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Abstrakt 
Syftet med undersökningen var att undersöka lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig 

engelskinlärning i förskola och skola. Lärarnas utmaningar med att ta vara på de ungas 

kontakt med engelska via fritiden och bygga på denna i undervisningen. Vidare lärarnas 

utmaningar med flerspråkiga elever. 

Studien utfördes på fem skolor av olika karaktär: En mångkulturell skola. En skola beläget 

i ett” högstatusområde”, en skandinavisk skola i Spanien, en skola som satsar på projektet 

”Engelska spåret” och en förskola där en engelskspråkig pedagog arbetar med barnen 

tillsammans med svenska pedagoger. Detta urval gjordes för att kunna observera 

eventuella likheter och skillnader mellan lärarnas uppfattningar. Undersökningen har 

gjorts genom kvalitativa intervjuer med öppna frågor för datainsamling och resultatet har 

analyserats med hjälp av frågeställningar. Det framkom olika uppfattningar om betydelsen 

av en tidig engelskinlärning i skolan. Yngre barns öppna ”språk fönster”, timplanernas 

utrymme för engelska språket, lärarnas intresse och kunskap för barns språkinlärning samt 

den mångkulturella skolans inflytande.  

 

Nyckelord: Andraspråksinlärning, Språkutveckling, Tidig engelskinlärning, EFS- 
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1. INTRODUKTION 

Mitt intresse har alltid varit de olika språk som jag mött genom många resor utomlands. 

En del språk har jag lärt mig, såsom till exempel engelska, portugisiska och spanska. 

Den största betydelsen av att kunna ett språk är att få förståelse för andra och för att 

kunna kommunicera med personer från andra kulturer. I vissa länder där jag tillbringat 

mycket tid såsom i Brasilien och Italien, undervisas barnen redan i förskolan i engelska 

för att bli vana vid flera språk som de senare kan ha användning för i sin framtida 

utbildning och yrkesliv. Det bör noteras att detta gäller i första hand privata skolor. I 

dagens globaliserade samhälle borde det vara skolans skyldighet att utrusta barnen 

med de kunskaper som behövs för deras framtid. 

Min uppsats kommer att handla om språkinlärning i förskolan och skolan och i detta 

fall engelska som är det första andraspråk som barnen får lära sig i svenska skolor. 

Genom min undersökning vill jag observera och sammanställa lärarnas uppfattning 

om tidig inlärning av engelska och vad denna har för betydelse för barnens framtid. 

Jag hoppas att du som läser min uppsats ska bli inspirerad till att uppmuntra barnens 

andraspråksinlärning i de tidiga åren. 

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 

kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i 

vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. 

Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie och arbetsliv”. ( Lgr 11, 

s.30,Skolverket, 2011). 
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2. Teoretiska Begrepp 

Nedan följer en förklaring på olika begrepp och förkortningar som uppkommer i texten 

som gör det lättare att förstå och följa innehållet.  

Additiv Språkinlärning: Berikar ett andraspråk. När en persons flerspråkighet 

uppmuntras av närmiljön (Hagberg-Persson, 2006).  

CPH - Critical Period Hypothesis: Den kritiska perioden, d.v.s. den optimala 

perioden, när språk inlärning är som mest effektiv hos barn (Lundberg, 2007). 

EFL classroom: English as a Foreign Language Classroom (Björklund, 2008). 

EFS-klassrummet: Engelska som Främmande Språk i klassrummet (Björklund, 

2008). 

Extra mural: Av mural = vägg (latin) t.ex. fritidsengelska som inlärs utanför 

klassrummets väggar (Yliikiskilä & Westman, 2010). 

Hegemoni: Dominant och ledande ställning. Här: Konflikter mellan olika 

språkideologier som strävar efter hegemoni (Milani, 2007). 

Immersion: ”Språkbad” där språkinlärning genomsyrar alla skolämnen av det 

specifika språk som ska inläras (Lundberg, 2007). Detta är en sorts språkmetod som 

är vanlig på skolor i Australien och Nya Zealand 

Interkulturell Pedagogik: Centrala faktorer som påverkar dagens pedagogik, såsom 

globalisering, internationalisering, mångkultur och individualisering (Björklund, 

2008). 

Kognitivt Perspektiv: Människans tankeutveckling påverkar språkinlärningen 

(Hagberg-Persson, 2006). Detta berörs i samband med barns språkutveckling. 

Lingvistisk heterogenitet: En grupp människor som har olika språk. Språkliga 

olikheter (Milani, 2007). Detta berörs i bakgrunden om hur dagens samhälle har 

påverkats av EU, globalisering och invandring där vi idag möter människor med olika 

språk. 

Nativistiskt Perspektiv: Språkkunskaper är medfödda och inbyggda hos barnet 

(Lightbown & Spada, 2009). Detta berörs i samband med barns språkutveckling. 

Sociokulturellt Perspektiv: Människans språkinlärning sker i samspel med andra 

människor i ett socialt sammanhang (Hagberg-Persson, 2006). Detta berörs i samband 

med barns språkutveckling. 

Subtraktiv Språkinlärning: Förminskar, inverkar negativt på ett andraspråk. När en 

persons modersmål är av låg status i jämförelse med samhällets högstatusspråk 

(Hagberg-Persson, 2006). Detta berörs i studien om barn i den franska delen av Kanada 

där engelska infördes som andraspråk i skolan. 
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3. BAKGRUND 

3.1 Engelska språkets betydelse i Sverige 

Cabau (2009) beskriver hur det engelska språket har fått en dominant position i det 

svenska samhället och i det svenska skolsystemet och tar upp bakgrunden till varför 

det blivit så. Historiskt blev engelskan överlägsen tyskan efter andra världskriget. 

Svenska exportindustrin har varit betydelsefull för ekonomins tillväxt och landet blev 

alltmer internationaliserat och man behövde kunna kommunicera med resten av 

världen. Mycket av engelskans höga status i det svenska samhället beror därför på 

ekonomiska faktorer. Sverige är kraftigt beroende av export och med en liten inrikes 

marknad är de svenska industrierna internationaliserade och beroende av andra länder. 

Antalet anställda i utlandsägda företag har mer än tredubblats under de senaste 20 åren. 

Sverige har rykte om att vara ett pionjärland inom språkutbildning. Det kan bero på att 

det språkliga ämnet varit obligatoriskt för alla elever i grundskolan sedan 1962. Detta 

bestämdes med hänsyn till ekonomisk utveckling och tillväxt, svensk politik samt 

socialt och kulturellt samhällsliv. Samtidigt har Sverige blivit mer ”Anglosaxiskt” och 

numera ses engelska inte som ett främmande språk utan mer som ett andraspråk i det 

svenska vardagslivet (a.a.). 

3.1.1 Språk och kultur   

Tre språkdebatter uppmärksammades i början av 2000-talet. Dessa rörde främjandet 

av svenska språket, språktest för medborgarskap samt debatten om 

modersmålsundervisning (Milani, 2007). Detta var ett uttryck för konflikter mellan 

olika språkideologier som strävade efter hegemoni och hur Sverige som nationalstat 

skulle styras. De senaste åren har lingvistisk heterogenitet ökat i betydelse genom 

globaliseringen som resultat av ökad invandring samt Sveriges inträde i EU. Det har 

lett till nya uppfattningar om svenska språkets status i förhållande till andra språk 

såsom engelska, minoritetsspråk och invandrarspråk. Staten kan då genom lagstiftning 

ingripa för att återge en slags lingvistisk ordning. Dessa lingvistiska och sociala 

hierarkier visar ofta vad som anses till ”bra” eller ”dåligt”, ”acceptabelt” eller inte i 

samhället (a.a.). Språk och kultur hör ihop och har stor betydelse för att på längre sikt 

stärka Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad värld hävdar Nihlfors (2008). Hon 

tar upp frågor om skolans fostrande roll för ett demokratiskt samhälle. Språk och kultur 

är viktigt för framgång i vardagslivet och på arbetsplatsen. Utbildning ökar 

möjligheterna för oss att röra oss i och mellan kulturer och idag är det inte ovanligt att 

man bor i ett land och arbetar fysiskt i ett annat. Genom internet utvidgas dessa 

möjligheter trots geografiska avstånd. Möten med andra människor kan möjliggöra 

förståelse, att kunna prova och lära nytt och att våga förändra sig. Förskolan och skolan 

är en av de mötesplatser där alla skulle kunna mötas och där olikheter skulle kunna 

brytas mot varandra. Språk är viktigt för att klara sig i dagens samhälle och enligt 

Nihlfors (2008) är flerspråkighet en tillgång för Europa, både som brobyggare mellan 

människor och kulturer men också fler möjligheter till arbete. För ett land som Sverige 

med ett minoritetsspråk är det naturligt att tidigt ge barn möjlighet att bli flerspråkiga, 

inte endast tvåspråkiga. Engelskan har en stark ställning i Sverige men samtidigt 

undervisas ca 140 modersmål i svensk grundskola. Det är genom dessa barn och 

ungdomar vi kan få kontakt med större delar av världen. Det är rektorers och 

skolchefers uppgift att orientera sig nationellt och internationellt för att se till barnens 

framtid, behov och kompetenser (a.a.). 
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3.2 Skolans och kunskapskravens utveckling 

Skolverket (2008) beskriver i Myndigheten för skolutveckling studien ”NU 2003”- en 

nationell utvärdering av grundskolan hur våra svenska elever hävdar sig väl i engelska 

språket i internationell jämförelse. Kunskapsutvecklingen har avstannat från 90- talet 

till 2000- talet och en kunskapsförsämring har inträtt i både årskurs 5 och 9. Den största 

försämringen berör hörförståelsen. När man analyserar den engelska kursplanen med 

betoning på att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och det rika flöde av 

engelska som finns i samhället, borde resultaten varit bättre. Den försämring som 

redovisas beror sannolikt på stora skillnader mellan de starkaste och de svagaste 

eleverna och detta förhållande måste uppmärksammas med tanke på likvärdighet och 

språkligt självförtroende hos alla barn (a.a.). Cabau (2009) beskriver resultatet av en 

studie av elevers kunskaper i engelska i årskurs 9. Denna studie genomfördes av ”The 

European Network of Policy Makers for the Evalution of Education Systems” i åtta 

olika europeiska länder mellan 2002 och 2003. Resultatet var positivt för Sverige som 

visade mycket goda kunskaper i språket och en allmän positiv attityd till ämnet. 

Eleverna ansåg att det var ett viktigt ämne, t.o.m. viktigare än svenskan. I alla 

europeiska länder utom Belgien och Luxemburg undervisas engelska i lågstadiet. Å 

andra sidan undervisas inte något främmande språk i lågstadiet i Norge. Sverige leder 

stort beträffande andelen av elever som läser engelska, men det är intressant att mer 

än hälften av lärarna upplever att samhället inte värderar deras yrke tillräckligt. Det är 

anmärkningsvärt att ca 35 % av de svenska lärarna inte har någon specifik utbildning 

i att undervisa engelska. Tidigare betonades det s.k. Lingvistiska Perspektivet men 

idag är det större fokus på det s.k. Kommunikativa och Interkulturella Perspektivet. 

Cabau (2009) påpekar vidare att det inte är engelskan inom popkulturen som de unga 

mest strävar, efter utan att de genom kunskaperna i engelska ska uppnå högre 

utbildning och förbättrad karriär. Kurslitteratur och program på universiteten är 

framförallt på engelska och den dominanta status som engelskan har intagit har 

begränsat införandet av akademiska kurser och program på andra språk (a.a.). 

3.2.1 Samhället och skolans förändringar 

Skolverket (2008) beskriver i Myndigheten för skolutveckling att både samhälle och 

elever har förändrats de senaste 10-15 åren. Sverige är idag ett flerspråkigt och 

mångkulturellt land. Allt fler barn och ungdomar i Sverige växer upp i flerspråkiga 

familjer och därför måste språkundervisningen söka nya vägar. Syftet måste vara att 

alla elever ska kunna utveckla sina kunskaper i engelska, sina ursprungliga modersmål 

och nya språk (a.a.). Nihlfors (2007) menar att Sverige bör leva upp till att alla barn 

oavsett ursprung ska ha möjlighet att bli flerspråkiga. Svenska och engelska är inte 

tillräckligt utan ytterligare ett språk kommer att behövas (a.a.). Skolverket (2008) 

påpekar vidare i Myndigheten för Skolutveckling att dagens engelskundervisning i 

skolan står inför nya utmaningar, eftersom lärare inte längre kan utgå ifrån att eleverna 

relaterar engelskan till det svenska språket, utan till ett antal andra modersmål med 

annorlunda grammatik och skrivspråk. Därför anser många att engelskundervisningen 

redan från början enbart bör ske på engelska utan bruk av översättningar via svenska 

språket. Engelskan finns i elevernas vardagsmiljö och därför bör engelskan i skolan 

användas som ett verktyg för lärande i flera sammanhang och inte endast som 

skolämnet engelska (a.a.). Nihlfors (2008) hävdar att flerspråkighet och interkulturell 

undervisning är av stor betydelse för en fortsatt demokratisk och god utbildning i 

Sverige. 
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I lärarutbildningen bör kunskaper som språk kultur och interkulturell pedagogik 

värderas högt och utbildning måste erbjudas lärarna (a.a.). Politiker och 

beslutsfattare måste vara väl medvetna om vikten av det som sker i inlärningen 

utanför skolan och ta hänsyn till den språkliga exponeringen barnen utsätts för när de 

formulerar och skriver skol-och kursplaner menar Enever (2011). 

3.3 Tidigare forskning inom barns språkinlärning 

Cepik och Sarandi (2012) beskriver en studie som gjordes på ett antal skolor i Turkiet 

för att studera effekten av hur ett andraspråk förvärvades och om huruvida det var 

avgörande för resultatet i vilken ålder man införde ämnet. Åttiotre 11-åringar 

placerades i två grupper. De elever som hade börjat med engelskundervisning i 5-6 

årsåldern i den ena gruppen och de som hade börjat i den andra gruppen vid 9-10 

årsålder. Eleverna fick utföra tester i fyra olika kunskapsområden: att lyssna, tala, läsa 

och att skriva. Intervjuer med sex lärare visade att det fanns små kunskapsskillnader 

mellan grupperna men att de yngre eleverna hade en positivare attityd till det nya 

språket. De visade mer självförtroende att uttrycka sig och som barn är de nyfikna och 

vill lära sig” allt”. De memorerar och fångar språket genom att lyssna och prata vilket 

ger dem försprång i sitt uttal (a.a.). Lundberg (2007) instämmer att vinsten med tidig 

språkinlärning är gott uttal, god intonation och att kunna tala utan brytning. 

Anledningen till att barn har lättare för att lära sig uttal och intonation än äldre, sägs 

bero på att de är känsligare för ljud och rytm och därför lättare kan imitera nya ljud 

och intonationsmönster (a.a.). Cepik och Sarandi (2012) observerar vidare att de äldre 

eleverna i allmänhet hade större grammatiska kunskaper att bygga på eftersom de 

redan lärt sig grammatik från modersmålet. Avslutningsvis hävdar respondenterna 

d.v.s. lärarna att åldern är endast en av många faktorer som är avgörande för god 

språkinlärning (a.a.). Fallon och Rublik (2012) instämmer om att det är flera faktorer 

som påverkar inlärningen, som hur instruktioner ges, vilka metoder som används, 

existens av en positiv språkmiljö och professionella lärare. Att förvänta sig att en tidig 

start i och för sig skulle leda till optimala kunskaper i ett främmande språk är sannolikt 

överdrivet. Eventuella svårigheter med språkinlärningen för äldre elever kan bero på 

sociala och psykologiska förändringar som inträffar i puberteten (a.a.). 

3.3.1 Olika sätt att förvärva ett språk 

Fallon och Rublik (2012) visar med en kvalitativ studie, följderna av att regeringen 

införde engelska som obligatoriskt ämne i årskurs 1-2 i lågstadiet i de franska skolorna 

i Quebec, Kanada. Författarna observerar att yngre barn lär sig engelska lättare, under 

förutsättning att detta sker i en engelsktalande miljö där barnen omges av lärmiljön 

både i klassrummet och utanför. De hävdar att barns språkinlärnings förmåga avtar 

med åldern men att den optimala åldern att lära ännu inte är utrett. Det är heller inte 

entydigt i vilken ålder andraspråksinlärning borde införas i skolorna. Resultatet av 

studien visar svårigheterna enligt språklärarna att införa den nya språkpolicyn och att 

försöka motivera de unga eleverna som lever i den franskspråkiga miljön i Kanada 

(a.a.). Hagberg-Persson (2006) beskriver vidare att faktorer såsom ”Additiv” och 

”Subtraktiv” Tvåspråkighet har stor inverkan på inlärningen. Additiv Tvåspråkighet 

sker när en persons flerspråkighet uppmuntras i närmiljön och i samhället. Subtraktiv 

Tvåspråkighet är motsatsen och kan utvecklas när personens modersmål är av låg 

status och ersätts av samhällets högstatusspråk (a.a.). 

Enligt Enever (2011) använder barn olika strategier när de lär sig ett andraspråk. En 

strategi är att använda sig av s.k. formulaic phrases, d.v.s. små inlärda korta fraser som 
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I`m 10 years old, I´m sorry, How are you? En annan strategi är att översätta direkt från 

sitt modersmål och det tredje sättet är att förenkla det grammatiska och bygga 

meningarna som på sitt eget grammatiska ursprungsspråkspråk. Det visade sig också 

att de största kunskaperna i allmänhet fanns i barns muntliga och auditiva förmågor. 

Det är dessutom olika faktorer som inverkar på språkinlärningen hos eleverna, som till 

exempel motivation, hur mycket de exponeras till språket, stöd och uppmuntran från 

föräldrar och lärare (a.a.). Fuller Collins (2005) beskriver i sin avhandling hur 

förskolebarn förvärvar sitt ordförråd genom sagoläsning och att man kan se 

förhållandet mellan tidig språkutveckling och barns senare läskunskaper. Ordförrådet 

är en av många viktiga komponenter i muntlig språkkunskap. Genom sagoläsning 

tillsammans med vuxna som förklarar nya ord, ökar barns ordförråd genom att de är 

involverade i en konversation där det uppstår diskussioner om betydelser och 

tolkningar. Detta är ett användbart verktyg även i andraspråksinlärning visar en studie 

som gjordes beträffande sagoläsning för 4-5 åringar som lärde sig ett andraspråk. 

Resultatet visade att de barn som hade deltagit i sagoläsning och högläsning på sitt 

förstaspråk gav mycket rikare och fylligare förklaringar på nya ord på det nya språket, 

i jämförelse med de barn som inte hade varit frekvent involverade i sagoläsning. Andra 

faktorer som bidrar till ett rikt ordförråd beror på de första ordförrådskunskaperna, 

ålder och hur mycket läsning som förekommit i hemmet (a.a.). 

3.4  Olika fokus i språkundervisningen 

Engelsklärare från sju olika länder i Europa deltog i en studie av Henderson och Frost 

(2012) som studerade utbildning i uttal i engelska. Majoriteten av lärarna hade inte 

engelska som modersmål, men de flesta var nöjda med sina kunskaper i uttal. Däremot 

upplevde de att de hade fått föga eller ingen utbildning i att lära ut uttal. Vidare är de 

tester som görs i allmänhet skriftliga och inte muntliga. De muntliga färdigheterna 

prioriteras därför inte. Enligt Henderson och Frost (2012) anser lärarna i Finland att 

eleverna har hög motivation att lära sig engelska men att lärarna inte prioriterar rätt 

uttal, utan lägger mer fokus på ett rikt ordförråd och språkförståelse. Finländarna har 

allmänt goda kunskaper i engelska men deras uttal har ofta kritiserats (a.a.). Ringblom 

(2012) vill vidare påpeka att efter ca 30 år har äntligen den svenska engelska 

undervisningen ändrats från fokus på de skriftliga och översättande färdigheterna till 

de mer kommunikativa kompetenserna. Sverige har därför under senare tid lagt mer 

vikt vid de muntliga färdigheter och mindre vid de grammatiska. Resultaten visar 

otydliga mål i kunskapskraven huruvida det är kommunikation och 

modersmålsliknande uttal eller de grammatiska skriftliga färdigheterna som bör mätas 

(a.a.). Det beror i stor utsträckning på läraren och dennes kunskaper och engagemang, 

vilken undervisning som ges. ”Informell” inlärning som sker genom t.ex. spel och 

filmer erbjuder i allmänhet en standard accent där läraren i klassrummet måste visa 

tydliga kunskaper inom uttal och språkriktighet (Henderson och Frost, 2012). 

3.4.1 Olika sätt att undervisa 

Björklund (2008) påpekar att stora variationer observerats bland lärarna i Finland 

beträffande vad de anser avgörande för deras planering och undervisning. Vissa lägger 

vikt på tid, schemaläggning och gruppindelningar och andra ser mer till elevernas 

individuella attityder, kunskaper om de engelskspråkiga länderna och 

nybörjarkunskaper i språket, när de planerar. 

 Den instrumentella läraren menar att det är textboken som blir undervisningens 

innehåll och att bara man följer den så uppfylls läroplanen. Den egna utbildningen och 
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de egna erfarenheterna av engelskaspråket och engelskspråkiga länder påverkar 

lärarnas val av metoder och material. Engelska håller på att bli ett andraspråk snarare 

än ett främmande språk i de svensktalande delarna av Finland och detta ger 

konsekvenser för nationella språkprogram och läroplaner. De interpersonella 

egenskaperna, d.v.s. samspelet mellan människor är av stor betydelse för lärarens 

undervisning hävdar Björklund (2008) vidare och för att undervisa i främmandespråk 

måste man också lyfta fram begreppet kultur. Det är inte bara de kommunikativa 

förmågorna som är viktiga utan även förmågan att vilja förstå andra människor och 

kunna möta dem som representerar kulturella skillnader (a.a.). Ker, Adams och 

Skyrme(2013) hävdar att för majoriteten av elever begränsas utbildningsmöjligheterna 

av kultur och språkbarriärer. Därför behövs utbildade lärare med hög kvalité på 

undervisningen på låg- och mellanstadiet med elever från främmande kulturer (a.a.). 

Lundberg (2007) hävdar att de viktigaste målen med tidig språkundervisning är att 

göra engelska till ett attraktivt skolämne för att utveckla språkintresset hos barn, 

eftersom det anses kunna bidra till att fler elever väljer att studera och vill lära sig ännu 

ett språk senare. En bra språk- start där barnet lyckas, ger ett språkligt självförtroende. 

Motsatsen kan också gälla att en negativ första språkupplevelse kan göra att barnet 

tappar lusten för språk och annat inlärande. När barn tillfrågas tycks de vilja lära sig 

ytterligare ett språk till redan i förskoleklassen (a.a.). Enligt Ringblom (2012) finns 

numer nya möjligheter inom språkundervisningen tack vare internet och annan 

mediakommunikation. Dessa kan framgångsrikt integreras i engelskundervisningen i 

tidiga år. Som nämnt ovan är färdigheterna i engelska hos barn som är involverade i 

engelskan på sin fritid bättre än de barn som inte är involverade. Barnen blir kunniga 

och/ eller att de blir mer motiverade och engagerade eftersom de kan använda 

engelskan på sin fritid och inte bara i skolan (a.a.). Lundberg (2007) beskriver vidare 

hur diskussioner bland språkforskare angående den optimala åldern för språkinlärning 

har pågått under många år. Ett av forskningsfälten har varit s.k. Immersion Programs 

d.v.s. en ”språkbadsmetod” där barnen får en del av eller all sin skolundervisning på 

ett språk som inte är modersmålet. För en del elever är det andraspråket och för andra 

kan det vara ett tredjespråk.  Forskning visar att barn utvecklar mycket större 

språkkunskaper med den metoden än när språket endast undervisas som ett skolämne.” 

Immersion Programs” är vanligt i vissa privata skolor i Australien, Nya Zeeland, 

Kanada och Finland (a.a.). 

3.4.2 Engelska på lågstadiet 

Lundberg (2007) beskriver att inget annat ämne har haft så stor debatt som när 

engelskstarten ska ske och varför. Mellan åren 1969-1980 gjordes ett 

forskningsprojekt som hette Engelska på Lågstadiet (EPÅL) i Mellansverige. Detta 

skulle undersöka fördelar och nackdelar med en tidig start av engelska i årskurs 1. 

Resultaten visade att tidig start med engelska inte verkade medföra några nackdelar, 

utan snarare ett väl motiverat alternativ till senare start. Nya forskningsresultat och 

internationaliseringstankar fick ingen stor betydelse i jämförelse med 

undervisningstraditioner och timplaner. Det framkom inte av resultaten att det 

förekom någon så kallad optimal ålder för inlärning i främmande språk (a.a.). 

3.5 Fritidsengelskans inflytande 

Det ”informella” lärandet av engelska är viktigt för många barn menar Ylikiiskilä och 

Westman (2010). En studie gjordes på mellanstadiet i årskurs 4-6 bland sex klasser för 

att utreda om det fanns något samband mellan ungas inlärning av den Extra Murala 
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Engelska och deras studieresultat i engelska i skolan. ”Extra Mural” innebär de 

aktiviteter på engelska som sker på fritiden utanför klassrummets väggar och skolan, 

såsom filmer, musik och dataspel. Studien visar att den engelska som barnen kommer 

i kontakt med på fritiden har stor betydelse för språkutvecklingen av ordförråd och 

även de kunskaper som mäts genom nationella prov. Det observeras vissa skillnader 

mellan flickor och pojkar och till pojkars fördel anses detta bero på att pojkar spelar 

mer dataspel on-line och ofta tillsammans med andra. Det visar sig att dataspelande i 

allmänhet är effektivt för att vidga ordförrådet i engelska eftersom det krävs att 

spelaren är aktiv både muntligt och skriftligt i interaktionen med andra. Andra får 

kunskaper i engelska genom filmer och musik. Barnen ser engelskan som spännande 

för att de kan använda den på sin fritid (a.a.). Ylikiiskilä och Westman (2010) anser 

vidare att resultaten är viktiga och bör bli kända bland språkforskare, lärare, då 

speciellt engelskalärare, föräldrar och eleverna själva. Genom att analysera effekten 

av extramural engelska och kunskaper detta för med sig, kan det höja motivationen 

hos de elever som oftast inte är intresserade av skolarbetet och därmed hjälpa dem att 

använda sina kunskaper från t.ex. dataspelandet till engelskämnet i skolan. På det sättet 

kan nya språkvärldar öppnas och förhoppningsvis hindra eleverna att fastna i 

dataspelande. De som arbetar med språk professionellt kan därför påverka framtidens 

elever att bli medvetna om sitt lärande (a.a.). Björklund (2008) visar tvärtom i sin 

avhandling att många lärare i Finland ger uttryck av att skolengelskan ses som något 

annat än fritidsengelskan. De menar att många av deras elever kommer i kontakt med 

engelska i stor utsträckning utanför skolan men att det enligt Björklund (2008) inte har 

någon betydelse i EFS-klassrummet d.v.s. EFS= Engelska som Främmande Språk. De 

flesta eleverna är positivt inställda till engelska, men de är inte lika positiva till 

engelskspråkiga länder och dess befolkning. Den kulturella kunskapen om just 

Storbritannien och USA är inte speciellt djup och många kommentarer är stereotypa 

uppfattningar av länderna. Det beror på vardagsliv, social bakgrund och värderingar. 

Dessa negativa attityder är svåra att påverka eftersom detta negativt påverkar 

lärandeprocessen och elevens möjligheter att förstå människor från målspråksländerna 

(a.a.). 

3.6 Teoretiska perspektiv på barns språkutveckling 

Språkutvecklingen hos barn sker både i ett Kognitivt och ett Sociokulturellt 

sammanhang enligt Hagberg-Persson (2006). Barnen lär sig ett eller flera språk i 

samspelet med de människor som barnen är i nära relation till. Den begreppsutveckling 

som sker under det första levnadsåret är betydelsefullt för hur barnet kan tillägna sig 

språk senare. När de börjar koppla ihop begrepp och ord i tvåårsåldern börjar den 

egentliga språkutvecklingen. Forskningen inom barns språkutveckling visar att redan 

i fyraårsåldern behärskar barnen grunderna i sitt modersmål och i förskoleåldern läggs 

sedan grunderna i den muntliga språkförmågan som sedan utvecklas vidare med 

ordförråd, en utveckling som pågår hela livet. Det kommunikativa samspelet fungerar 

på en mer avancerad nivå när barnet börjar i skolan runt 7- årsåldern.  Hagberg-Persson 

(2006) beskriver det Sociokulturella Perspektivet som enligt den ryske psykologen 

Lev Vygotskijs menar att barnen lär sig i olika utvecklingsnivåer i skolåldern. I den 

aktuella utvecklingszonen ser man vad ett barn klarar på egen hand och i den närmsta 

utvecklingszonen vad barnet klarar av med hjälp av andra personer. Fokus bygger på 

att samspelet med andra i barnets nära omgivning utvecklar språket. Allt eftersom 

barnet klarar av fler saker på egen hand ökar den vuxnes krav och förväntningar. Det 

är så barnets språkinlärning går till och hur barnet lär sig använda språket (a.a.). 
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3.6.1 Olika språkteorier 

Hagberg-Persson (2006) skriver om Piaget som är främsta förespråkaren för barns 

språkutveckling genom det Kognitiva Perspektivet. Det innebär att barnet har från 

början två sorters ”språk”, ett egocentrat och ett socialiserat. Språket är beroende av 

individens mognad och utvecklas först när de kognitiva färdigheterna är utvecklade. 

Skillnaden mellan Vygotskijs och Piagets teorier är att även om barnet lär sig 

interaktivt med andra i sin omgivning, menar Piaget att språket utvecklas” inifrån och 

ut”. Vygotskij menar tvärtom att det utvecklas från omgivningen d.v.s. det yttre, till 

att kunskaper befästs i det inre (a.a.). Lightbown & Spada (2009)  beskriver Chomskys 

teori, en av de mest inflytelserika förespråkaren för barns språkinlärning genom det 

Nativistiska Perspektivet.  Han betonar att arv och mognad har den största betydelsen 

för barns språkutveckling. Chomsky hävdar att barnet föds med en inbyggd förmåga 

att förstå det grammatiska i språket, den så kallade ”Universal Grammar” där 

principerna är samma för alla mänskliga språk (a.a.). Lundberg (2007) beskriver vidare 

en hypotes som ständigt diskuteras inom språkforskningen - den s.k. Kritiska Perioden, 

då språkinlärningen skulle vara mer till fördel än senare. Teorierna om Critical Period 

Hypothesis (CPH) menar att språkinlärning försvåras efter 11-12 års ålder på grund av 

att hjärnan inte är lika mottaglig för språklig input efter den åldern. Flera forskare 

bestrider emellertid att det skulle finnas någon optimal ålder för språkinlärning. 

Antagandet om att språk föder språk är språkforskare överens om världen över och 

Europarådet anser i sin Forskningssammanställning för Tidig Språkinlärning: 

 ”The introduction of a first foreign language at an early stage may facilitate the 

introduction of a second foreign language at a later stage.”(Council of Europe, 

1997, s.). 
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4. Syfte och frågeställningar 

I vårt samhälle idag har vi mer kontakt med människor från andra länder och språk 

genom internet, lättillgänglighet och större möjligheter att resa, studera och arbeta över 

gränserna. Vi har en mångkulturell skola i det avseende att barn från olika delar av 

världen möts och olika språk blir en del av vardagen. Studiens syfte är att undersöka 

hur lärarna uppfattar betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola.  

 

 Vilka utmaningar ställs lärarna inför i sitt arbete i engelska med barn i de 

olika åldrarna? 

 

 På vilka sätt anser lärarna att barns språkutveckling påverkas genom tidig 

undervisning i engelska? 
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5. Metod  

5.1 Val av metod 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur lärarna uppfattar betydelsen av tidig 

engelskinlärning i förskola och skola. Till denna undersökning har kvalitativa 

intervjuer lämpat sig bäst. Enligt Kvale (1996) och Dimenäs (2008) liknar en kvalitativ 

intervju ett vanligt samtal men skiljer sig genom att den har ett bestämt fokus och en 

given struktur. Det är intervjuaren som bestämmer riktningen på samtalet och som ser 

till att man inte kommer ifrån ämnet. Det är samtidigt viktigt att tänka på att inte styra 

intervjun eller ställa ledande frågor. (a.a.). Dimenäs (2008) hävdar att det är 

respondenternas uppfattningar som är intressanta och den egna förförståelsen måste 

bortses ifrån så långt som möjligt. Genom att ställa öppna frågor får de intervjuade 

uttrycka sina åsikter fritt och det ger en inblick i pedagogernas uppfattningar och 

tankesätt om sin vardag (a.a.). Patel och Davidsson (2003) håller med om att en 

kvalitativ intervju med låg grad av standardisering ger utrymme för intervjupersonen 

att svara med egna ord (a.a.).  

5.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Enligt Stukát (2005) är intervjun ett av de viktigaste och vanligaste 

undersökningsinstrumentet inom utbildningsvetenskap. Då avses forskningsintervjun 

som har andra och större krav än en media intervju. Där måste man i rapporteringen 

kunna motivera frågornas relevans, förklara noga hur man gått till väga och visa att 

tolkningarna är hållbara. Det kvalitativa synsättet har som huvuduppgift att tolka och 

förstå de resultat om framkommer, inte att generalisera, förklara eller förutsäga. Man 

vill gestalta något (a.a.). Syftet med en kvalitativ intervju är att observera och kartlägga 

ett fenomen i omvärlden genom sina respondenter menar Patel och Davidsson (2003) 

och beskriver den kvalitativa undersökningen som har ett syfte att fördjupa kunskapen 

och att försöka förstå och analysera helheten. Intervjuaren är ofta påläst på tidigare 

forskning inom området (a.a.).  Patel och Davidsson (2003) påpekar att kvalitativa 

forskare arbetar ofta i analysen med s.k.”Thick Description”, d.v.s. fylliga 

beskrivningar för att kunna ge en bättre förståelse för det allmänna och det specifika 

av det tolkade. En kvalitativ metod kännetecknas av att resultatet redovisas i muntliga 

formuleringar, skrivna eller talade. I kvantitativa metoder däremot samlar man in data 

och omvandlar dem till tal och siffror. Det är i detta fall mer fokus på få egenskaper i 

miljöer som man sammanställer och sedan jämför med varandra. I en kvalitativ 

intervju är både intervjuare och intervjupersonen medskapare i ett samtal och det 

passar väl in i denna forskning som har med människor att göra (a.a.). Vidare beskriver 

Kvale (1996) att en forskningsintervju är, ett samspel och en konversation mellan två 

parter inom ett tema med liknande intressen. Det är en speciell form av mänsklig 

interaktion där kunskaper utvecklas genom dialogen. Den är inte anonym eller neutral 

som enkäter, men inte heller så personlig som en terapeutisk intervju. Intervjuaren är 

själv ett forskningsinstrument och en bra intervjuare är expert på ämnet intervjun 

handlar om samtidigt som intervjuaren bör vara kompetent på mänsklig interaktion. 

Intervjuaren måste göra snabba avgörande val beslut huruvida han/hon önskar följa 

upp med ytterligare frågor eller inte, hur man ska översätta eller tolka svaret etc. För 

att testa validiteten på metoden bör man göra en pilotstudie först (a.a.).  
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5.3 Urval 

Jag har medvetet valt ut fem olika skolor A, B, C,D och E som skiljer sig från varandra 

och syftet med detta är att få breda och fylliga svar och resultat som insamlas, 

analyseras och jämförs (se Bilaga 3).  

 Två skolor i en mellanstor stad där Skola A är en mångkulturell skola där ca 

45 % av eleverna har annat modersmål än svenska.  

 Skola B ligger i ett ”högstatusområde” med få icke svensktalande elever. Båda 

skolorna består av förskola och förskoleklass till årskurs 9 där man börjar med 

engelska i årskurs 3. 

 Skola C är en skandinavisk skola i Spanien som består av förskola och 

förskoleklass till årskurs 9 där man börjar med engelska i förskolan. 

 Skola D är en förskola på en mindre ort där tre svenska pedagoger och en 

engelskspråkig pedagog, som bara talar engelska med de svenska barnen, 

arbetar. 

 Skola E ligger i en liten stad i Mellansverige som har engelska som tema både 

med språk och med kultur från målspråksländerna från förskola till årskurs 6. 

I denna studie kommer samtliga pedagoger att benämnas Lärare. Jag har kallat de olika 

Lärarna med siffror istället för med deras riktiga namn. På detta sätt skyddas deras 

identitet. Dessa är följande: 

Skola A: Lärare 1-4 alla utbildade 1-7 lärare med behörighet i engelska och arbetar nu 

i årkurs 1. 

Skola B: Lärare 5-8. Lärare 5 är utbildad 1-7 lärare. Först utan behörighet i engelska 

men som senare lästes engelska in på kvällskurs. Undervisar i årskurs 3 i engelska. 

Lärare 6 är utbildad 1-7 lärare med behörighet i engelska och arbetar i årskurs 3. 

Lärare 7 är utbildad 4-9 lärare med behörighet i engelska och arbetar i årskurs 4. 

Lärare 8 är utbildad 1-7, behörig i engelska, arbetar i årskurs 1. 

Skola C: Lärare 9, utbildad 1-9 lärare med behörighet i engelska. Arbetar i integrerad 

förskoleklass till årskurs 2. 

Skola D: Lärare 10, utbildad förskolechef och arbetar på förskolan med barn mellan 

1-4 år. 

Lärare 11, engelskspråkig, utbildad förskolelärare som bott tre år i England där hon 

har arbetat på förskola. Arbetar nu på förskolan med barn mellan 1-4 år. 

Skola E: Lärare 12, utbildad musiklärare grundskola och läst in engelska steg A -C. 

Utbildat sig extra genom Lärarlyftet 1 och 2. Behörighet i engelska. Arbetat en kortare 

period på en engelsk skola som ”Teacher shadowing” lärarskuggning d.v.s. hon går 

bredvid en lärare och får en sorts praktik genom det. Arbetar i årskurs 6. 

Lärare 13, utbildad förskoleklass-årskurs 3. Har bott och arbetat på förskola i England 

fem år. Arbetar i både förskoleklass och årskurs 3. 

Lärare 14 utbildad 4-6 lärare i Matematik och Naturorienterande ämnen men utbildat 

sig genom Lärarlyftet i Engelska och arbetar i årskurs 4. 

Urvalet av lärare som gjordes var följande: På skola A och B hade jag kontakter med 

personer som i sin tur kontaktade andra på skolan om de ville vara med i min 

undersökning. På Skola C hade jag haft min praktik och kontaktade den via email. 
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Skola D utvaldes genom en slump då förskolechefen hade möte på den skolan där jag 

vikarierade och vi bokade in tid för mitt besök. 

Jag skickade email till Skola E och fick kontakt med en pedagog som meddelade andra 

på skolan och vi bokade in tid för intervju och besök. Denna pedagog var en stor 

tillgång för skolans projekt ”Engelska spåret ” och väldigt engagerad. Hon hade 

praktiserat på en engelsk skola en kortare period. Den andra läraren hade bott fem år i 

England och den tredje hade fått jobb på skolan med inriktning Matematik och 

Naturorienterande ämnen men hade nu blivit engagerad i engelskan och arbetade på 

mellanstadiet.  

5.4 Etik 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska Principer är indelade i fyra huvudkrav 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa beskrevs i ett missivbrev (se Bilaga 1) som skickades 

till de skolor där undersökningen skulle äga rum.  

Informationskravet, innebär enligt Vetenskapsrådet (2002)  att forskaren ska informera 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Information ska delges om att medverkan är 

frivillig och att respondenterna kan avbryta sin medverkan när de själva vill (a.a.). 

Detta krav tog jag hänsyn till genom att informera respondenterna om syftet med 

undersökningen och genomförandet med intervjufrågor. Den engelskspråkiga läraren 

på en av skolorna förstod svenska perfekt. Om detta inte varit fallet skulle ett separat 

missivbrev skickats på engelska till henne.  

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att forskaren ska inhämta 

uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall måste även 

samtycke hämtas från förälder/vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år och 

om undersökningen är av etiskt känslig karaktär. De kan självständigt bestämma om 

och när de vill avbryta sin medverkan utan negativa följder (a.a.). I denna 

undersökning var dessa senare fallen inte aktuella och de fick ge sitt samtycke genom 

sitt svar att de ville vara med i undersökningen och intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att respondenternas 

uppgifter behandlas konfidentiellt och att de är anonyma. Detta krav har nära samband 

med offentlighet- och sekretessprinciperna. Uppgifterna om alla personer ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig 

kan ta del av dem (a.a.). Inga namn på respondenterna och skolorna finns därför med 

i uppsatsen. Med tanke på den skandinaviska skolan, finns det fyra skandinaviska 

skolor i Spanien. 

Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att uppgifter om enskilda 

personer insamlade för forskningsändamål får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga ändamål (a.a.) Det insamlade 

materialet kommer endast att användas som forskningsunderlag i denna undersökning. 

5.5 Genomförande 

Som ovan nämnt påbörjades undersökningen genom att de olika skolorna kontaktades 

via email eller per telefon för tidsbokning. Jag har haft praktik på den skandinaviska 

skolan i Spanien- Skola C. Dessutom hade jag redan kontakter på den mångkulturella 

skolan – Skola A och den andra ”högstatusskolan” – Skola B. Rektorn på en skola på 

samma ort gav tips om förskolan - Skola D. Skolan i staden i Mellansverige – Skola 
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E, var ett tips från en rektor på en annan skola i samma stad. Jag skickade mitt 

missivbrev, där jag informerade om syftet med min undersökning och intervjufrågorna 

innan besöken (se Bilagor 1 & 2). Respondenterna upplystes om att medverkan följde 

de forskningsetiska principerna. Frågorna skickade jag innan intervjuerna för att ge 

respondenterna betänketid. Enligt Kvale (1996) kan det ibland bli bättre och ärligare 

svar när intervjun är spontan men jag tyckte att det blir ”fylligare” svar med min 

metodologi. Jag skrev mina intervjufrågor enligt Patel och Davidsson (2003) med låg 

grad av strukturering, d.v.s. med öppna frågor och med låg grad av standardisering då 

jag vill göra en kvalitativ analys av resultaten (a.a.). Dimenäs (2008) beskriver vidare 

öppna frågor innebär att respondenten får berätta något utifrån sin egen erfarenhet och 

det passar bra vid en kvalitativ intervju (a.a.).  

Jag gjorde en gruppintervju med de fyra lärarna på den mångkulturella skolan - Skola 

A och spelade in intervjun på min Iphone för att efteråt kunna lyssna och tillägga det 

jag inte hann skriva ner. Det var lärorikt att höra hur jag själv ställde frågorna. Jag 

besökte skolan i ”högstatusområdet”- Skola B vid flera tillfällen och gjorde 

intervjuerna individuellt i deras klassrum och antecknade under tiden. Jag var 

noggrann att läsa igenom svaren efter varje intervju när allt fortfarande var färskt i 

minnet. Skola C skickade jag mina frågor via email och fick svar på samma sätt. På 

förskolan – Skola D, hade jag ett samtal tillsammans med förskolechefen och en 

politiker som var intresserad av de engelska influenserna som förskolan stod för. Mina 

frågor vävdes in i diskussionen och samtalet och gav mig svar på det som jag behövde 

för min studie. På skolan som satsade på projektet ”Engelska Spåret”- Skola E, träffade 

jag rektorn och lärarna i lärarrummet för intervjuer samt två av lärarna i deras 

klassrum. Jag var med på två lektioner och blev visad runt. Jag bearbetade därefter 

insamlad data på den fyra timmars långa bussresan hem. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

”Validitet” handlar om studiens giltighet d.v.s. huruvida man studerar det man avser 

att undersöka. Det finns också en sorts validitet som innebär att man testar sitt 

undersökningsinstrument innan man genomför sina intervjuer. Det kallas ”Förstudie” 

eller ”Pilotstudie” och där kan man testar och rättar till eventuella fel innan man gör 

sin huvudstudie (Dimenäs 2008). Undersökningen inleddes med just en ”pilotstudie” 

för att testa intervjufrågorna. Vissa av frågorna gav liknande svar och därför ströks 

några. Detsamma inträffade med frågeställningarna där en av dem kändes överflödig 

eftersom det gav svar genom de andra två frågorna. Jag anser att jag har fått tillräckliga 

svar på det som skulle undersökas för att besvara frågeställningar och syfte.  

”Reliabilitet” eller ”tillförlitlighet” handlar om hur väl undersökningsinstrumentet 

motstår slumpmässiga inflytanden av olika slag enligt Patel och Davidsson (2003) att 

man kan tro på resultaten (a.a.). Dimenäs (2008) beskriver vidare att det är viktigt att 

som intervjuare träna på att intervjua, ställa öppna frågor och inte bli påverkad av sina 

egna värderingar eller undvika att ställa ledande frågor. Det kan vara svårt att hålla 

tillbaka egna tankar speciellt om man är intresserad av ämnet och det är genom övning 

man lär sig (a.a.). 

Den första intervjun spelades in och genom att lyssna på den och höra hur frågorna 

ställdes, med instämmande och hummande insåg jag att det inte är så lätt att hålla sig 

neutral eller objektiv. Det är väldigt lätt att hålla med eller ”haka på” respondenterna 

och det var lärorikt att bli medveten om detta. Det är viktigt att man lyssnar på 

respondenterna och visar att man är genuint intresserad. Det är till stor fördel att välja 
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ett ämne för sin studie där man är påläst och för vilket det finns ett personligt intresse. 

Då blir intervjusituationerna naturliga. 

5.7 Analys och bearbetning 

Enligt Stukát (2005) krävs det många upprepade läsningar av intervjumaterialet. Det 

gäller att komma bakom det bokstavliga innehållet, annars kan resultatet bli av en 

ytligare sort (a.a.). Efter de genomförda intervjuerna har allt material blivit genomläst 

markerat, samlat och/ eller lyssnats på direkt efteråt. Då är allt fortfarande färskt i 

minnet. Sammanlagt intervjuades 15 lärare varav fyra i en gruppintervju. De andra 

arbetade på fyra olika skolor och en förskola med barn i olika åldersgrupper från två 

till tolv år. Alla frågor är sammanställda med respektive lärare och skolas svar per 

fråga. På så sätt syns alla svar på en och samma fråga samtidigt. Det gör det lättare att 

se likheter och skillnader i svaren. Därefter gjordes en färgtematisering av 

frågeställningarna och sedan markerades de svar som ger svar på Frågeställning 1 och 

2 med respektive färgmarkeringar. Då ser man under vilken rubrik eller stycke 

resultaten bör sammanställas. Vidare dokumenterades vilka generella likheter och 

skillnader som fanns mellan de olika skolorna och lärarna. Vid kvalitativa 

undersökningar vävs resultatbeskrivning och tolkning ofta samman enligt Patel och 

Davidsson (2003).  Det kan göras genom att först presentera resultatet av tolkningen 

och sedan illustrera det med hjälp av citat med respondenternas egna ord. Det är viktigt 

att informera om att citaten inte är något bevis på att det som sägs är sant utan endast 

till för att illustrera ett förhållningssätt, en åsikt eller tanke (a.a.). 
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6. RESULTAT 
Resultaten av det viktigaste som framkommit i undersökningen presenteras nedan. De 

är indelade i enlighet med frågeställningarna och angivna som huvudrubriker. 

Resultaten visar att lärarnas utmaningar i sitt arbete i engelska med barn i de olika 

åldrarna består av: Förändringar i klassrummets sammansättning, konflikter av 

ämnesprioritering, det individuella klassrummet, kommunalisering och införande av 

timplaner, kunskapsglapp mellan låg och mellanstadiet, lärarnas utbildning i engelska 

samt lärarnas ansvar att utrusta barnen med användbara kunskaper. Faktorer som 

påverkar språkutvecklingen: Tidig språkinlärning av engelska och Språkliga vinster. 

6.1 Utmaningar som lärarna ställs inför i sitt arbete i engelska 
med barn i de olika åldrarna 

6.1.1 Förändring av klassrummets sammansättning 

Dagens klassrum är mer heterogent än förr och man kan inte använda endast en 

undervisningsmodell i alla klassrum. Idag möter lärarna en heterogen sammansättning, 

där läraren måste utveckla olika pedagogiska modeller i sin undervisning. Barnen med 

annat modersmål är det svårt att uttala sig om. Det beror på hur nära besläktat deras 

modersmål är med engelskan och det latinska alfabetet. Detta medför att kunskapen 

hos läraren måste vara bred och djup. En viktig slutsats av undersökningen är därför 

att förutsättningarna för att lära sig engelska är diversifierad. Tidigare kunde ”alla” 

barn svenska och svensk grammatik och undervisningen var densamma i alla svenska 

skolor. Idag är verkligheten en annan. Det blir svårt för de elever som inte har ett fullt 

utvecklat modersmål med att börja med ett tredjespråk för tidigt. I dessa fall anser flera 

av respondenterna i studien att det kan vara bättre att vänta med engelskundervisning 

något år.   

6.1.2 Konflikter av ämnesprioritering 

Flera av respondenterna uttryckte stor oro beträffande begränsade ekonomiska 

resurser och en ämnesprioritering som inte alltid gynnar engelskundervisning. Ett 

flertal av lärarna kan känna frustation över att nå målen i basämnena som matematik 

och svenska och satsningar på matematik och naturkunskap har gått före 

engelskämnet. Lärare 2, 3 och 8 uttrycker nedan: 

Se på Finland som har bra skolresultat. De har de mer fokus på en sak i taget. 

(Lärare 2 Skola A). 

Bättre att nöta, nöta. (Lärare 3 Skola A). 

Många lärare tycker att det är svårt för barnen att nå målen i de livsnödvändiga 

ämnena som svenska och matte. Fler barn i dag har svårigheter att koncentrera sig. 

Därför läggs krutet på svenskan. (Lärare 8 Skola B). 

6.1.3 Det ”individuella” klassrummet 

Detta avsnitt är länkat till 6.1.1, men respondenterna betonar ofta att elevernas 

förutsättningar är väldigt olika i klassrummet. Detta medför stora krav på tid och 

engagemang hos lärarna för att kunna tillfredsställa så olika behov. Flera lärare anser 

att det är fler barn med koncentrationssvårigheter som integreras i klassrummet idag 

och att man bör ta en sak i taget.  

 En del lärare menar att det blir alltför svårt att börja med nya uttal och ny grammatik 

för tidigt. Detta kan möjligen hänvisas till den mångkulturella skolan, där eleverna ska 
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lära sig sitt ursprungsspråk, svenska, engelska och alla med olika grammatik och 

struktur. Det måste betyda mycket om barnet använder det latinska alfabetet på sitt 

modersmål eller om det är besläktat med anglosaxiskt språk. Idag har vi en 

mångkulturell skola med många elever med andra modersmål än svenska. Deras möte 

med engelskan som då blir ett tredjespråk upplevs på olika sätt av lärarna.  

 Lärarna 7, 8 och 14 anser om detta: 

De som har ett tredjespråk har det tufft i de tidiga årkurserna. Men det säger inte 

att de inte kan ta ett tredjespråk senare i årskurs fem. Det går inte hand i hand. 

(Lärare 7 Skola B). 

Jättebra med engelska för barn med annat modersmål! De är vana att inte bli 

förstådda och förklara sig på ett annat språk. (Lärare 8 Skola B). 

Man måste se upp med de som har språksvårigheter. De har inte lika mycket av 

sitt modersmål att hänga upp sitt andra och tredjespråk på. De ger ofta upp för de 

har inte någon uthållighet. (Lärare 14 Skola E).  

6.1.4 Kommunalisering och införandet av timplaner 

De flesta av respondenterna belyste problemet med införande av timplaner. 

Kommuner och rektorer brukar vara beslutsfattare men en del lärare säger att de fått 

vara med och bestämma Även styrdokument, timplaner och ekonomi styr. Förr var det 

inga timplaner utan fokus var istället att barnen skulle uppfylla målen. Idag är det en 

bestämd timplan som styr. 

I engelskämnet har eleverna totalt 480 timmar från årskurs 1 till årskurs 9. I årskurs 1 

ca 20 min/vecka (om man inför engelska i ettan), årskurs 3 ca 60 min/vecka och sedan 

i årskurs fyra 4 á 40 min/v. Lärare 1-4, 6 och 7 uttalar sig om detta nedan: 

Det är rektorns beslut när engelskan bör införas. (Lärare 1-4 skola A). 

Lärarna fick komma med förslag, men lika många var för som emot. Behörighet i 

engelska hos lärarna avgjorde att vänta med engelskan till trean. Ändå handlar det 

bara om 20 minuter i veckan. (Lärare 6 Skola B). 

Jag satt i en timplanegrupp och det blev pålägg av matte i hela kommunen. Då får 

engelskan vänta till senare.  En annan orsak att vänta med engelskan är för man 

vill inte” bränna timmar” till 6:an då de behövs inför de nationella proven. (Lärare 

7 Skola B). 

6.1.5 Kunskapsglapp mellan låg och mellanstadiet  

Flera av lärarna menar att det är ett rejält hopp från lågstadiet till mellanstadiet där det 

börjar bli mer fokus på skrivande och grammatik, i jämförelse med fokus på det 

muntliga i de lägre klasserna. Där får många elever svårigheter. Mycket beror på hur 

elevernas kunskaper är i förstaspråkets grammatik för att kunna hantera andraspråket 

som engelska. Skolverket har uppmärksammat detta och vill införa mer fokus på 

skrivande tidigare. Lärare 1och 14 uttrycker nedan: 

Det skulle vara spännande att se hur förberedda våra barn är när de kommer till fyran. Det är 

ett stort hopp till att skriva och göra texter. Man får se till att de inte tappar det muntliga. 

(Lärare 1 Skola A). 

Positivt att börja tidigare med engelska är att när de kommer till fyran märker man att de kan 

lyssna på instruktioner, tränat upp en uthållighet att lyssna för att förstå. (Lärare 14 Skola E). 

De behöver mer av skrivande märker jag när de kommer upp på mellanstadiet. Jag skriver 

meningar på tavlan och de får skriva av, annars skulle det ta alldeles för lång tid. (Lärare 14 

Skola E). 
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Resultaten visade att det var ett för stort glapp mellan låg och mellanstadiet med endast 

fokus på det muntliga för att sedan övergå till skriftligt. Den senaste påbackningen 

från skolverket visar att detta bör ses över i kursplanens mål, för att göra en smidigare 

övergång till årskurs 4. 

6.1.6 Lärarnas utbildning i engelska 

Många av lärarna har inte speciellt mycket utbildning i engelska och har man arbetat 

över 15-20 år är det ett tag sedan. Vissa har endast 5p engelska från 

kvällskurs/distanskurs. Som det nämndes ovan har inte engelskan varit prioriterat 

inom kompetensutvecklingar och satsningar på skolorna. De skolor som är med i 

undersökningen som har satsat på engelskan skiljer sig där – Skola C, D och E. På 

frågan om lärarna skulle vilja ha mer utbildning i engelska svarar alla ”ja”. Lärare 1, 

5, och 10 säger nedan: 

Jag skulle vilja ha mer inspiration och tips. När jag läste min utbildning var det 

mycket fokus på språk, men inte didaktik. Behövs påfyllning. (Lärare 1 Skola A). 

Ja inom IKT, det andra har jag redan. (Lärare 5 Skola B). 

Vi söker personal som både är tvåspråkig och har förskole utbildning för att kunna 

möta och ”läsa av” barnen på ett pedagogiskt sätt. (Lärare 10 Skola B). 

Ett flertal av lärarna i undersökningen har arbetet många år och eftersom andra 

basämnen prioriteras har lärarna inte fått någon kompetensutveckling i engelskan och 

därmed saknar nya undervisningstips för det didaktiska i sin undervisning. 

6.1.7 Lärarnas ansvar att utrusta barnen med användbara 
kunskaper 

Enligt de utmaningar som redovisats ovan är det lärarens ansvar att ge barnen den 

bästa utbildningen för deras framtid. Lärarnas utmaning är att ta till vara existerande 

förkunskaper i engelska och att nyttja barnens kunskaper i språket de förvärvat genom 

sin fritid. Generellt anser lärarna att barnen kan mer engelska för varje år innan 

skolstarten genom fritiden, där det informella lärandet genom datorspel, filmer och 

musik har ökat. Barnen tycker det är spännande och roligt med engelska och känner 

att de kan använda det även på sin fritid. För lärarna blir det en stor utmaning att möta 

barnen på de olika kunskapsnivåerna när de kommer till skolan. Lärare 6, 7 och 10 

säger nedan: 

Det är stora skillnader på barns kunskaper när de kommer till skolstarten idag och 

det är en anledning att börja med engelskundervisning tidigare. De som använt 

datorn har störst kunskaper. (Lärare 6 Skola B). 

Många barn som har svårigheter med skolan och ägnar stor del åt dataspel kan 

man ändå vinna i engelskämnet där de redan kan mycket genom just spelandet. 

(Lärare 7 Skola B). 

Vi måste uppmärksamma om de lär sig mer på fritiden än i skolan. Får de rätt 

kunskaper i engelska? (Lärare 10 Skola D). 

Flera lärare ser utmaningar med att väcka intresse för språk och språkförbereda barnen 

inför framtiden genom en tidig engelskinlärning. Lärare 6, 10 och 14 uttrycker sina 

tankar nedan: 

Jag tar upp och visar att de möter engelska överallt att det är ett världsspråk och 

att man måste kunna det. Vi tittar på hur många länder det talas engelska i. (Lärare 

6 Skola B).  
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Jag tänker på framtiden och vad vi ger våra barn, hur vi språkförbereder dem. Allt 

lärande sker naturligt hos de små barnen och det är ingen ansträngning för dem. 

(Lärare 10 Skola D). 

När man lär sig ett språk lär man sig att sortera och kategorisera. Det utvecklar ett 

tänkande som gör att man kan ta sig an svårare uppgifter. Det ger ett positivt 

tankeutvecklande även för sitt modersmål. (Lärare 14 Skola E). 

De flesta lärarna har samma uppfattning om att barnen har oftast en positiv attityd till 

engelskan och det kan motivera för skolarbetet. De yngre barnen lär sig utan 

ansträngning genom leken och genom att lära sig ett språk utvecklas även andra 

strategier och tänkande till lärandets fördel. Det viktigaste för eleverna i de tidiga åren 

är att få ett ordförråd som de kan använda muntligt och känner att de har nytta av 

genom sång, resor att kunna presentera sig. Genom att prata om olika länder där 

engelska talas väcks det intresse för människor med andra språk och nya platser.   

Flertalet lärare pekar på vikten av att kunna ge ett språkligt självförtroende. Lärare 6 

och 9 hävdar nedan: 

Vi tittar och lyssnar mycket på film för att höra rätt uttal. Vi arbetar i halvklass med tonvikt på 

att prata. Alla måste få chansen att prata varje lektion. (Lärare 6 Skola B). 

Jag vill lära barnen engelska som de har nytta av. Mycket av undervisningen är repetition så 

att de blir säkra på det de kan och vågar säga det. Jag använder en hel del drama där eleverna 

har en dialog inför klassen. (Lärare 9 Skola C). 

6.2 Faktorer som påverkar språkutvecklingen  

6.2.1 Tidig språkinlärning i engelska 

Det har framkommit olika åsikter och svar i samtalen och intervjuerna hur tidig 

engelskinlärning i skolan påverkar språkinlärningen. De flesta lärarna anser att det är 

lätt för barn i tidiga åldrar att lära sig flera språk. De har lätt för att komma ihåg, lätt 

för uttal och att imiterar. De lär sig på ett naturligt sätt genom leken. Lärare 2, 9, 10 

och 13 anser följande: 

Språk föder språk. Det hör ihop om man är duktig i sitt modersmål så har man 

även lätt för engelskan, annars svårigheter. (Lärare 2 Skola A). 

Bara barnen är trygga och säkra i sin svenska utveckling så kan aldrig ett språk till 

skada. ( Lärare 9 Skola C). 

Forskning visar på att om man har lärt sig två språk före skolåldern, hålls barnets 

”språk fönster” öppet lite längre och därmed lättare att lära sig ytterligare ett nytt 

språk. (Lärare 10 Skola D). 

Jag tror inte på att språksvaga barn har svårare för engelska. Det är en sådan liten 

del av skolans kursplan och 97 % handlar om svenskaspråket. (Lärare 13 Skola 

E). 

Enligt resultatet har barn i yngre åldrar lätt att lära sig nya språk på ett naturligt sätt 

genom stora språk fönster som senare smalnas av. Därför bör det uppmuntra tidig 

engelskinlärning genom ett lustfyllt sätt men ta hänsyn till de barn som engelska blir 

ett tredjespråk. 

I samtalen om barnens attityder till att lära sig engelskan är nästan samtliga lärare 

överens om att barnen tycker det är roligt att lära sig engelska, de är nyfikna och öppna. 

De flesta anser att barnen har med sig förförståelse från fritiden och associerar det med 

roliga saker som musik, filmer och spel. Lärare 3, 7 och 10 uttrycker nedan: 



22 

 

Barnen är jättesugna! De har förförståelse från spel och Tv när de börjar skolan. 

(Lärare 3 Skola A). 

Nästan alla tycker det är roligt, men svårt för dem med annat modersmål med nya 

uttal. (Lärare 7 Skola B). 

Barnen använder engelska ord när de leker i sina rollekar. Roligt att se den 

utvecklingen. (Lärare 10 Skola D). 

6.2.2 Språkliga vinster  

Det finns olika uppfattningar bland lärarna om de språkliga vinster, tidig 

engelskinlärning kan ge. Generellt ansågs det att det ger barnen ett språkligt 

självförtroende. Yngre barn är i allmänhet mindre blyga än när de kommer upp i 

mellanstadiet. Lärare 9 och 10 uttrycker sig nedan: 

Barn blir nyfikna på språk och de vågar prata ett annat språk. (Lärare 9 Skola C). 

Har man lärt sig språk i tidig ålder har man fördel när man börjar skolan. Varför 

lägga locket på? Lär ut språk när barnen är öppna och det lärs in naturligt.(Lärare 

10 skola D). 

Det blir inget konstigt att möta människor med annat språk. De blir vana vid det 

och får försprång inför skolan. (Lärare 10 Skola D). 

Resultatet visar att det ger barnen ett språkligt självförtroende när de kommer upp i 

högre åldrar. Dessa kunskaper öppnar också nyfikenhet och intresse för andra 

människor och kulturer. De elever som gått på skolan där engelska infördes i förskolan 

låg i allmänhet ett läsår före de som gått på andra skolor där engelska infördes i årskurs 

tre. Lärare 1och 15 uttrycker sig nedan: 

Det skulle vara en rejäl satsning från början för att få vinster i senare år. 

Genomsyra all undervisning och inte bara genom sånger. (Lärare 1 Skola A). 

Genom att vi satsat på engelskan från början i förskolan har vi fått feedback från 

högstadiet att vi ligger ett läsår före andra skolor i kommunen. 100 % på nationella 

provet förra året. (Lärare 15 på Skola E). 

Resultaten visar att det krävs satsning på engelskan med både intresse och engagemang 

från rektor och lärare för att ge vinster i senare år.  

6.3 Sammanfattning av resultaten 

6.3.1 Utmaningar som lärarna ställs inför i sitt arbete i engelska 
med barn i de olika åldrarna 

Förändring av klassrummets sammansättning 

Idag möter lärarna en heterogen grupp av elever i klassrummet, där läraren måste 

utveckla olika pedagogiska modeller i sin undervisning. Förutsättningarna för att lära 

sig engelska är diversifierad. 

Konflikter av ämnesprioritering 

En del lärare känner frustation genom att fokusera på målen i Matematik och Svenska 

samt begränsade ekonomiska resurser leder till en ämnesprioritering som inte alltid 

gynnar engelskundervisningen.  
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Det ”individuella” klassrummet 

Lärarna i undersökningen betonar ofta att elevernas förutsättningar är väldigt olika i 

klassrummet. Detta medför stora krav på tid och engagemang hos lärarna, för att kunna 

tillfredsställa dessa olika behov. 

Kommunalisering och införandet av timplaner 

Ett flertal lärare belyste problemet med införande av timplaner. Förr var det istället 

fokus på att barnen skulle uppfylla målen, men idag är det en bestämd timplan som 

styr. 

Kunskapsglapp mellan låg och mellanstadiet 

Flera av lärarna menar att det är ett stort hopp från lågstadiet till mellanstadiet där det 

fokuserar på det skriftliga och det grammatiska delarna. På lågstadiet är det mer fokus 

på det muntliga. Skolverket vill införa mer fokus på det grammatiska och skriftliga 

tidigare. 

Lärarnas utbildning i engelska 

De flesta lärare anser att det sällan är kompetensutveckling och utbildning inom 

engelskan. De skulle behövas mer didaktisk kompetens. På de skolor som satsat på 

engelska har lärarna fått mer utbildning. 

Lärarnas ansvar att utrusta barnen med användbara kunskaper 

Enligt de utmaningar som redovisats ovan är det lärarnas ansvar att ge barnen den 

bästa utbildningen för framtiden. Lärarnas utmaning är att ta till vara existerande 

förkunskaper i engelska och att nyttja barnens kunskaper i språket de förvärvat genom 

sin fritid. Flera lärare ser utmaningar med att väcka intresse för språk och 

språkförbereda barnen inför framtiden genom en tidig engelskinlärning. 

6.3.2 Faktorer som påverkar språkutvecklingen 

Tidig språkinlärning i engelska 

De flesta lärarna i undersökningen anser att det är lätt för barn i de tidiga åldrarna att 

lära sig flera språk. De har lätt att komma ihåg, lätt för uttal och att imitera. De lär sig 

på ett naturligt sätt genom leken och de har stora språk fönster som senare smalnas av. 

Därför bör man uppmuntra tidig engelskinlärning på ett lustfyllt sätt. En del menar att 

den negativa påverkan för språkutvecklingen skulle kunna bero på hur utvecklat 

modersmål barnen har innan. Då kan det ge svårigheter i uttal och grammatik att börja 

med ett tredjespråk. 

Språkliga vinster 

Ett flertal lärare hävdar att det ger ett språkligt självförtroende när barnen kommer upp 

i högre åldrar att lära sig ytterligare ett språk. Har man lärt sig språk i tidig ålder har 

man fördel när man börjar skolan. Det blir inget konstigt att möta människor med annat 

språk och det väcker intresse för andra människor och kulturer.  
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7. Diskussion 

7.1 Utmaningar som lärarna ställs inför i sitt arbete i engelska 
med barn i de olika åldrarna 

7.1.1 Diverse utmaningar 

Som nämnts i avsnitt 6.1 så står lärarna inför ett antal utmaningar som lärare. Ofta är 

dessa utmaningar resurs och energikrävande och det är ofta svårt att se några lösningar 

på kort sikt. 

Språk och kultur hör ihop och har stor betydelse för att på längre sikt stärka 

konkurrenskraften och demokratin i en globaliserad värld menar Nihlfors (2008). 

Lärarna ser sin uppgift att förmedla rätt kunskaper som barnen behöver i framtiden 

både i högre klasser, universitet och senare i livet. 

7.1.2 Barns nutida engelskinlärning  

Lärarnas utmaningar med dagens barn är att bygga på de olika förkunskaper i engelska 

som de har förvärvat innan de kommer till skolan. Ett gemensamt drag är att lärarna 

anser att barnen kan mer idag och det genom datorspel och internet som Yliikiskilä 

och Westmans (2010) och Ringblom (2012) visar genom sina studier. Den engelska 

som barnen kommer i kontakt med på fritiden genom internet, dataspel och filmer, 

d.v.s. den extramurala engelskan har stor betydelse för utvecklingen av deras ordförråd 

och kunskaper som mäts i nationella prov. Vidare är det större nivåskillnader i 

kunskaperna hos barnen och lärarna måste uppmärksamma kvalitén på kunskaperna 

de förvärvat från fritiden för att kunna bidra med rätt kunskaper. 

Barnen idag tillhör den ”digitala generationen” och de existerar i ett mångkulturellt 

sammanhang. Detta är förhållande som lärarna måste ta hänsyn till när de planerar och 

genomför sin undervisning. Skolverket (2008) skriver i Myndigheten för 

skolutveckling att lärarna bör tänka på att många elever kanske inte relaterar engelskan 

till det svenska språket utan till andra modersmål. Därför bör engelskundervisningen 

ske på engelska redan från början utan inblandning av svensk översättning. Björklund 

(2008) hävdar att lärarna bör använda sig av en s.k. ”interkulturell” pedagogik. De 

skolor och lärare i min undersökning som arbetar med ett stort antal mångkulturella 

elever lägger mer vikt på att utveckla kunskaperna i svenskan och väntar med 

engelskan enligt min tolkning. 

Engelskundervisningen på skolorna prioriterar i allmänhet enkla vardagsnära ord, 

sånger och ramsor i de lägre åldrarna och inte så mycket fokus på grammatik eller 

kunskaperna längre fram. Alla lägger dock upp sin undervisning i engelska med tanke 

på det barnen har nytta och användning av. De positiva attityderna till engelska och att 

barnen känner nytta av det även på sin fritid är till fördel för lärandet anser lärarna i 

min undersökning.  

7.1.3 Pedagogiska metoder för språkundervisning 

Av de lärare som är för tidig inlärning av engelska, ses engelskan som ett 

motivationshöjande ämne i skolarbetet, där barnen lär sig på ett naturligt sätt genom 

sånger, pratlekar och presentationer av sig själva. De skolor som enligt Lundberg 

(2007) använder sig av språkbadsmetoden de s.k. Immersion programs i sin 

undervisning ser hur barnen utvecklar större språkkunskaper. Genom att inte endast 

undervisa engelska som ett skolämne utan integrerar det i andra ämnen väcker man 
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intresse för andra språk och människor. Detta märker lärarna på barnen på de två 

skolorna i undersökningen där det satsas på engelska redan i förskolan. Lärare 15 på 

skola E menar att lära sig ett nytt språk där man lär sig kategorisera och sortera, kan 

vara tankeutvecklande för sitt eget modersmål och för andra ämnen. Det är som enligt 

Lightbown och Spada (2009) beskriver Piagets Kognitiva Teori att språket utvecklas 

inifrån och ut. Ytterligare ett argument bland lärarna att engelska bör införas tidigare, 

är att minska glappet mellan lågstadiet och mellanstadiet. I lågstadiet prioriteras det 

muntliga och när barnen börjar på mellanstadiet blir det mer fokus på skrivande och 

grammatik. Det blir ett stort hopp. 

Cabau (2009) beskriver hur kunskapskraven i engelska har förändrats sedan på 1960-

talet då det fokuserades på det lingvistiska färdigheterna. Idag fokuseras det på de 

kommunikativa färdigheterna och enligt Ringblom (2012) har undervisningens fokus 

efter många år ändrats från de skriftliga och grammatiska förmågorna till det mer 

kommunikativa kompetenserna. Sverige har lagt mer vikt vid de muntliga än det 

grammatiska. Kanske måste detta ses över eftersom flera lärare pekar på att det blir 

svårigheter för barnen att skriva och lära grammatik när de kommer till mellanstadiet. 

Tester som görs för att eleverna ska bli godkända är genom skriftliga tester. De 

muntliga prioriteras inte. Skolverket har uppmärksammat detta för att se över 

kursplanerna enligt Lärare 12 på Skola E. 

Enligt Cepik och Sarandi (2012) är åldern bara en av de faktorer som inverkar på 

språkinlärningen och Fallon och Rublik (2012) menar att det vore orealistiskt att tro 

att en tidig start för sig skulle ge optimala kunskaper i ett främmande språk, utan att 

det är flera faktorer som spelar in som metoder, positiv språkmiljö och professionella 

lärare. Skola E som satsat på engelskan i de tidiga åren med engagemang från rektor 

och personal, har vunnit ett läsårs försprång enligt de nationella proven i årskurs nio. 

På de andra skolorna i min undersökning har det satsats på andra projekt och ämnen. 

Dessa resultat måste beaktas pga. de skolorna med tidig engelsk satsning har inte 

många elever med annat modersmål än svenska.   

7.1.4  Lärarnas språkutbildning 

Cabau (2009) beskriver i en studie bland engelsklärare från flera länder i Europa att 

de känner att samhället inte värderar deras yrke tillräckligt (a.a.). Henderson och Frost 

(2012) visar i sin studie att de flesta lärare var nöjda med sin utbildning och uttal, men 

att de inte fått någon utbildning i att lära ut uttalsträning till barnen. I min undersökning 

har lärarna behörighet i engelska men efter att ha arbetat många år ser de flesta lärare 

att de skulle vilja ha mer utbildning. De hävdar att det är sällan satsningar eller 

kompetensutveckling inom det. Det skulle ge ny inspiration för lärarna och därmed 

bättre och roligare undervisning för barnen. Resultaten visar att på skola D och E där 

det satsas på engelskan och där det genomsyrar hela skolan har lärarna fått utbildning 

genom Lärarlyftet.  

7.2 Faktorer som påverkar språkutvecklingen 

7.2.1 Fördelar och nackdelar med tidig språkinlärning 

De flesta lärare är överens om att enligt forskning och egna erfarenheter har barn i de 

yngre åren lätt för att lära sig ett nytt språk. Enligt Lärare 10 på Skola D, visar 

forskning att 90 % av grunden för språkutveckling läggs hos barn i 1-2 årsåldern. Den 

optimala språkinlärningen infinner sig i 4 årsålder och redan i 7-8 årsåldern reduceras 

språkfönstren.  Barnen har öppna s.k. språk fönster som gör att de utan ansträngning 
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lär sig genom lek och imitation. De lärare som ser en positiv påverkan för 

språkutvecklingen, anser att dessa förmågor bör man ta vara på och uppmuntra 

språkinlärningen på detta naturliga sätt. Det kan ge försprång inför skolan och 

framtiden. Lundberg (2007) hävdar att varför små barn har lättare för att lära sig uttal 

och intonation än äldre sägs bero på att de är känsligare för ljud och rytm och därmed 

lätt för att imitera. Det visar fördelarna med att börja tidigt med engelska i skolan. För 

att nå språkliga vinster i senare år bör man ta vara på att de yngre barnen är mindre 

blyga och har en stor nyfikenhet att vilja lära. Det ger språkligt självförtroende och 

väcker nyfikenhet för andra språk, kulturer och människor säger lärare 9 på skola C. 

Hagberg-Person (2006) menar att det är i det sociokulturella sammanhanget d.v.s. i 

samspel med andra människor som barn lär sig. Men hon påpekar vidare att det inte är 

förrän i 7-årsåldern som barnets kommunikativa samspel har nått en mer avancerad 

nivå och enligt Lightbown och Spada (2009) som beskriver det Nativistiska 

perspektivet är det arv och mognad som har den största betydelsen för barnets 

språkinlärning. Det kan vara skäl till att vänta med engelskan lite. Fallon och Rublik 

(2012) menar att äldre barn har oftast mer utvecklad grammatik men nackdelen är att 

de är mer rädda att göra bort sig och även puberteten och hormonernas roll påverkar. 

Den negativa påverkan för språkutvecklingen menar en del att det kan bero på hur 

utvecklat modersmål barnen har, annars kan det ge svårigheter i uttal och grammatik 

att börja med ett tredjespråk. Tvärtom anser Lärare 13 på skola E att 97 % av timplanen 

omfattar svenskämnet så det bör inte skada barnen att lära sig ännu ett språk. Man 

måste ändå vara vaksam och motivera genom en lustfylld och inte för strukturerad 

undervisning för att hålla intresset vid liv säger Lärare 8 på skola B. Ett återkommande 

argument är att det gäller att planera timmarna rätt och flera menar att det kan vara 

skäl till att det väntas med engelskan till senare. Timmarna måste sparas till årskurs 

fem-sex för att förbereda inför nationella prov. 

Enligt Lundberg (2007) gjordes ett projekt som hette Engelska på Lågstadiet (EPÅL) 

som skulle undersöka för och nackdelar med tidig engelska på lågstadiet. Det framkom 

inga nackdelar men heller ingen stor skillnad på resultat eller någon optimal ålder att 

börja med engelskan. Traditioner och timplaner avgjorde. Ytterligare en anledning till 

att senarelägga engelskan beror på att det gjorts satsningar på matematik eller andra 

projekt på skolan eller i kommunen som då prioriteras. Flera lärare anser också att 

fokus läggs på basämnena svenska och matematik eftersom det blivit sämre resultat 

och målen inte uppfyllts. En del tycker att det är bättre att fokusera på en sak i taget. 

7.3 Metoddiskussion 

Författaren är medveten om att det är en liten undersökning med ett begränsat antal 

respondenter och att man inte kan dra några generella slutsatser utan endast referera 

till de lärares uppfattningar som deltog i undersökningen.  

7.4 Sammanfattade slutsatser 

Undersökningen visar att engelskalärarna står inför stora utmaningar i sin 

undervisning. Det inkluderar kortfattat en mer komplex sammansättning av 

klassrummet, konflikter av ämnesprioritering där engelska språket har en lägre status, 

kommunalisering och införandet av timplaner. Dessutom redovisas ett strukturellt 

problem som både respondenterna och jag upplever anmärkningsvärt: 

kunskapsglappet mellan låg och mellanstadiet. Syftet var att undersöka hur lärarna 

uppfattar betydelsen av tidig engelskinlärning i förskola och skola. Nedan följer en 

sammanfattande diskussion av undersökningens resultat. 
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Flertalet lärare var ense om att det är skolans ansvar över vilka kunskaper våra barn 

utrustas med för att möta dagens globaliserade samhälle, hög konkurrens på 

arbetsmarknaden som ställer krav på nationell och internationell utbildning.  

Engelskan introduceras i olika åldrar i de skolor som berörs i undersökningen. 

Resultatet visar att 9 av 15 lärare anser att engelskämnet bör introduceras tidigare, 

eftersom barnen har mer kunskaper idag och lärt sig genom internet och datorspel på 

sin fritid. Det kan vara till fördel att kunna utnyttja detta i skolarbetet.  De flesta yngre 

barn har fördel i språkutvecklingen att lära sig ett nytt språk med mindre ansträngning- 

så varför inte uppmuntra och bygga vidare på denna potential? 

Emellertid, råder det delade meningar inom den mångkulturella skolan, ovan där 5 av 

15 lärare anser att man måste vara vaksam på svårigheter med ett tredjespråks uttal 

och grammatik där modersmålet inte är helt utvecklat. Motivationen är ofta låg 

eftersom de har svårigheter att absorbera ytterligare ett språk. 

I de yngre åren bör undervisningen vara lustfylld och inte alltför strukturerad anser 

alla lärarna som ovan. 9 av 15 ser inte till syftet med barnens framtida kunskaper utan 

undervisningen ligger mer på en enklare nivå d.v.s. att ge eleverna en ”ordbank” för 

att kunna använda i sin närmiljö. De lärare som arbetar på skolorna där det satsas på 

engelska från förskolan, betonas mer de framtida kunskaperna för barnen. Tyvärr har 

kunskapsglappet mellan låg och mellanstadiet blivit för stort anser 6 av 15 som ovan. 

De menar att man fokuserar på den muntliga och den kommunikativa förmågan i de 

lägre klasserna. Ett flertal lärare anser att skriftliga färdigheter och grammatik bör 

införas tidigare för att barnen ska vara bättre förberedda när de kommer till 

mellanstadiet. 

De flesta lärarna i min undersökning anser att timplanernas utrymme spelar stor roll 

när engelskatimmarna planeras. Andra prioriterade områden avgör hur många resurser 

som kvarstår till engelskundervisningen. Dessutom har skolans beslut, lärarnas 

engagemang och intresse stor betydelse för när och hur engelskan införs.   

Lärarna var i allmänhet ense om att höga förväntningar på barnen ökar motivationen 

och därmed kunskaperna för framtiden samt det språkliga självförtroendet. Trots det 

stora antal utmaningar som redovisats i avsnitt 6.1 så är lärarnas engagemang och 

intresse påtagliga för att övervinna dessa utmaningar. Det finns ingen enkel lösning 

för att nå detta. Ytterligare samhällsdebatt, forskning och studier är nödvändiga för att 

hitta effektiva och lämpliga lösningar. 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

1. En studie med syfte att följa två klassers engelskinlärning, där den ena gruppen till 

en stor del består av flerspråkiga elever och den andra gruppen består till största del av 

enspråkiga elever. Engelskinlärningen bör börja vid samma tidpunkt och ålder och 

man kan sedan jämföra de olika klassernas kunskaper och attityder när de slutar på 

mellanstadiet i årskurs sex. Det skulle vara intressant att se om flerspråkighet, (d.v.s., 

vilka språkgrupper) är till fördel eller nackdel vid inlärning av engelska och i så fall 

hur detta påverkar engelskinlärningen.  

2. En analys av den engelska kursplanen med syfte att finna lösningar att minska/ta 

bort kunskapsglappet i låg- och mellanstadiet. Detta bör vara en praktisk studie med 

konkreta förslag. Då får man kompromissa med lek i lågstadiet och ”allvarligare” 

studier i mellanstadiet. 
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Bilaga 1  

Missivbrev  

Till skolans arbetslag. 

Jag heter Helene Bard, läser Lärarprogrammet grundskola 1-6 på Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Min inriktning är svenska och engelska. Jag skriver mitt examensarbete nu 

med syftet att skapa förståelse för hur lärarna uppfattar betydelsen av tidig inlärning 

av engelska i förskola och skola med tanke på dagens unga. 

I min undersökning använder jag mig av en kvalitativ intervju och skickar med 

frågorna innan för att kunna ge er lite tid att se över dem. Intervjun kommer att ta ca 

30-45 min.  Allt är enligt de forskningsetiska principerna* där medverkan är frivillig 

och kan avbrytas när respondenten själv vill. Alla uppgifter som lämnas är 

konfidentiellt och kommer inte att användas för något annat syfte än just denna 

undersökning. Jag skickar en slutrapport av mitt arbete till er vid avslutat 

examensarbete i januari 2014. 

 *Informationskravet 

*Samtyckeskravet 

*Konfidentialitetskravet 

*Nyttjandekravet 

Jag är mycket tacksam för att ni ställer upp och medverkar. 

Helene Bard, Linnéuniversitetet Kalmar 

Kontaktas på mobil: 070 1551963 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Hur är ni i arbetslaget delaktiga i beslutet om när ni ska börja med engelska? 

Vilka argument kan du se för och emot att införa engelska redan i förskola/åk 1? 

Hur är barnens attityder till att lära sig ett andraspråk som engelska? 

Hur är föräldrars attityder till en tidig engelskainlärning? 

På vilket sätt motiverar du barnen att lära sig engelska? 

Har du observerat hur andraspråksinlärning i de tidiga åren påverkar modersmålets 

utveckling? 

På vilket sätt tror du barns vardag utanför skolan påverkar lärandet i engelska?  

Hur tänker du om din undervisning när du planerar den? 

Skulle du vilja ha mer språkutbildning för att undervisa i engelska? 

Är det något du vill tillägga som jag inte tagit upp? 
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Bilaga 3 

Skola A Pilotstudie 

På den mångkulturella skolan gjorde jag en gruppintervju i klassrummet hos en av de 

fyra lärarna i arbetslaget som arbetar i åk 1, men är utbildade 1-7 lärare. De hade 

arbetat som lärare mellan 6-20 år, jag antecknade och spelade in intervjun på min 

Iphone för att inte missa något eftersom det ibland blev som en diskussion mellan de 

fyra lärarna. Deras skola är med i ett projekt ASL- att skriva sig till läsning, där barnen 

endast skriver på datorn i par istället för att lägga energin på motoriken med pennan i 

årskurs 1. De använder hörlurar som de hör ljudet på bokstäverna som de ska skriva. 

Det stärker samarbete och självförtroendet att alla får lika fina texter. 

Skola B 

Här har jag gjort flera besök och intervjuat en i taget. Vi satt i deras respektive 

klassrum i en avslappnad miljö. Tre lärare som arbetade i årskurs1 till 3 och en lärare 

i mellanstadiet i årkurs 4 intervjuades. 

Skola C 

Skandinaviska skolan, Spanien emailkontakt med frågor och svar med en lärare i 

integrerad förskoleklass till årskurs 2. I oktober 2013 på min sista VFU-praktik var jag 

två veckor på den Skandinaviska skolan i Spanien. Det är en skola som består av 

förskola och förskoleklass till årskurs 9 med 42 elever, från Sverige, Norge och 

Finland. Det finns en svensk och en finsk rektor och sju lärare. 

Barnen lär sig svenska, engelska och spanska från förskolan. Jag tog kontakt med 

rektorn och fick en praktikplats. Jag var till största delen av tiden med på engelska och 

spansklektionerna där barnen läste integrerat i förskoleklass – årskurs 2 och i årskurs 

3-6. Jag skickade mina intervjufrågor med mail och fick skriftliga svar tillbaka. 

Skola D Engelsk-svenska Förskolan  

Förskolan som jag besökte ligger på en mindre ort och är en svensk-engelsk förskola 

med 120 barn mellan åldrarna 1-4 år. Den öppnade i januari 2013 och i april anställdes 

en engelskspråkig lärare som arbetar ihop med tre svenska lärare. Deras motto är att 

ta till vara barns språkutveckling när den är som störst vilket är i förskoleåldrarna 2-5 

år Det finns inget krav på att barnen ska lära sig engelska, men stimuleras barnen i sin 

vardag att möta det engelska språket utvecklas förståelse och ordkunskap även för 

detta språk. 

De använder sig av samma metod som i tvåspråkiga familjer och är noga med att 

personalen inte blandar språken. Den lärare som talar engelska talar på engelska till 

barnen hela tiden och de som talar svenska talar endast svenska med barnen. Engelska 

sånger och ramsor läses och sjungs dock även av den svenska personalen. 

Tyngdpunkten ligger på svenskan eftersom det finns tre svenska lärare och en 

engelsktalande. Det sker ingen formell undervisning av engelska, utan de arbetar sida 

vid sida med barnen i vardagsmiljön. 

Jag hade bokat tid med förskolechefen och när jag kom dit blev sedan visad runt, och 

var med på barnens fruktstund där stolta små två-åringar sa att de åt ”banana” och” 

apple”.  Det kom också dit en politiker från en annan kommun som var intresserad av 

förskolans inriktning.  

Vi satte oss i ett adventspyntat litet fikarum där förskolechefen beskrev verksamheten, 

bakgrunden följderna och barn och föräldrars attityder. Vi frågade om det vi ville få 
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reda på och det blev ett mycket intressant samtal där jag vävde in mina intervjufrågor 

så det täckte det jag ville veta i min undersökning. Den engelskspråkiga läraren var 

tyvärr sjuk den dagen, men jag ringde henne vid ett annat tillfälle och intervjuade 

henne per telefon. 

Skola E  

Kommunal skola som består av förskola, förskoleklass- årkurs 6. Skolan är med i ett 

projekt ”Det Engelska spåret” där engelska införs i förskolan där barnen ”språk 

duschas ”varje dag i kortare pass och där engelska språket och kulturen integreras i 

den största delen av undervisningen. På mellanstadiet erbjuds eleverna en integrerad 

timme musikengelska en gång/veckan därför skolan ser musik som främjande för 

lärande. På elevens val kan eleverna välja s.k. EO-English Only d.v.s. där de får en 

timmes extra engelska inom olika aktiviteter. 

I årskurs sex får eleverna åka till England och besöka den skola som de haft kontakt 

med och skrivit brev till sedan i femman. Då får de praktisera sina kommunikativa 

färdigheter i engelska i verkliga livet och ta del av den engelska kulturen. 2009 vann 

skolan kvalitetsutmärkelsen ”The European Label” för sitt projekt som startade hösten 

2008. Jag hade samtal med rektorn och intervjuer med en lärare i förskoleklass och 

årskurs 3, en lärare i årskurs 4 och en i årskurs 6. 


