom grammatikinlärningsområdet har dock varit begränsad under 2000-
talet i Sverige (Boström & Strzelecka 2014, s. 9) vilket genererade i en manuell sökning efter 
svenska avhandlingar som innefattar grammatikinlärning. Det var även problematiskt att hitta 
passande sökord inom både nationell och internationell forskning då grammatikbegreppet kan 
benämnas på olika vis, så som språkstruktur med mera, vilket kan ha resulterat i att jag missat 
relevant forskning. Även relevanta studier som inte är skrivna på engelska eller svenska kan 
ha missats eftersom jag inte behärskar andra språk än dessa. 

I och med att det finns få avhandlingar på nationell nivå, begränsad tillgång vad gäller 
grammatikinlärning på förstaspråket samt inom årskurserna 4-6 har avhandlingar och artiklar 
som har ett bredare fokus inkluderats. Dessa innefattar elever i tidigare skolår upp till 
vuxenutbildning, internationell forskning samt studier som gäller andraspråkstalare. Jag är 
därför medveten om att studien i och med detta kan brista i trovärdighet då den kan ha ett 
alltför brett fokus. Dock har jag med den manuella sökningen, användning av olika 
benämningar för begreppet grammatik i databassökningarna samt en tydlig redovisning av 
urvalet försökt att uppväga detta.  

I och med att studien innefattar både kvantitativa och kvalitativa studier, studier från olika 
länder, studier med andraspråkstalare och i olika åldrar finns risken att det kan bli 
problematiskt att generalisera resultatet. De studier som både använt kvalitativ och kvantitativ 
metod (Alatalo 2011, Antonella & Spada 2015, Bailey, Jones & Myhill 2012, Boström 2004, 
Jones m.fl. 2012) bidrar med både resultat som går att generalisera och resultat som skapar en 
bredare förståelse för ämnesområdet. Studien som använt kvantitativ metod (Azizi, Nabizadeh 
& Taghinezhad 2016) kan med sitt resultat bidra med en generalisering, dock innefattar 
studien endast andraspråkstalare, vilket kan leda till att en generalisering för 
grammatikinlärning i sin helhet kan ifrågasättas. Tillsammans kan dock den kvalitativa 
studiens (Schmidt 2013) resultat, i kombination med de studier som både har kvalitativ och 
kvantitativ ansats, möjliggöra en generalisering då de har kommit fram till liknande resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilken av isolerad respektive 
integrerad grammatikundervisning som gynnar elevers grammatikutveckling mest och om 
något av arbetssätten förordas. Det framkommer av studiens resultat på vilka sätt de olika 
metoderna, isolerad respektive integrerad grammatikundervisning, kan gynna elevers 
grammatikutveckling vilken var den första frågeställningen. Det framkommer även tydligt 
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vilken av metoderna som förordas, vilket kan säga vara svaret på studiens andra 
frågeställning. 

Fem av studierna (Antonella & Spada 2015, Bailey, Jones & Myhill 2012, Boström 2004, 
Jones m.fl. 2012, Schmidt 2013) förordar den integrerade grammatikundervisningen på grund 
av att deras resultat visar den största positiva effekten på elevers grammatikutveckling. Dessa 
forskare menar att den isolerade grammatikundervisningen är för abstrakt vilket gör den svår 
för eleverna att tillägna sig. I styrdokumenten står det att skolan har ett ansvar att hjälpa 
eleverna att befästa kunskaper, så som språk. Detta eftersom en medvetenhet om språket och 
dess struktur ger verktyg till eleverna för att kunna verka i samhället som demokratiska 
medborgare (Skolverket 2011, s. 9, 13). Om grammatikundervisningen är för abstrakt kan 
detta leda till att eleverna inte kan tillägna sig kunskapen och det blir omöjligt att leva upp till 
styrdokumentens krav. Dock visas det i Bailey, Jones och Myhills (2012) och Jones m.fl. 
(2012) studie att de som får ut mest av den integrerade grammatikundervisningen är elever 
som har lätt för grammatik medan elever som har svårigheter med grammatik endast får en 
neutral skrivutveckling. En slutsats kan då vara att metoderna borde kombineras för att nå så 
många elever som möjligt. 

Azizi, Nabizadeh och Taghinezhad (2016) och Alatalos (2011) studier är de som förordar den 
isolerade grammatikundervisningen, där Alatalo (2011) menar att explicit kunskap om ett 
språks struktur behövs för att kunna skapa en förståelse för språket, vilket därmed leder till en 
skriftspråksutveckling. Även Antonella & Spada (2015) menar att den isolerade 
grammatikundervisningen behövs på grund av att den kan ge en djupare förståelse för 
språkets struktur, trots att den integrerade grammatikundervisningen förordas.  

Något som fyra av studiernas (Alatalo 2011, Bailey, Jones & Myhill 2012,  Jones m.fl. 2012, 
Schmidt 2013) resultat visar, är betydelsen av lärarnas grammatiska kunskaper för elevers 
grammatikutveckling. Schmidt (2013, s.232, 262, 264-265) menar att en förutsättning för att 
grammatikundervisningen ska bli framgångsrik är att lärarna har en förmåga att kunna 
samtala om grammatiken på en nivå som gör området konkret för eleverna vilket kräver en 
social interaktion mellan lärare och elev. Detta förespråkar även Alatalo (2011, s. 144-145) 
och Jones m.fl. (2012, s. 159-162), när de påpekar att den sociala interaktionen spelar roll för 
elevernas grammatikutveckling där lärarens grammatiska kunskaper är avgörande för hur bra 
eller dåligt elevers grammatiska utveckling fortskrider. Bailey, Jones och Myhill (2012, s. 
1255, 1257) menar även att deras studies resultat, där den integrerade 
grammatikundervisningen förordas, kan förklaras med att de positiva effekterna av 
undervisningsmetoden kan ha att göra med lärarens kunskaper och erfarenhet. 

Det som kännetecknar den integrerade grammatikundervisningen är att det är 
kommunikationen och innehållet som bör stå i fokus (Boström & Strzelecka 2012, s. 119) 
vilket alla, inklusive Alatalo (2011) trots sitt förespråkande av isolerad 
grammatikundervisning, menar är av yttersta relevans för elevers grammatikutveckling. En 
fråga är om den isolerade grammatikundervisningen skulle kunna utövas och uppfylla samma 
positiva effekter som den integrerade undervisningen om läraren besitter en insikt om 
kommunikationens fördelar, fördjupad kunskap inom ämnet och är mån om den sociala 
interaktionen. Detta kan härledas till Azizi, Nabizadeh och Taghinezhad (2016) studie av 
iranska elevers grammatiska förmåga, vilken är den enda av de valda studierna som visar 
statistiska resultat på att den isolerade grammatikundervisningen är mest gynnsam för elevers 
grammatikutveckling. Denna studie tar upp att en anledning till att metoden varit mest 
framgångsrik kan vara att eleverna som deltagit i undersökningen var vana vid isolerad 
grammatikundervisning, då den metoden är vanligast förekommande i Iran. Detta skulle även 
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kunna gälla svenska elever som blivit undervisade inom isolerad grammatik. Elevernas 
bristande kunskaper skulle kunna förklaras med den sociokulturella teorins gränszon, den 
proximala utvecklingszonen (Gibbons 2006, s. 26), vilket innebär att det varit ett för stort 
avstånd mellan det eleverna kan gällande integrerad grammatikundervisning och hur läraren 
undervisar om grammatiken. Några av anledningarna till vilken metod som är mest gynnsam 
kan ha att göra med vad eleverna från början lärts upp med, vilken kvalité undervisningen har 
och vilken kunskap läraren har. 

6.2.1 Slutsats 

Min slutsats av studien är att den integrerade grammatikundervisningen är den som förordas 
medan den isolerade grammatikundervisningen är den metod som kritiseras mest. Den 
integrerade grammatikundervisningen gynnar elevers grammatikutveckling genom att göra 
den annars abstrakta grammatiken konkret medan den isolerade grammatikundervisningen 
kritiseras för att vara för abstrakt. Den isolerade grammatikundervisningen kan gynna elevers 
grammatikutveckling genom att den kan skapa en förståelse för språket om den används på 
rätt sätt (Alatalo 2011). 

Jag tror att de båda metoderna borde användas i kombination för att nå så många elever som 
möjligt och för att säkerställa att de förstår språkets struktur både som helhet och i delar. Vad 
många av studierna (Alatalo 2011, Bailey, Jones & Myhill 2012, Jones 2012, Schmidt 2013) 
visar är att lärarens tidigare kunskaper och erfarenhet är av stor betydelse, vilket får mig att 
fundera över om resultatet blivit annorlunda om de lärare som undervisat i isolerad grammatik 
fått utbildning inom hur grammatiken kan konkretiseras. Jag tror annars att risken är stor att 
lärare som använder sig av isolerad grammatikundervisning av vana följer det traditionella 
spåret vilket kan resultera i en omedvetenhet kring undervisningens upplägg och ingen tanke 
kring hur grammatiken ska kunna konkretiseras. Med tanke på att en studie (Azizi, Nabizadeh 
& Taghinezhad 2016) fick positiva resultat vad gäller isolerad grammatikundervisning med 
anledning av att eleverna blivit undervisade inom explicit grammatik i sitt hemland, kanske 
elever som i tidiga skolår får lära sig grammatiska termer och hur språket är uppbyggt inte 
kommer uppfatta isolerad grammatik som främmande och abstrakt i äldre åldrar. Av egen 
erfarenhet tror jag att det krävs att den isolerade grammatikundervisningen utövas med en 
medvetenhet kring hur interaktionen med eleverna kan bedrivas för att kunna nå dem och göra 
grammatiken konkret. Med tanke på att Alatalos (2011) studie visar att lärare i sin 
grundutbildning samt fortbildning inte får tillräckligt med undervisning inom 
grammatikområdet skulle ett införande av det kunna vara ett första steg i arbetet mot mer 
kunniga lärare inom grammatikområdet. 

6.3 Vidare forskning 

Efter denna studie har det framkommit att det finns ytterst lite aktuell forskning kring elevers 
grammatikutveckling. Det skulle därför vara intressant att undersöka hur de två arbetssätten, 
isolerad och integrerad grammatikundervisning, i kombination gynnar elevers 
grammatikutveckling och då med utgångspunkt i Lev Vygotskijs sociokulturella teori där 
fokus ligger på kommunikation och interaktion med eleverna. En jämförelse mellan hur 
elevers grammatikutveckling utvecklas i isolerad grammatikundervisning, integrerad 
grammatikundervisning och de båda metoderna i kombination skulle därför vara intressant att 
utforska. 
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