
Välkommen till Grammifi c A!

Det här är en helt fristående övningsbok som ger dig grunderna 

i det engelska språket. Grammifi c A hjälper dig att förstå hur 

engelskan är uppbyggd så att du kan känna dig säker då du 

pratar och skriver på engelska. Du blir medveten om hur och 

när du ska använda ord, uttryck och meningar.

Det fi nns tio avsnitt med korta och tydliga genomgångar av olika 

ordklasser och teman. Grammifi c A är dels en grammatikbok och 

dels en bok som tar dig igenom några av de viktigaste delarna 

av nybörjarengelskan. Grammifi c inte är kopplad till någon 

textbok och därför kan man göra avsnitten i valfri ordning. 

Bit för bit byggs din förståelse och ditt ordförråd upp samtidigt 

som du får leka fram dina nya kunskaper. Uppgifterna är varierade 

och det fi nns både spel och lärande lekar som gör inlärningen 

extra rolig. Du utgår ofta från dig själv och kan jobba både indi-

viduellt, i par och i större grupper. Framförallt spelen och lekarna 

kan göras många gånger eftersom de ger både glädje och större 

språklig säkerhet. I Grammifi c A fi nns det verkligen möjlighet att 

använda språket på många olika sätt. 
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Grammific A har fokus på grundläggande engelsk 
grammatik och lustfyllt lärande. Den är helt fristående 
och kan användas för sig själv eller tillsammans med 
vilken textbok som helst. Det är ingen grammatikbok 
men de flesta avsnitten utgår från en ordklass. Ord- 
klasserna skapar en ryggrad i undervisningen och  
utifrån dem kan man utveckla språket i all oändlighet. 

Allt innehåll kan kopplas till syfte, centralt innehåll och 
bedömning i LGR 11. Eleverna får möjlighet att utveckla 
sin förmåga att förstå olika slags texter, formulera sig i 
tal och skrift samt skapa struktur med hjälp av gramma-
tiken. De lär sig även språkliga strategier så att de kan 
förklara ord som de glömt eller ännu inte lärt sig.

Grammific A är tydligt indelad i tio avsnitt där man kan 
välja att antingen göra klart hela avsnittet innan man 
går vidare till nästa eller stanna efter ett tag för att 
kunna bygga språket med hjälp av andra delar. Övning-
arna kan med fördel göras i helklass tillsammans med 
läraren eller individuellt efter genomgång. 

I varje avsnitt får eleverna möta varierade uppgifter 
där de får skriva, prata och genomföra lärande lekar. 
Att lära sig engelska ska vara roligt men det får inte bli 
spretigt eller oöverskådligt. Därför får avsnitten ta sin 
tid så att alla delar får sjunka in ordentligt. Eleverna ska 
förstå vad de håller på med och inte behöva gissa.

Målgruppen är elever i årskurs 4–5 men kan i vissa fall 
passa både yngre och äldre elever. Boken hjälper dem 
att bygga upp sitt engelska ordförråd och bli medvetna 
om hur språket är uppbyggt. Här får eleverna de gram-
matiska grunderna och det blir lättare prata om språket 
då alla vet vad t.ex. verb och adjektiv är. 

Inom varje område finns lärande lekar som eleverna 
kan göra i par eller smågrupper. Dessa övningar är 
markerade med en symbol för gruppövningar. De kan 
även genomföras i helklass eller större grupper med 
läraren som ledare. Det är läraren som avgör om de 
gruppmarkerade övningarna ska göras efter hand som 
eleverna kommer fram till dem eller om det passar 
bättre att alla gör dem samtidigt. De kan göras många 
gånger och är utmärkta att använda som antingen 
uppstart eller avslutning av lektionen.

Repetition behövs alltid och ofta. Därför kan boken 
användas även om alla övningar är gjorda. Då kan man 
översätta meningar, utgå från dem när man skriver 
egna texter eller förhöra varandra på regler, uttryck och 
ord. Ordlistorna och de lärande lekarna passar även i 
senare årskurser. 

Facit finns till en del av övningar men eftersom elever-
na i många fall ska utgå från sig själva så behöver en 
lärare kontrollera dessa uppgifter individuellt.

1. VERB

Att kunna många verb och använda dem i meningar 
underlättar kommunikationen både muntligt och skrift-
ligt. Att dessutom ha ett gemensamt ord (verb) för alla 
dessa aktiviteter underlättar för oss då vi ska lära oss 
att använda dem. Därför börjar vi med att samla på oss 
ett rejält ordförråd med verb.

Listan med vanliga verb kan användas...

• som stöd och hjälp i de kommande övningarna.
• som en gloslista där man tränar på ett antal verb 

varje vecka.
• till skapandet av egna meningar.
• vid sortering av olika slags verb som roliga verb, 

verb i skolan, verb på fritiden, verb som framförallt 
vuxna använder, verb som är svåra att stava.

• till charader som görs i grupp eller helklass.
• till verbbingo och andra lärande lekar.

Verb vid aktiviteter är ett område där det passar bra att 
samtidigt prata mycket om vad man gör eller kan göra 
på framförallt fritiden men även i skolan och på olika 
jobb. Övningarna går att utveckla så att man t.ex. gör 
undersökningar bland släkt och vänner för att se vad 
de gör eller har gjort på sin fritid. 

Enkelt presens är inte så enkelt som det låter. Dels  
ska man hålla reda på att det främst används för sådant 
som man brukar göra, dels ska man ha koll på att  
verben ibland slutar med s. Det tar oftast tid att auto- 
matisera det lilla s:et som kommer sist i verben efter  
he/she/it eller motsvarande namn. Vi har ju ingen mot-
svarighet till detta i svenskan och det kan upplevas som 
förvirrande och lite jobbigt att behöva hålla reda på. 
Dessutom måste man tänka på att det inte ska vara  
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något s då det till exempel är mer än en pojke eller 
flicka. Därför behöver detta uppmärksammas gång på 
gång, framförallt i skrift. I detta sammanhang kan det 
också passa bra att prata om att you kan betyda både 
du och ni.

Samma sak gäller för användningen av have/has och 
do/does. Vid en genomgång kan det låta glasklart men 
det krävs oftast mycket skrivande och repetition för att 
det ska fastna. Do som ett hjälpverb i frågor har heller 
ingen motsvarighet i svenskan och därför är leken  
”Teapot” ett bra sätt att träna detta på. Var uppmärksam 
på att stavningen av does och doesn’t kan ta lite tid. 

Sen kommer pågående presens som ska skiljas från 
enkelt presens. När man fördjupar sig i pågående 
presens är det extra bra att am/are/is har blivit någor-
lunda automatiserat. På den här nivån räcker det med 
att veta att pågående presens används då man pratar 
eller skriver om något som händer just nu medan 
enkelt presens oftast används för att berätta om något 
som brukar hända. Denna uppdelning finns inte heller i 
svenskan och som nybörjare i engelska tar därför detta 
ett tag att förstå och automatisera. Det är givande att 
titta på enkel och pågående presens vid gemensam 
läsning av olika slags texter och att ibland fokusera på 
just detta i egna meningar och texter. 

En strategi för att göra sig förstådd är att visa med 
kroppen vilket är ganska lätt med verb. Då man jobbar 
med pågående presens passar det extra bra att träna 
på detta genom charader i par eller grupp.

2. SUBSTANTIV

I det här avsnittet ska man framförallt lära sig när man 
använder a eller an och hur man skriver substantiv i 
plural. Vill man fördjupa sig mer i substantiv så kan 
man samla ord, kategorisera dem, sätta in dem i egna 
meningar och leka med dem på olika sätt. Vill man 
träna på alfabetet kan det passa bra här. Då kan man 
bokstavera namn som eleverna får skriva eller boksta-
vera enkla ord som de får rita. Det går även att göra 
det som en tävling där två lag möts och den som först 
ritat eller skrivit rätt får poäng.

Vid genomgång och träning av a och an är det viktigt 
att börja med att repetera vilka bokstäver som är voka-
ler (a, e, i, o, u, y). Faktum är dock att det är vokalljudet 
och inte bokstaven som avgör om det ska vara a eller 
an. Då faller plötsligt vokalen y bort eftersom den har 
konsonantljud när den kommer först i ett ord. Då låter 
den som j. Det krävs ofta många misstag innan använd-
ningen av a och an sitter helt säkert.

Plural betyder flertal och i engelskan är det ganska en-
kelt eftersom det oftast bara handlar om att lägga till ett 
s sist i ordet. Träningen kan därför koncentreras till de 
ord som behöver es eller ies i sin pluralform. I den här 
boken finns inte de oregelbundna substantiven med 
men många har säkert redan stött på ord som children 
och women vilket man kan välja att bara nämna eller 
fördjupa sig vidare i.

3. ADJEKTIV

Adjektiv livar upp det mesta vi säger och skriver. Att 
det finns ett gemensamt ord (adjektiv) för alla dessa 
beskrivningar gör det lättare att prata om dem. Adjek-
tiven behövs för att vi ska kunna skilja saker åt och 
förstå hur de ser ut. Med adjektiv blir meningarna mer 
uttrycksfulla och varierade. 

Listan med vanliga adjektiv kan användas...

• som stöd och hjälp i de kommande övningarna.
• som en gloslista där man tränar på ett antal  

adjektiv varje vecka.
• för att skapa egna meningar.
• då man vill fylla i meningar som saknar adjektiv.
• vid sortering av olika slags adjektiv som positiva 

och negativa adjektiv, adjektiv som betyder  
ungefär samma sak, adjektiv som är motsatser.

• till beskrivningar av personer och saker för att  
träna språkliga strategier då ordförrådet inte 
räcker till.

Att komparera adjektiv är inte så komplicerat och 
följer ungefär samma mönster som svenskan. Istället 
för -are och -ast använder engelskan -er och -est med 
undantag för adjektiven som slutar med y (happy- hap-
pier-happiest). Precis som i svenskan lägger man till 
more och most på en del långa adjektiv. De oregel-
bundna adjektiven som ändrar sig när de kompareras 
är få och inget som tas upp i den här boken.

4. VI ÄGER

I det här avsnittet ingår både possessiva pronomen 
och genitiv eftersom båda dessa talar om vem som 
äger något. Possessiva pronomen används mycket 
och stavas ofta fel så att innebörden av orden ändras. 
Oftast kan man se vilket ord som egentligen är tänkt, 
men det bästa är om man redan från början får rätt på 
stavningen och förstår hur viktig den är för förståelsen.

Istället för her skriver och säger en del nybörjare shes 
vilket inte finns som ord men som kan läsas som she’s. 
Liknande gäller för his som lätt blir hes eller he’s. Their 
får ibland stavningen there och tvärtom. Its får gärna en 
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apostrof och blir it’s istället. Ett sätt att komma tillrätta 
med detta, förutom genomgång och specifika övningar 
som de här i boken, kan vara att medvetet skriva fel i en 
text där eleverna får översätta och hitta tokigheterna.

Det största problemet med genitiv i engelskan är 
att sätta en apostrof innan s:et och att sen inte sätta 
någon när man skriver på svenska. Båda hållen tycks 
ställa till det eftersom vi möter så mycket text på eng-
elska i vår vardag. Apostrofen har även en tendens att 
överanvändas så att den även hamnar på ord som ska 
stå i plural. Det finns säkert någon i klassen som sett 
restaurangskyltar där det står hamburger’s istället för 
hamburgers. Om man söker på internet får man upp en 
hel del roliga skyltar som exempel.

5. DET FINNS – DET ÄR

Det finns bara ett sätt att skriva ”det finns” på svens-
ka men två på engelska. Då man jobbar med de här 
övningarna kan det vara bra att repetera och se till att 
eleven har förstått skillnaden mellan is och are. 

Nästa steg är att tänka utifrån att något finns så att man 
inte skriver it is istället för there is. För att förtydliga 
detta kan man förlänga meningar och prata om skillna-
den mellan It is a cat och There is a cat in the window 
eller It is an ocean och There is an ocean called the 
Atlantic Ocean. 

När elever översätter texter från engelska till svenska 
vill de gärna direktöversätta så de säger/skriver ”det 
är” istället för ”det finns”. Det behöver inte bli fel men 
det finns en vinst i att uppmärksamma dem på att hellre 
använda ”det finns” för att kunna använda de engelska 
uttrycken på rätt sätt.

6. VI FRÅGAR

Nu kommer ett avsnitt som man kan göra mycket roligt 
av. Förutom att lära sig betydelse, stavning och typiska 
frågor så kan man väva in lekar, intervjuer och drama-
tiseringar. Bonus blir att man samtidigt lär sig svara på 
olika typer av frågor och ett mål får gärna bli att svara 
utförligt med allt längre meningar.

Det är inte ovanligt att man som nybörjare blandar ihop 
how och who, framförallt i talad engelska. Genom att 
varva olika pratövningar och skrivövningar kommer de 
så småningom till insikt om skillnaden. Detektivleken 
är väldigt uppskattad och tränar eleverna på att förstå 
skillnaden mellan frågeorden samtidigt som de tvingas 
svara med en hel mening.

Frågeleken kan användas många gånger och på olika 
sätt. Frågorna kan t.ex. besvaras skriftligt om övningen 
görs individuellt eller så väljer man en av frågorna och 
gör en tabell med olika svarsalternativ som sedan blir 
ett diagram. 

7. PREPOSITIONER

Prepositionerna kan också lekas fram på olika sätt 
precis som övningen ”Göm en bomb”. Den övningen 
kan med fördel göras i helklass de första gångerna för 
att sedan bli något man gör i grupp där alla är aktiva. 
Om man vill kan man fysiskt gömma en nyckel eller 
något annat litet föremål som ska hittas genom frågor. 
Vill man göra det mindre dramatiskt än att gömma en 
bomb kan man låtsas att det är en skatt som är gömd 
någonstans.

Då eleverna känner sig säkra kan de gå vidare med att 
ge instruktioner muntligt eller skriftligt. Övningen ”Rita 
en utomjording” kan användas som mall då man gör en 
egen instruktion till en utomjording eller något annat 
som en kompis får rita. 

8. VI RÄKNAR

Att räkna till tio på engelska kan många redan innan de 
börjar skolan, men nu är det dags att utveckla kunska-
perna ytterligare. Här får eleverna träna på att skriva 
siffrorna med bokstäver, rabbla telefonnummer och 
göra uträkningar på engelska. Varför inte göra all  
matematik på engelska under en period? Multiplika-
tions- och divisionstabellerna kan ju nötas in samtidigt 
som engelskan befästs. 

Ordningstalen kan behöva en noggrann gemensam 
genomgång där man visar de båda sätten man kan 
skriva dem på och hur de hänger ihop. Detta kan man 
varva med praktiska övningar som att skriva eller rita 
saker på numrerade skrivrader. 

9. VI PRATAR OM TID

Trots att månader och veckodagar tränas tidigt så 
behöver de repeteras och skrivas flera gånger efter-
som man skriver dem med stor bokstav först. Speciellt 
månaderna är lika de svenska och kan därför lätt bli lite 
svengelska både i uttal och stavning. Även om det kan 
tyckas lite barnsligt så brukar det uppskattas att fortsät-
ta träna på tidsorden via ramsor och sånger på 
till exempel Youtube. 
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