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Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i förskoleklass till och med år 3 på tre skolor i 

Mellansverige, fördelat på en kommunal skola och två friskolor, ser på undervisning i det engelska språket, 

hur de väljer att arbeta med detta samt vilken effekt de tror att tidig engelskundervisning har. Vi vill även ta 

reda på hur lärarna arbetar med inlärning av engelska samt om de anser att deras egna kunskaper är 

tillräckliga för att undervisa i ämnet. 

Vi valde att genomföra studien med en kvalitativ metod som grund för enkäter och intervjuer. Fördelen med 

att komplettera enkätfrågor med intervjuer har gett oss möjlighet att få en djupare förståelse för svaren som 

informanterna gett samt ta del av deras tankar, resonemang och handlingar.  En kvalitativ metod var för 

denna studie rimlig för att uppnå det syfte vi har med undersökningen. 

Svaren vi erhållit i vår undersökning är spridda men informanterna är i stort sett överens om att beslut som 

berör i vilken årskurs engelskundervisning ska börja tas av kommunen där skolan finns och att 

informanterna rättar sig efter detta. De är inte heller av åsikten att de skulle vilja börja vare sig tidigare eller 

senare med undervisningen om de själva fick välja. Informanterna använder sig mest av material som de 

själva tagit fram, då färdiga material inte förekommer för låga åldrar. Rim, ramsor och sånger är en stor del 

av dessa material. De är dessutom överens om att engelskundervisning i tidiga åldrar ska syfta till att 

eleverna ska kunna tala engelska i enkla former. I förlängningen leder en sådan tidig start av undervisning 

till att eleverna känner sig trygga i att använda språket både i skolmiljö och på sin fritid. Resultatet visar 

även på att informanterna inte har något intresse i kompetensutveckling i det engelska språket utan hellre 

lägger vikt vid andra ämnen. 

 

Nyckelord: kompetens, tidig engelskundervisning, material, effekt 
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1 Inledning 
 

Den syn på inlärning av engelska som mött oss på de skolor där vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) genomförts, på de skolor där våra egna barn går och i möten med olika 

lärare varierar något. Vi har erfarit att det finns lärare som ser på engelska som ett 

naturligt inslag i sin undervisning där de väver samman olika engelska uttryck med sin 

övriga undervisning, men även lärare vilka anser att engelskan är ett ämne som inte 

behöver någon större plats i elevernas schema förrän vid lite högre åldrar. Detta i 

relation till att engelskan idag är ett världsspråk och kan sägas krävs av dagens elever för 

att i framtiden kunna kommunicera med sin omvärld, både när det gäller privat och i 

deras arbete, gör att vi ställer oss frågan om det engelska språkets utformning i 

undervisningen. Vi upplever att dagens elever ser engelska som en naturlig del i 

vardagen då de bland annat genom tv och dataspel får ta del av språket. 

Skolinspektionen (2010) redovisar även detta i sin pågående kvalitetsgranskning av 

engelskämnet, där tillfrågade elever själva anser sig lära drygt hälften av sin engelska i 

skolan och den andra hälften under fritiden, exempelvis genom media. Utmaningen för 

lärarna ligger då i att inkludera elevernas fritidsengelska i undervisningen, vilket i sin tur 

skapar nya grogrunder för elevernas lärande och bidrar till att bilda ett sammanhang i 

undervisningen för eleverna och som även kompletterar den vanliga verksamheten där 

eventuella läroböcker ingår.  

     Med denna information i bakhuvudet väcktes hos oss ett intresse för att ta reda på när 

undervisningen i engelska startar i grundskolan samt vad som anses vara av värde för 

eleverna att kunna. Även Lpo 94 tar upp vikten av att kunna vara delaktig i en värld där 

språket för oss närmare varandra: 

 

Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten 

i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur och nationsgränser 

(Lpo94 2006:6) 

 

 

1.1 Syfte 

För studenter på lärarprogrammet ges endast tillfälle till fördjupning i det engelska 

språket om vi valt att inrikta oss på språk- och språkinlärning. Dessa 15 hp som ges inom 

engelska lämnar endast en ytlig uppfattning om hur detta ska komma ske när vi som 

färdiga lärare i framtiden kommer ut i skolorna och ska bedriva undervisning inom 
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ämnet. Med detta som grund tycker vi därför att det är intressant och viktigt att 

undersöka hur lärarna i förskoleklass till och med år 3 på de utvalda skolorna ser på 

undervisning i det engelska språket, hur de väljer att arbeta med detta samt vilken effekt 

de tror att tidig engelskundervisning har. 

 

 

1.2 Frågeställning 

För att få svar på de spörsmål vi presenterat i vårt syfte med arbetet, söker vi få följande 

frågor besvarade: 

 Vilken kompetens anser lärarna att de behöver för att undervisa i engelska? 

 Hur tidigt bör inlärning av engelska börja enligt informanterna? 

 Hur går lärarna tillväga när de undervisar i ämnet? 

 Vilken effekt tror lärarna att tidig engelskundervisning har i långa loppet för 

eleverna? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i avsnitten bakgrund, metod, resultat och diskussion. Under 

rubriken bakgrund redovisar vi den litteratur och forskning som vi använt oss av i 

ämnet. Metoden tar upp de tillvägagångssätt vi använt oss av gällande insamling av data, 

urval av informanter samt forskningsetiska principer. Resultatet har vi valt att 

presentera i rubriker utifrån våra frågeställningar. Vidare har vi även i diskussionen 

utgått från våra frågeställningar för att skapa en överblick samt kopplat detta till vår 

teoretiska bakgrund. 
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2 Bakgrund 
 

Vi har under denna punkt valt att titta närmare på vad läroplaner och kursplaner säger 

om inlärning av engelska hos elever i de tidiga åldrarna men även vilken tidigare 

forskning som gjorts i ämnet och vad den kommit fram till. 

 

2.1 Engelska som globalt språk 

Engelskan har i tider fungerat som ett opartiskt språk som använts för att medla i till 

exempel konflikter mellan grupper som talar olika språk och har världen över genom 

historien använts mellan många människor och på fler platser än något annat språk. 

Svartvik (2001) har jämfört det engelska språket förr och nu och har funnit att den 

största delen av jordens befolkning kan, eller vill gärna kunna tala engelska. För att lägga 

tyngd vid jämförelsen lyfter han fram ett antal fakta som bevisar detta såsom till exempel 

att engelska används, vid jämförelsens tidpunkt (2001), som officiellt eller halvofficiellt 

språk i över 70 länder men att språket i ytterligare 20 länder anses ha en hög status. I 

och med att vår värld utvecklas, samhällets gränser vidgas och det engelska språket 

används inom likaväl yrken som exempelvis internationell affärsverksamhet som i 

litteratur och media blir efterfrågan på individer som talar och innehar kunskaper i det 

engelska språket större. Detta medför att dagens elever måste invigas i hur viktig det är 

att tillägna sig kunskaper i språket för att i framtiden hålla jämn takt med utvecklingen i 

världen. Många elever vill även lära sig engelska för att de anser att de har en större 

chans att slå sig fram på världsmarknaden då engelska visar vägen till ”social, ekonomisk 

och politisk framgång” (Svartvik 1999:13). 

 

2.2 Engelskan i läroplanerna 

Då grundskolans första läroplan, Lgr 62, hade sitt inträde i de svenska skolorna fastslogs 

att alla elever skulle gå en nioårig grundskola, däremot ansåg man, vad det gällde 

engelskämnet, att eleverna endast behövde läsa detta under fyra av dessa år och 

bestämdes att vara obligatoriskt mellan år 4 till år 7 (Läroplan för grundskolan 1962, 

Malmberg 2000:3-4). 

     Mer vikt ville istället läggas vid engelska som ämne i den efterkommande läroplanen, 

Lgr 69, och valde därför att flytta den då obligatoriska delen från att börja i år 4 till att 

nu starta redan i år 3. I kölvattnet av detta beslut följde ett behov av att utbilda de lärare 
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som då inte hade någon tidigare utbildning i ämnet. Det blev dock relativt svårt för dessa 

lågstadielärare att uppehålla den kompetens som krävdes för att lära ut i engelska då det 

tedde sig så att de endast kom att undervisa i ämnet var tredje år. Även när eleverna 

lämnade år 3 för att starta i år 4 uppstod förvirring då mellanstadielärarna fortfarande 

inte vant sig vid att eleverna då redan tillägnat sig vissa grunder i engelska och ändå 

började om från början som de var vana vid (Läroplan för grundskolan 1969).  Under 

tiden då Lgr62 och Lgr69 var gällande låg tonvikten för engelska på språkets form 

istället för som i kommande läroplaner som fokuserar på mer affektiva mål som skapar 

möjligheter för eleverna att våga använda språket (Eriksson & Tholin 1997: Malmberg 

2001). 

     När så Lgr 80 tillkom låg ämnet kvar som obligatoriskt från år 3 men som ett tillägg 

gav man istället kommunerna en viss frihet i att välja om de ville börja undervisa i 

engelska i år 4, detta kunde dock endast göras om ”särskilda skäl förelåg”. Ett sådant skäl 

kunde vara att kommunen i fråga ansåg sig ha många invandrarbarn i sina skolor och de 

ville ge dessa extra tid att vänja sig vid det svenska språket innan engelska 

introducerades. Dessvärre använde många kommuner detta på fel sätt och 

argumenterade för att låta bli engelskundervisning börja senare med att de ansåg att 

elevernas inlärning av svenska skulle komma i kläm om de startade med engelskan 

tidigare än år 4 (Malmberg 2000:5). I Lgr80 ingick även interkulturell förståelse som ett 

syfte för ämnet engelska: 

 

Engelska ingår i grundskolans undervisning därför att eleverna skall bli 

medvetna om att språket är ett uttryck för olikartade levnadsförhållanden, 

annorlunda kultur, olika begreppsindelning i skilda länder (Lgr80:76). 

 

Detta tyder på att lärarna bör ha i åtanke att det i Sverige på 1970-talet anlände många 

invandrare och att dessa barn skulle ges möjlighet till utveckling och delaktighet i skolan 

(Malmberg 2001:19f) 

     Under 90-talet började Lpo 94 att utformas och man började anse att engelskan skulle 

få mer plats i undervisningen. I rapporten Skola för bildning (SOU 1992:94) finns de 

grunder som läroplanen idag vilar på formulerat som ”engelskans ställning som 

obligatoriskt främmande språk är självklar”. Här hävdades även att man i en föränderlig 

framtid behöver djupare kunskaper i engelska än vad man behövde under 60- och 70-

talet då tidigare språkprogram utarbetades. Detta medförde att kom att utgå från att 

engelska skulle påbörjas redan i år 1.  

     I dagens kursplan för ämnet engelska läggs det stor vikt vid att det berörda språket är 
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en nödvändighet för eleverna i såväl deras utbildning som i sociala förbindelser och 

framtida yrkesmässiga kontakter. Ämnets syfte sammanfattas i frasen ”utbildningen i 

engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”, med detta menas att 

eleverna skall ges förmågan att behärska språkets vokabulär, fraseologi, artikulation, 

stavning och grammatik. Här påpekas även att eleverna med stigande ålder skall 

utveckla kvalifikationen att sammanfoga språkliga helheter som anpassas till tillfälle och 

adressater. Detta innebär att eleven med hjälp av synonymer och frågor, när de egna 

kunskaperna inte räcker till, skall kunna förstå ett sammanhang eller göra sig förstådd. 

Eleven skall även göras medveten om hur den egna språkinlärningen går till (Malmberg 

2001:22f, Skolverket 2000). 

     Den kommande läroplanen, Lgr11, och kommande kursplan i engelska har som 

förslag att ämnet syftar till att ge nya perspektiv på omvärlden och öka förståelsen för 

andra kulturer. Med fokus på att eleverna genom en god grund i engelska ska de i 

förlängningen delta i internationellt studie- och arbetsliv (Skolverket 2010).  

 

2.3 Språkinlärning 

Redan när barnet är omkring ett år kan vi få höra de första orden uttalas som blir början 

på barnets resa mot sin språkutveckling. De år som sedan följer är avgörande för hur 

barnets språkinlärning fortskrider. Senare när barnet når sexårsåldern kontrollerar 

barnet de grunder i sitt modersmål som behövs för att tala det (Svartvik 1999). Svartvik 

(1999) vill med detta säga att endast genom att födas in i och växa upp i en miljö där 

språket talas kan göra att man ”låter som en infödd”, för när det gäller modersmålet 

behövs inga lärare. Språkinlärningen sker automatiskt för barn i de yngre åldrarna men 

för att barnen ska utveckla fler färdigheter i språket behöver barnen en miljö där språket 

stimuleras och ges möjlighet till utveckling (Hedström 2001:73, Svartvik 1999:327). 

Barnet innehar en enorm effektivitet när det gäller att tillägna sig nya ord och är därför 

också beroende av en omgivning där man talar mycket och ofta. När det sedan kommer 

till att läsa och skriva behövs både föräldrar och lärare för att vägleda och stötta barnet i 

dess fortsatta utveckling. Ladberg (2003:56) beskriver lyssnandet som basen i 

språktillägnandet för yngre barn, ju äldre vi blir desto mer baserar vi vår språkinlärning 

till tänkandet. En tidig start med ett annat språk underlättar inlärning av uttal och 

grammatik.  

     Språket är föränderligt och även för vuxna krävs vidgade kunskaper om ords betydelse 

och dessutom tillkommer ständigt nya ord. Svartvik (1999:328) vill även påtala att när vi 
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väl skall lära oss ett främmande språk, till exempel engelska i Sverige, behöver vi tidigare 

få hjälp och stöd av lärare. Arnberg (2004:57) påpekar att forskning kring tvåspråkighet 

visar att omgivningens attityder till tvåspråkighet är av betydelse för den språkliga 

utvecklingen. Positiva följder som följer i tvåspråkigheten är att komma närmare till en 

annan kultur eller att lättare kunna bedriva studier eller arbete i annat land. Svartvik 

(1999:329) vill även visa på att som en följd av att vi i Sverige har en relativt resultatrik 

engelskundervisning anses svenskar utomlands ofta vara goda talare, men att vi däremot 

bör betänka att det är skillnad på att tala om vardagsnära saker än att exempelvis hålla 

tal inför stora folksamlingar. Det hela kan sammanfattas med att man som vuxen givetvis 

kan lära sig att både tala, förstå och även skriva väldigt bra på ett annat språk än sitt 

modersmål, men om man då inte skall komma att bryta på sitt modersmål bör 

inlärningen av ett främmande språk ske under de tidigare åren då hjärnan är som mest 

formbar. Detta har även att göra med att det i våra liv finns olika perioder som är 

starkare respektive svagare när det gäller vår inlärning, givetvis finns dessa perioder då 

även i vår språkinlärning, en av dessa infinner sig i puberteten när förmågan att 

tillgodose sig med de kunskaper som krävs för att lära sig ett främmande språk sviktar. 

Svartvik (1999:331) påtalar att nyare forskning visar att denna förmåga inte bara är helt 

borta en dag utan att den avtar gradvis. Det är givetvis sådan forskning och nya 

kunskaper som lägger en viktig grund när det skall beslutas i frågor som rör i vilken 

årskurs engelska ska introduceras i undervisningen i dagens skolor. 

 

2.4 Engelska i undervisningen 

Synpunkterna på när engelskan skall introduceras i skolan har varierat stort. På 1960-

talet bestämdes det att engelskan skulle bli ett obligatoriskt skolspråk och hör i dagens 

samhälle till de ”kärnämnen” som utgör basen i de kunskaper som eleverna skall 

tillgodogöra sig. Diskussioner har sedan alltjämt förts om huruvida tidigt barnen klarar 

av att undervisas i ämnet. Med den känsliga perioden i åtanke bör det självklara svaret 

bli så tidigt som möjligt, kanske redan i förskolan. På detta sätt skulle man kunna dra 

nytta av den nyfikenhet och mottaglighet barnen visar för inlärning i tidig ålder. Detta 

skulle även medföra att barnen bildar sig en uppfattning om det globala samhället vi 

existerar i, vilken finns med både i Lpo94 och kursplanen för engelska (Malmberg 

2001:22f). Däremot tar Svartvik (1999:332) upp att det inte finns några vetenskapliga 

bevis för att det i det långa loppet skulle leda till goda resultat i ämnet när eleverna 

kommer högre upp i årskurserna. Han uttrycker vidare att många hyser en rädsla för att 

svenskämnet blir lidande om engelskundervisningen skulle ges mer plats i skolan. Detta 
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anser man framförallt vara till nackdel för de barn som har ett annat modersmål än 

svenska. Dessa elever blir då tvungna att brottas med inte bara ett eller två språk utan 

rent av tre, alltså svenska, engelska och sitt modersmål i vilket de kan få 

hemspråksundervisning. Svartvik (1999:333) förklarar vidare att svenskan är nära släkt 

med engelska och att språken har ett så kallat ”kort kontrastivt avstånd” till varandra 

medan till exempel finska och polska har ett ”stort kontrastivt avstånd” mellan det 

aktuella språket och engelska. Därför kan svenskan komma att bygga en bro mellan 

dessa tre, det vill säga om barnet med annat modersmål än svenska först lär sig svenska 

så kan de sedan få det lättare att lära sig engelska. Även lärarnas kompetens kan utgöra 

ett hinder i tidig start av engelskundervisning då inte alla lärare är utbildade för ämnet. 

     På det hela taget förespråkar Svartvik (1999:334) inte en ordinarie undervisning av 

engelska redan från första klass och anser att svenskan ska vara det ämne som det ska 

läggas vikt vid. Detta både för att goda kunskaper i svenska är ett måste i vårt samhälle 

men även föra att det är närbesläktat med engelska och det då senare gör det lättare att 

lära sig det. Vi kan inte förlita oss på att barnen får goda färdigheter i det engelska 

språket genom att endast utsätta dem för exponering via media. Språkinflödet måste 

därför regleras och bearbetas för att en god grund i språket skapas och förutsättningarna 

för att kunna använda språket i det vardagliga livet och framtiden fastställs. (Malmberg 

2001:16-18) 
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3 Metod   
 
Under denna rubrik beskriver vi hur vi gått tillväga när vi genomfört vår studie. Syftet 

med studien var att ta reda på hur åtta lärare i två kommuner i Mellansverige ser på 

undervisning i det engelska språket. Vi har undersökt med vilken åldersgrupp lärarna 

börjar sin undervisning i engelska, vilken kompetens lärarna har för denna undervisning, 

vilka tillvägagångssätt de använder samt vilken effekt de tror att tidig 

engelskundervisning har i det långa loppet för eleverna. För att få svar på 

frågeställningarna genomförde vi en enkätundersökning med alla informanter och 

intervjuer med utvalda lärare.  

 

3.1 Metodval 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med både enkäter och intervjuer då vi anser 

att dessa två metoder ger oss goda förutsättningar för att skapa en förståelse för de svar 

vi erhåller då vi senare använder enkätsvaren som utgångspunkt för uppföljande 

intervjuer. Vid användning av både enkäter och intervjuer anser vi att vi fått möjlighet 

att utifrån enkätsvaren genomföra intervjuer med utvalda lärare. Fördelar med en 

kvalitativ undersökning är att forskaren får möjlighet att gå på djupet i studien 

(Denscombe 2009). Inom den kvalitativa metoden analyseras informanternas sociala 

verklighet. Med detta synsätt försöker forskaren att ta del av människors tankar, 

resonemang och handlingar. Nackdelar som uppkommer med en kvalitativ studie och i 

synnerhet gällande intervjuer är att forskaren måste vara medveten om sina värderingar 

och åsikter i annat fall är det oundvikligt att forskarens åsikter färgar av sig på 

informanternas svar (Stúkat 2005). Vi anser att en kvalitativ studie känns rimlig då 

syftet är att utröna vad människor anser om ett fenomen i detta fall engelskundervisning. 

De insamlade data vi får är inte enstämmiga eller entydiga. Genom att söka mönster i 

svaren kan vi på så vis hitta de gemensamma nämnare som finns (Trost 2010:37). 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Efter övervägande av de olika metoder Stúkat (2005: 37-40, 43-44) behandlar har vi valt 

att använda oss av en kombination av strukturerade och ostrukturerade enkäter och 

semistrukturerade intervjuer. Då synen på engelskundervisning skiljer sig lärare emellan 

anser vi att enbart en enkätundersökning skulle vara att skrapa på ytan av ämnet. På 
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grund av detta väljer vi även att komplettera undersökningen med ostrukturerade 

intervjuer, vilka ger möjlighet till en fördjupad förståelse för den information vi erhåller.  

 

3.3 Urval 

Studien berör tidig engelskundervisning och syftet med undersökningen var att granska 

hur lärare arbetar med engelska i de tidiga åldrarna. Vi tog kontakt med tre skolor i två 

olika kommuner i Mellansverige. Informanterna på dessa skolor är verksamma lärare 

från förskoleklass till år 3. Då det var svårt att hitta informanter som tyckte sig ha tid och 

möjlighet att delta i studien blev utfallet sex informanter från en kommunal skola, en 

från en Montessoriskola och en från en Waldorfskola, båda i närliggande kommun till 

den kommunala skolan.  

     Undersökningen gjordes i två angränsande kommuner och vi hade möjlighet att 

anpassa vår tid och detta gav oss möjlighet att rätta oss efter lärarnas önskemål om när 

intervjuer skulle ske, och gjorde det även lättare att dela ut och samla in enkäter. På 

friskolorna upplevde vi däremot att det var svårare att få tag på informanter då dessa 

redan var fullbokade av intervjuer och undersökningar av andra lärarkandidater som 

skriver examensarbeten om dessa skolor och inriktningar. I och med detta fick vi nöja 

oss med en informant vardera från de två friskolorna. 

 

3.4 Tillvägagångssätt 

För att förklara undersökningens syfte och metod så skickade vi, tillsammans med 

enkäten, ut ett missivbrev till de lärare som kunde tänka sig delta i vår studie. I detta 

informerades de om att deltagandet var frivilligt och de garanterades anonymitet. På den 

kommunala skolan fick sex informanter först besvara en strukturerad enkät (Stúkat 

2005:37-40). Denna enkät användes som underlag vid de fem semistrukturerade 

intervjuer som följde, då den sjätte informanten ej hade möjlighet att delta i en intervju 

på grund av tidsbrist. 

     Med anledning av den tidsbrist informanterna på friskolorna led av valde vi att dela 

ostrukturerade enkäter (Stúkat 2005:37-40) där de fick möjlighet att i enkäten utveckla 

sina svar mer än lärarna kunde i den kommunala skolan.  
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3.5 Forskningsetiska principer 

För att våra informanter skulle känna sig trygga med att besvara de enkäter och 

intervjuer vi genomförde klargjorde vi syftet med vår studie och såg till att de förstått de 

förväntningar vi ställde på dem angående deras bidrag till denna. När vi formulerade 

frågorna till de enkäter vi delade ut samt förberedde informanterna inför intervjuer hade 

vi hela tiden deras anonymitet i åtanke vilket gjorde att de kände sig trygga med att 

besvara frågorna och därför även kunde lägga ett djupare perspektiv på vissa av dem vid 

en senare intervju. 

     Våra forskningsetiska principer grundar vi i de riktlinjer och råd som Vetenskapsrådet 

(1990) ger inför ett forskningsbaserat arbete. Dessa principer är fyra till antalet: 

 

 Informationskravet, detta innefattar den skyldighet vi som forskare har att 

informera våra tänkta respondenter om vårt syfte med studien och hur deras 

delaktighet är tänkt att användas. Här informeras informanterna även om att 

deras medverkan är helt frivillig och att de när de vill kan stoppa samarbetet.  

 Inför samtyckeskravet inhämtade vi våra tänkta informanters samtycke till 

att deltaga i studien. Det skall även nämnas att om det i studien ingår 

individer under 15 år skall deras vårdnadshavare samtycka till deras 

medverkan, detta var dock inte fallet i vår studie. 

 För att ingen person skall kunna identifieras och studien hållas otillgänglig 

för utomstående ser vi över konfidentialitetskravet. Med detta menas att 

ingen av de som studien omfattar skall nämnas vid sitt rätta namn eller på 

annat sätt avslöjas i sin verkliga identitet. 

 Till sist skall nyttjandekravet tala om att det material vi införskaffat oss via 

våra enkäter och intervjuer endast kommer att användas i syfte för studien 

och den forskning vi bedriver. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Då vi genom de enkäter och intervjuer vi genomfört erhållit svar på våra frågeställningar 

anser vi att validiteten i denna studie är hög. Detta grundar vi även i att vi har haft 

förmånen att intervjua och samla in enkätsvar från lärare som undervisar i aktuellt 

ämne.  Därmed fick vi även en djupare inblick i hur denna undervisning går till samt 

vilket arbetssätt eller material lärarna väljer att arbeta med. Genom att använda oss av 

vald metod skapades även tillfälle att ta reda på informanternas kompetens och attityd 



15 

till ämnet vilken däremot kan vara föränderlig då vi lever i en tid där skiftande kulturer 

och internationalisering påverkar både samhället i sig, skolorna, läroplaner, kursplaner 

och därmed även i förlängningen innebär att kompetens och attityder förändras på ett 

naturligt sätt. Då de nya läroplanerna och kursplanerna är på väg att implementeras i 

dagens skolor skulle en ny studie om några år med största sannolikhet ge ett annat utfall. 
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4 Resultat 

Under denna rubrik sammanställs de resultat vi fått från enkätfrågorna och intervjuerna. 

Vi har valt att redovisa svaren utifrån våra frågeställningar för att skapa ett överskådligt 

sammanhang som genomsyrar arbetet och studiens syfte.  

     Vi har i resultatdelen valt att benämna informanterna med fingerade namn enligt 

nedan tabell.  

 

Tabell 1: Presentation av informanter 

Skolform F-3 Namn År i yrket Utbildning Utbildning i engelska 

Kommunal skola Förskoleklass Berit 26 Förskollärare Gymnasiet 

Kommunal skola Förskoleklass Sofia 16 Förskollärare Gymnasiet 

Kommunal skola År 1 Karin 16 1-7 lärare Inom lärarprogrammet Kurs i 

engelska i Cambridge 

Kommunal skola År 1 Cecilia 24 Lågstadielärare Inom lärarprogrammet Kurs i 

engelska i Cambridge 

Kommunal skola År 2 Stina 20 Förskollärare och  

Tidigarelärare 

Inom lärarprogrammet 

Kommunal skola År 3 Ingegerd 12 Grundskollärare  

inriktning språk 

Viss del av utbildningen förlagd 

i England 

Montessoriskola År 1 Kajsa 25 Fritidspedagog och 1-7 

Montessorilärare 

Gymnasiet 

Waldorfskola År 1 Nina 7 1-7 lärare och 

Waldorflärarutbildning 

Gymnasiet 

 

4.1 Vilken kompetens anser lärarna att de behöver för att 

undervisa i engelska? 

På frågan om berörd informant har någon särskild utbildning i ämnet engelska svarar 

Karin, Cecilia, Stina och Ingegerd att de i sin lärarutbildning getts möjlighet till studier i 

engelska. De anser att deras studier i engelska endast underhöll deras egna kunskaper 
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och inte är till något större stöd i undervisningen. Berit, Sofia, Kajsa och Nina uppger att 

de inte läst engelska under sin lärarutbildning, utan enbart baserar sina kunskaper på 

grund- och gymnasiestudier, vilket de ändå känner är tillräckligt för att undervisa i 

engelska i de tidiga åren. Vidare frågade vi om kompetensutveckling i engelska erbjuds 

på de olika skolorna och om de i fråga i så fall var intresserade av vidareutbildning inom 

engelskämnet. Stina och Sofia säger att de är intresserade av kompetensutveckling men 

då endast i form av didaktiska övningar. Överlag prioriterar informanterna 

kompetensutveckling i andra ämnen såsom svenska och matematik om de blir erbjudna 

fortbildning. Stina och Ingegerd uttrycker det som:  

 

Det är ju inte i engelska i första hand och inte har jag fått någon kurs som jag 

blivit erbjuden. Och det finns andra saker jag prioriterar och jag känner mig 

inte osäker, att jag inte fixar engelskan. Skulle vara lite didaktik då.  

(Stina år 2) 

 

Men jag tycker man ska bli erbjuden alla fortbildningar. Kanske i ettan och 

tvåan är det inte så hög status. I vissa skolor börjar de inte ens förrän i trean. 

Men det finns ju inget bestämt, bara rekommendationer. (Ingegerd år 3) 

 

Vi följde upp med frågan om hur informanterna anser att de lokala arbetsplanerna ger 

tillräckligt stöd för att bedriva undervisning i engelska. På frågan svarade Cecilia, Nina 

och Kajsa att de fick tillräckligt stöd, Stina och Ingegerd inte har tillgång till någon lokal 

arbetsplan medan Berit, Karin, Sofia inte vet om det finns någon lokal arbetsplan 

överhuvudtaget. Däremot anser alla informanterna att grundskolans kursplaner ger det 

stöd som behövs och även frihet att utarbeta sin undervisning såsom varje enskild lärare 

önskar och som passar för klassen de leder. Detta tydliggörs även i en av intervjuerna då 

Ingegerd nämnde: 

 

Kursplanen i engelska, där står ju vad man ska lägga fokus på, så i stora hela. 

Det är ju lite diffust /.../ Jag brukar inte titta i de lokala arbetsplanerna. De 

utgår ju från kursplanerna så det kan ju inte skilja. Jag har inte sett något. 

(Ingegerd år 3) 
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4.2 Hur tidigt bör inlärning av engelska börja enligt 

informanterna? 

Utifrån studiens syfte undersökte vi när informanterna anser att engelskundervisning 

bör starta, när de påbörjar sin egen undervisning i ämnet samt varför de väljer att börja 

vid den åldern. Svaren vi erhöll var enhälliga då alla informanter väljer att börja sin 

undervisning i år 1 då de anser att eleverna har utvecklat en tillräcklig grund i det 

svenska språket för att kunna ta till sig ytterligare ett språk. Flertalet informanter anser 

att eleverna är nyfikna på engelska då detta redan existerar i deras liv utanför skolan och 

att det därför inte känns främmande för eleverna att börja med engelska i tidiga år. De 

grundar även detta med att hänvisa till timplanen som rekommenderar 20 minuter i 

veckan från år 1.  

 

Förut på skolan 'för 20 år sen' så började de i 3an och jag kan inte se varför 

man just skulle börja i trean man kan lika gärna börja i ettan, de är ju 

mottagliga och känns som att de inte tycker att det är lika pinsamt, det blir ju 

mer pinsamt ju äldre man blir. Att våga säga fel att våga göra bort sig. Jag tror 

de lär sig mycket när de är små. (Stina år 2) 

 

Berit, Sofia och Cecilia anser att man kan börja med engelska redan i förskoleklassen 

men att det inte ska finnas någon timplan utan grunda sig i elevernas nyfikenhet att lära. 

Då dessa tre informanter är positiva till engelska i förskoleklass avviker Stina i sitt svar 

med att säga: 

 

Jag tror på tidig ålder men inte så tidigt som förskoleklass för det är ingen 

skola där ska man lära sig vara i grupp och så, inte leka skola. Men när man 

kommer till ettan då ska man inte behöva hålla det borta. (Stina år 2) 

 

Vi ville även veta vad informanterna anser viktigt att elever i tidiga åldrar bör lära sig. 

Dessa svar redovisas i figuren nedan. 
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Figur 1: Betydelsen av tidig engelskundervisning 

Där stapel saknas är värdet noll. 1)Eleverna görs medvetna om det engelska språkets 

betydelse ur ett globalt perspektiv. 2)Förstår talad engelska. 3)Har mod att använda 

det engelska språket i olika situationer. 4)Kan, i enklare situationer, göra sig förstådd 

muntligt på engelska. 5)Förstår och kan läsa enklare texter. 6)Kan, i enkla former, 

skriva på engelska. 

 

I figuren ovan kan utläsas att hälften av informanterna inte anser det viktigt att göra 

eleverna medvetna om det engelska språkets betydelse i ett globalt perspektiv. Detta 

trots att ett flertal informanter under intervjuerna påtalar att engelska är ett globalt 

språk som används överallt i samhället och därför är av största vikt att eleverna får möta 

redan tidigt i skolan: 

 

Man klarar sig inte utan det engelska språket då det är ett världsspråk så vare 

sig som man reser eller i sitt blivande jobb så är det ju viktigt. Och i media och 

allt med tv och radio. Och om man reser till alla länder så är det ju oftast 

engelska man klarar sig på. (Ingegerd år 3) 

 

I dagen samhälle och i många yrken i arbetslivet behöver man oftast ha bra 

kunskaper i engelska. Dessutom tycker de flesta av eleverna att det är roligt 

med engelska även i tidiga år. Ju tidigare man börjar desto lättare är det att 

lära sig för många. (Kajsa år 1) 

 

Liknande resultat framträder när det kommer till att eleverna ska förstå talad engelska, 

där endast fyra av informanterna anser att detta är mycket viktigt medan resterande inte 

tycker det är viktigt alls eller inte har någon uppfattning. Informanterna är relativt 
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överens om att tidig start med engelska skapar en trygg grund för eleverna att använda 

språket även i situationer utanför skolmiljö, däremot anser inte någon informant att 

eleverna behöver kunna skriva eller läsa enklare texter i någon större omfattning i tidiga 

år. 

  

4.3 Hur går lärarna tillväga när de undervisar i ämnet? 

Vidare ville vi ta reda på hur informanterna arbetar med engelska i sin undervisning. 

Detta gjorde vi genom att i enkäten ge ett antal givna svarsalternativ avseende det 

material som de använder i undervisningen vilket framgår i figuren nedan. 

 

Av figuren ovan framgår att sång och musik är den huvudsakliga arbetsmetoden som 

används i alla åldrar från förskoleklass till år 3: 

 

Sånger är alltid roligt att hålla på med. Musik, små lättare pekböcker fast som 

de känner igen som kan förläsa och då blir det ju ordförståelse och då leker 

man in det. Inte t.ex. visa en bild på en höna och peka och säga 'the hen'.  

(Berit F-klass) 

 

Från år 2 används även en del läroböcker kombinerat med högläsning och stenciler ur 

olika läromedel. Ingegerd, lärare i år 3, nämner att: 

 

Förut har vi inte haft några böcker i ettan och tvåan och då är det mer så man 

måste hitta på, leka lekar, spel, läsa sagor men nu är det ganska bra upplägg 

Figur 2: Arbetsmetoder vid tidig engelskundervisning 
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och bra handledning och sen ibland gör annat. Men det ingår dramaövningar 

och rap och plus att boken handlar om en resa i England och då är det lite mer 

om England också. Boken är som en serietidning och barnen tycker om den, 

med pratbubblor och så. Ibland vet man inte hur böckerna är när man 

beställer dem. (Ingegerd år 3) 

 

När det gäller konkret material uppgav informanterna olika förslag på sådant som kan 

vara utvecklande för elevernas lärande, till exempel spel såsom Memory och Simon says, 

olika program och filmer från Utbildningsradion samt saker i den vardagliga miljön 

vilket kan vara kläder, möbler och djur. Här visar även Stina på att hon även använder 

sina egna erfarenheter som grund i sin undervisning: 

 

När de kom tillbaka från semestern så sa jag att jag bara skulle prata engelska 

och så ritade jag bilder till och de förstod allting, de kan mer än vad man tror. 

Och visar man med kroppen och samtidigt med lite bilder så. Ja, när man 

ropar upp så kan man säga att han var hos the dentist och så visar man lite så 

förstår de. (Stina år 2) 

 

4.4 Vilken effekt tror lärarna att tidig engelskundervisning 
har i långa loppet för eleverna? 

Avslutningsvis bad vi våra informanter att reflektera över hur de tror att tidig 

engelskundervisning kan göra för skillnad i förlängningen för eleverna. Med det menar vi 

om de anser att eleverna gynnas av att börja lära sig engelska i låga åldrar såtillvida att 

de då erbjuds en tidig start och erhåller en god grund i språket redan från början i skolan 

och huruvida detta kan påverka eleverna i framtida årskurser. 

     Alla informanterna var av övertygade om att en tidig start, redan i årskurs 1, med 

inlärning av det engelska språket resulterar i elever som vågar ta för sig av språket såsom 

att tala, uttrycka sig när detta ska ske inför en större grupp eller inför muntliga prov samt 

förstå både sig själv och andra. Informanterna anser att detta är något som följer 

eleverna och byggs upp i en naturlig progression då de blir ”vana” vid språket och känner 

sig trygga i detta och därför inte då heller kan skapa problem såsom att eleverna tycker 

det är pinsamt att använda ett annat språk än svenska. 
 

Det är många barn som tycker allt är så pinsamt man vågar inte stå upp och 

säga för tänk om jag gör fel. För jag tror att börjar man tidigt när de är små så 

jag tror de får ett bättre. Jag tror de får ett bättre språk att man inte känner det 

där pressen. Jag vet när jag var på mellanstadiet och de började med tyska och 
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spanska och det var ååå tänk vad svårt tänk om jag gör fel. (Stina år 2) 

 

Vidare tror inte informanterna på någon som helst negativ effekt av att introducera 

engelska tidigt och hänvisar till att eleverna i unga år enklare tillgodogör sig kunskaper 

via den automatiseringsprocess som då naturligt finns hos barnen. Karin pekar även på 

att tvåspråkiga barn oftast inte har några svårigheter med att lära sig svenska samtidigt 

som de talar sitt modersmål och att de då även skulle kunna ta till sig ytterligare ett 

språk utan att något av de andra språken skulle bli lidande. 

Barnen suger ju åt sig som svampar alltså. Det finns ju forskning på, barn har 

ju lättare att lära sig ett språk ju yngre dom är. Till exempel. om de kommer 

till Sverige när de är två år, de snappar ju upp svenskan på en gång. Eller om 

man har två språk i ett hem så är det ju så att de lär sig väldigt lätt om pappa 

pratar det ena och mamma det andra så lär sig barnen det och får två språk. 

Att det blir svårare ju äldre de är eller om man som förälder tror att man 

hjälper och förenklar det för sitt barn genom att bara tala ett språk hemma så 

blir det lätt svårare för det barnen utan att bara köra båda på en gång.  (Karin 

år 1) 

 

4.5 Resultatsammanfattning 
 
När resultatet nu är färdigt står det klart att alla våra informanter anser att de kunskaper 

de har i engelska är fullt tillräckliga för att de skall kunna bedriva en undervisning som 

resulterar i elever med goda förutsättningar till vidare lärande i ämnet. Informanterna är 

inte intresserade av någon form av vidareutveckling för deras egen del utan vill lägga de 

tillfällen de ges till fortbildning på ämnen såsom Svenska och matematik då de anser att 

dessa är viktigare. Stina som undervisar i år 2 nämner det i intervjun som att ”Det är ju 

inte engelska i första hand/.../och det finns andra saker jag prioriterar”. Om huruvida de 

lokala kursplanerna i engelska ger ett stöd i den undervisning de bedriver har resultatet 

visat att det endast är tre informanter som anser att de hos dessa kan finna ett gott stöd 

vid planering medan två informanter inte har tillgång till en sådan på sin arbetsplats, 

resterande tre informanter vet inte om de har någon lokal kursplan. Däremot är de eniga 

om att de kursplaner som finns uppsatta för grundskolan fungerar som ett bra grund för 

den undervisning som de utövar.   

     Vidare är informanterna överens om att engelska som ämne bör introduceras i år 1 då 

eleverna är nyfikna och viljan till att lära är stor hos dem. Som grund för detta svar ger 

de skälet att eleverna i år 1 har hunnit utveckla grunden för det svenska språket för att 
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kunna ta till sig ytterligare ett språk. De inser även att världen utanför skolan påverkar 

eleverna då det dagligen förekommer engelska inslag i både barnprogram och andra 

media. Men det allra främsta skälet de anger till denna tanke är att ämnet finns med i 

timplanen från år 1 och att de därför också startar undervisningen då. Två av 

informanterna skulle kunna tänka sig att börja redan i förskoleklass men Stina som 

undervisar år 2 nämner sin ovilja till tidigare start än år 1 med att säga: ”Jag tror på tidig 

ålder men inte så tidigt som förskoleklass för det är ingen skola, där ska man vara i 

grupp och så, inte leka skola”. Med detta i åtanke väcks frågan om vad eleverna bör lära 

sig. Denna besvaras med lite olika syn på vad som är betydelsefullt för eleverna att 

utveckla.  

     Resultatet visar på att informanterna är relativt överens om att det primära med tidig 

engelskundervisning är att kunskaper i det engelska språket skall anskaffas och tränas, 

för att eleverna skall kunna, i enklare situationer, göra sig förstådd på engelska. Detta 

leder vidare till att elever finner mod att använda språket i situationer även utanför 

skolans miljö. Det är även detta svar som ligger till grund för vad informanterna anser 

att effekten blir om en tidig start i språket erbjuds eleverna. Mindre viktigt anser 

informanterna att det är att eleverna skall kunna läsa eller skriva enklare engelska texter.  

Genom enkäterna utlästes att informanterna inte lägger någon större vikt vid att göra 

eleverna medvetna om engelska ur ett globalt perspektiv, trots att några av dem senare 

under intervjuerna påtalar att detta är mycket viktigt. 

     Till sist berättar informanterna hur de går tillväga för att skapa en undervisning i 

engelska som är relevant och intressant för eleverna samt som de själva känner sig trygg 

i. Här svarar informanterna att lärandet skall ske lustfyllt genom sång, rim och ramsor. 

De huvudsakliga metoder som används i år 1 är just sång och musik. Informanterna 

använder sig även av saker som finns i vardagen, exempelvis kläder och frukt för att lära 

eleverna orden för detta men även händelser såsom om de rest eller gått till tandläkaren: 

”... så kan man säga att han var hos the dentist...” (Stina, år 2). I stigande åldrar, från år 2 

och uppåt, finner informanterna att tillgången på färdigt material att använda i 

undervisningen är större än i år 1, detta anser de dock inte vara något som försvårar 

deras kunskapsutlärning.  
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5 Analys och diskussion 
 

Här reflekterar och diskuterar vi kring de resultat vi under föregående rubrik 

sammanställt utifrån de svar vi erhållit.  Här ger vi även plats för våra egna tankar runt 

ämnet i förhållande till frågeställningarna och vårt syfte samt kopplar detta till den 

teoretiska bakgrund vi utgått från. 

 

5.1 Vilken kompetens anser lärarna att de behöver för att 
undervisa i engelska? 

På vår fråga om vilken utbildning informanterna har i engelska blev enligt förväntan 

olika då informanterna har arbetat olika länge i yrket och även är av varierande åldrar 

och därför även gått olika utbildningar för att bli lärare.  Vidare kunde vi utläsa av de 

svar vi erhållit att endast fåtal av våra informanter har engelska i sin lärarutbildning 

vilket kanske inte är så konstigt då engelska på senare år endast erbjuds inom 

inriktningen språk- och språkutveckling på högskolan och lärare som utbildats tidigare 

eller har en annan utbildningsinriktning kan sakna engelska som ämne. Den generella 

uppfattningen hos våra informanter är att de anser att deras kunskaper i det engelska 

språket är tillräckliga för att undervisa i de tidiga åren. Med grund i de svar vi erhållit 

förstår vi informanternas syn på detta, men ställer oss ändå frågande till om dessa 

kunskaper är adekvata för att tillgodose elevernas utveckling i sitt lärande i den takt 

språket förändras. Däremot blev vi övertygade om att oavsett om informanterna har en 

djupare utbildning i ämnet eller ej så känner de sig trygga med de kunskaper de har och 

arbetar likvärdigt med sin undervisning. Detta kan kopplas till Svartviks teori om att en 

lärare utan kunskaper i ämnet likväl kan hjälpa som stjälpa eleverna i inlärningen. Det 

faktum att informanterna inte prioriterar engelska i sin egen kunskapsutveckling eller 

blir erbjudna någon form av vidareutbildning i ämnet tyder på att språket inte anses ha 

sån hög status i jämförelse med andra ämnen. Däremot kan frågan ställas hur ämnet 

skulle kunna utvecklas och bli mer attraktivt om alla informanterna fick genomgå någon 

form av kompetensutveckling? Givetvis är det bra att fått möjligheten till att läsa 

engelska under sin egen utbildning, främst för att få prova på och se hur engelskan kan 

användas didaktiskt (Svartvik 1999:333) 

     Då det i kursplanerna för engelska (Skolverket 2000) läggs stor vikt vid att eleverna 

ska kunna behärska språket ställs det alltmer större krav på läraren och dennes lärarroll 

att anpassa undervisningen till dagens föränderliga samhälle. Då flertalet barn redan i 
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tidiga år, ibland innan skolstarten, kommer i kontakt med engelska är det lärarens 

ansvar att se till att de själva besitter kompetens att undervisa i engelska. Det vore dock 

fel att förlita sig på att endast den engelska som barnen exponeras för via media skulle 

anses hållbar i förlängningen som användare av språket. Svartvik (1999) menar därför 

att en stor del av ansvaret att levandegöra engelskan som en naturlig del av 

undervisningen läggs på lärarna. Därför krävs det att lärarna känner sig trygga med sina 

kunskaper inom ämnet men även ges möjlighet till utveckling för att tillmötesgå de 

förändringar som sker inom språket och nya riktlinjer som forskning om skolan 

framkommer med. 

    Vi får även en känsla av att informanterna ser på det engelska språket som statiskt och 

därför inte anser sig i behov av vidareutbildning utan i så fall prioriterar andra ämnen. 

Därav menar vi även att det kan vara vanskligt att inte vidare reflektera över sina egna 

kunskaper likväl i engelska som i andra ämnen, då man ständigt måste göras medveten 

om sin egen utveckling för att kunna nå en progression i sin undervisning.  

  

5.2 Hur tidigt bör inlärning av engelska börja enligt 
informanterna? 

Att engelskan introduceras i år 1 är något som för våra informanter känns självklart, men 

vid frågan på varför de börjar då, blir svaret att detta är ett beslut som tagits i aktuell 

skolas kommun och därmed finns med som schemalagt ämne i timplanen. De vill ändå 

styrka, trots att beslutet är taget av skolan, sin åsikt med att det känns självklart med att 

en start i år 1 då detta överensstämmer med elevernas språkutveckling så till vida att de 

då hunnit lägga en stabil grund i det svenska språket så detta inte blir åsidosatt när 

engelska introduceras. Karin, Cecilia, Stina, Ingegerd, Kajsa och Nina skulle därför även 

välja att börja med undervisningen i år 1 om beslutet enbart var deras och de fick välja. 

Berit och Sofia skulle kunna tänka sig en tidigare start, alltså i förskoleklass, men vill då 

inte att detta ska ligga med som ett krav i timplanen utan att denna skall se ut som i 

dagsläget.  Däremot vill inte någon av informanterna gå tillbaka i tiden till då engelskan 

introducerades först i år 4 (Läroplan för grundskolan, 1980) då de anser att detta skulle 

bli en alltför sen start. De vill även här poängtera att engelskan idag är ett språk som 

används och som det behövs kunskaper i i den framtid som väntar eleverna efter skolan 

(Malmberg 2001:17-19).  Informanterna svarade även att om de helt fick välja själva 

skulle de ändå välja att starta i år 1, däremot ”syns” inte engelskan i undervisningen helt 

tydligt förrän i år 3 då den ges större utrymme i schemat och då även arbetas djupare 

med.  
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     Vi blir dagligen exponerade för engelska i bland annat media och olika 

informationsflöden, informanterna är därför också väl medvetna om att eleverna 

kommer till skolan med många ord och fraser i bagaget som de redan snappat upp. De 

vill därför ta tillvara på dessa erfarenheter samt det faktum att elever redan i unga åldrar 

”suger åt sig som svampar” av de nya intryck och kunskaper de tilldelas. Vilket även blir 

tydligt då de nämner att eleverna utanför skolan inhämtar mycket av de kunskaper i sitt 

engelska ordförråd som sedan skall omsättas till en helhet. Svartvik (1999) påtalar även 

han att det är av största vikt att eleverna då i skolans värld görs medvetna om, får stöd 

och hjälp att utveckla dessa kunskaper och menar att det inte endast går att förlita sig på 

att eleverna själva med endast hjälp av media skall kunna omsätta engelskan till att 

användas i större sammanhang. Av svaren att döma anser vi att åsikten om att inte starta 

undervisningen förrän i år 1 i stort stämmer överens med åsikterna om att barnen tar in 

mer ju yngre de är, vi vill därför gå tillbaka till det som Svartvik (1999) pekar på i sin 

studie när det gäller barns inlärning och hur dessa perioder varierar i starka och svaga 

när det gäller inlärning av ytterligare ett språk. Om man ska dra nytta av att eleverna lär 

sig utan större svårigheter när det gäller engelska bör detta ske i tidiga åldrar då eleverna 

kan ta till sig sådana kunskaper som uttal, vokabulär och fraseologi vilket de senare i 

puberteten får svårare att tillgodose sig dessa saker. Det kan nämnas att allt detta måste 

finnas med när riktlinjer dras om när engelskan skall introduceras i dagens skolor och 

beslut fattas om när man absolut senast måste introducera ämnet (Svartvik 1999, 

Hedström 2001, Ladberg 2003).  

     Vidare blev det tydligt när vi jämförde svaren vi fått i enkäterna med de vi erhållit i 

intervjuerna att dessa inte helt stämde överens. Under intervjuerna påtalade alla 

informanterna vikten av att eleverna skall göras införstådda med hur ”stort” det engelska 

språket är ur ett globalt perspektiv, vilket Berit, Sofia, Stina och Kajsa i sina enkätsvar 

kryssade i att detta inte alls var viktigt. Vi ställer oss frågande till hur svaret under 

intervjun blev ett annat mot det svar de lämnade i enkäten. Är det kanske så att de inte 

finner tid till detta då de undervisar i ämnet? På den frågan svarade de fyra 

informanterna att de vid den lilla tid som finns att tillgå för engelska måste 

tyngdpunkten ligga på annat och att eleverna via det samhälle vi lever i till stor del 

förstår att engelskan är ett världsspråk. Här vill vi referera till kursplanerna i engelska 

som lägger stor vikt vid att eleverna skall göras medvetna om det engelska språkets 

betydelse i ett globalt perspektiv och där det tydligt nämns att ”Ämnet engelska ger en 

bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och kulturyttringar som eleverna 

omges av i dagens internationella samhälle” (Skolverket 2000, Malmberg 2001). 

Däremot väljer ingen av informanterna att reflektera över i vilka länder och kulturer 
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engelska existerar och vad dessa kan ha för likheter och skillnader med vår, Karin 

nämner att hon först i år 4 eller 5 till exempel tar upp lite frågor rörande saker såsom 

vilken mat och högtider de har i andra länder där de talar engelska och hur de kan 

jämföras med våra. Detta kan kännas lite sent med tanke på att man i dagens kursplan 

för engelska, under mål att uppnå för år 5 kan ta del av att eleverna skall ” känna till 

något om vardagslivet i något land där engelska används” skillnader och likheter mellan 

andra kulturer där engelska existerar och den svenska kulturen kan lyftas in tidigare i 

undervisningen och integreras via andra ämnen så att eleverna mer naturlig får en 

förståelse för hur detta ligger till och därmed skapas även en djupare förståelse för det 

engelska språket i ett globalt perspektiv. I förslaget till de nya kursplanerna för engelska 

läggs fokus på att eleverna redan i år 1-3 ska tillgodoses kunskaper gällande det globala 

perspektivet (Skolverket 2010, Skolverket 2000). 

 

5.3 Hur går lärarna tillväga när de undervisar i ämnet? 

Ingen av våra informanter lägger någon större vikt vid att eleverna skall kunna läsa och 

skriva i så tidiga år som år 1, detta introduceras i år 3. Det är istället viktigare att 

”duscha” eleverna med språket och ett stort ordflöde. Detta anser de hjälper eleverna när 

de blir lite äldre att våga använda språket utan att vara rädda att säga fel, här hjälper det 

även att låta eleverna tala mycket och ofta så att de får prova på språket. Vidare startar 

alla våra informanter sin undervisning i engelska med att visa bilder som de stärker med 

ord samt genom sjunger och rimmar (Ladberg 2003:164). 

     Berit och Sofia försöker introducera engelska från förskoleklass till år 1 genom att 

använda engelska under hela dagen så att den blir ett mer naturligt inslag i 

undervisningen så till vida att eleverna exempelvis får räkna alla som är närvarande i 

samlingen samt hjälpa till att räkna de läxor som lämnas in, samtidigt som de som 

undervisar från år 2 till år 3 enbart använder engelska när det står på schemat. Genom 

svaren i enkäterna och intervjuerna har vi förstått att informanterna känner sig trygga i 

de kunskaper i engelska de själva besitter. Vi är övertygade om att detta underlättar för 

dem i den undervisning de bedriver och att de därmed vågar låta eleverna prova på 

andra sätt att lära och inte endast inneha en materialstyrd undervisning där eleverna 

mestadels sitter i sina bänkar med en lärobok eller färdiga stenciler. Detta medför även 

att det bildas en god lärandemiljö där eleverna känner sig trygga, motiverade och nyfikna 

till vidare språkinlärning. I en god och trygg lärandemiljö andas positivitet och skapar 

utrymme för elever som vågar och vill lära och inger eleverna självförtroende i att 
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använda språket (Hedström 2001:73). 

     Alla informanterna har under sin yrkestid någon gång undervisat i alla årskurser 

mellan år 1 och år 3 och är överens om att det, främst i år 1 till år 2, saknas färdigt 

material att arbeta med såsom övningar och böcker till eleverna samt någon form av 

handbok för läraren att hämta idéer från och arbeta efter. Därmed ställs stora krav på att 

läraren själv måste hitta på eget material som passar för de olika åldrarna, detta upplevs 

inte som någon direkt svårighet för de informanter som deltagit i vår studie men kan 

istället vara tidskrävande att finna. Därför är kreativt material i undervisningen det som 

genomsyrar alla svar vi erhållit då de väljer att arbeta med hjälp av olika spel, lekar och 

att peka på exempel i vardagen. Även drama, sång och musik är metoder som används 

mycket då dessa alltid blir väl mottagna hos eleverna samt att eleverna då deltar i 

undervisningen och därför också utvecklar sin engelska. Alla dessa metoder hjälper till 

att visualisera språket så till vida att eleverna samtidigt som de lär orden och uttalen får 

uppleva, se och känna dem, vilket stärker inlärningen. Detta är helt i linje med det 

Ladberg (2003) beskriver hur språklig medvetenhet kan stärkas och utvecklas. Stina 

väljer att hänvisa till egen erfarenhet, såsom de resor hon har gjort när hon undervisar 

samt få eleverna att koppla det till sina erfarenheter från resor de gjort. På detta sätt 

anser hon att engelskan levandegörs och blir mer lättförståelig för eleverna (Hedström 

2001). När eleverna sedan börjar år 3 upplever Karin, Stina och Ingegerd att mer konkret 

arbetsmaterial finns att tillgå i undervisningen och anser även att det även är då eleverna 

behöver mer utmaning i ämnet för att skapa engagemang och hålla kvar elevens intresse. 

Informanterna påpekar att sånger, rim och ordbilder därmed inte längre utmanar 

eleverna i det stadiet för att komma vidare.  

     Som sammanfattning kan man säga att engelskinlärning inte handlar om den äldre 

synen på inlärning via läsning, skrivning eller läxor utan att informanterna vill se 

lärandet som något som sker på ett mer lekfullt sätt med drama, sång och erfarenheter 

för att med åldrarna stiga i svårighetsgrad och övergå till mer konkret material som 

överensstämmer med synen Hedström (2001) har på den tidiga engelskinlärningen.  

 

5.4 Vilken effekt tror lärarna att tidig engelskundervisning 
har i långa loppet för eleverna? 

Alla svar pekar på att informanterna anser att en tidig engelskinlärning resulterar i 

elever som senare i högre årskurser vågar använda språket utan att vara rädda för att de 

ska säga eller uppfatta fel vilket eleverna då anser blir pinsamt.  Informanterna grundar 

sin syn på detta med att eleverna tidigt utvecklar en känsla samt en djupare förståelse för 
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språket. Detta kan sammanfattas med att elever i tidiga åldrar vågar ta för sig och 

använda det aktuella språket mer, vilket oftast ändras när de passerar årskursen upp till 

år 4 och eleverna då undviker språket inför andra om de känner sig osäkra i det. Man 

vinner därför på att låta eleverna tidigt tala engelska med varandra och träna detta i en 

trygg miljö tillsammans med sina klasskamrater (Hedström 2001, Malmberg 2001, 

Svartvik 1999).  

     Berit och Stina påtalar att effekten blir extra god när eleverna tar del av de 

barnprogram och andra pedagogiska media som tar upp det engelska språket, dessa kan 

starta redan i tidiga åldrar innan skolan kommer in och styrker detta. Alltså skall tidig 

engelska rusta eleverna för framtiden och de skall ge sig ut i världen för att eventuellt 

studera vidare eller arbeta. Vidare pekar Karin på det faktum som framkommit via 

forskning att barn är utomordentliga språkinlärare då de i den dagliga miljön hela tiden 

snappar upp och lagrar ny kunskap, då även ett nytt språk. Svartvik (1999) påpekar att 

barnet behöver vara delaktig i ett sammanhang där omgivningen talar det aktuella 

språket mycket och ofta för att ges möjlighet till att tillägna sig detta och använda det 

själv. När det gäller talet kan det vara nytta att man även i hemmet försöker tala engelska 

för när barnet sedan skall börja läsa och skriva behövs ytterligare någon handledare, 

såsom lärare, för att lärandet skall kunna fortskrida. Karin påtalar att det skulle kännas 

fel att senarelägga starten av undervisning i engelska från den nuvarande i år 1 då hon 

anser att barn som har ett annat modersmål än svenska inte har några problem med att 

hålla ”många bollar i luften”. Med detta menar hon att dessa barn klarar av både sitt 

modersmål, svenska samt engelska och att vi därför inte bör hålla tillbaka en tidig 

undervisning av just engelska för de barn som har annat hemspråk än svenska av rädsla 

för att det ska hämma barnen i sin utveckling i sitt modersmål. Svartvik (1999) hänvisar 

även han till de fakta som säger att barnet redan när det startar förskoleklass äger de 

grunder de behöver för sitt modersmål och menar med detta att barnet inte kräver någon 

lärare för sitt förstaspråk och därför inte behöver frukta att barnet missar något i detta 

om de börjar med engelska tidigt.  Detta stämmer även överens med det som Svartvik 

menar vilket är att även ett språk, såväl modersmål som engelska, hålls levande genom 

att barnen stimuleras i sin omgivande miljö av människor som ofta samtalar, sjunger och 

leker med det aktuella språket. Informanternas tankar om hur barn med annat 

modersmål har förmågan att ta till sig även engelska stärks av att Svartvik påvisar att om 

ett barn med till exempel polska som modersmål först lär sig svenska sedan kan ha 

lättare att lära sig engelska. Detta är möjligt på grund av att svenskan och engelskan är 

mer närbesläktat än polskan och engelskan. Svenskan skapar då ett samband mellan de 

övriga två språken så att språket enklare övervinns av eleverna. Vi bör ha i åtanke att 
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även om vi i Sverige har relativt stora och goda resultat av engelskinlärning och att vi 

ofta utomlands bedöms tala mycket god engelska, inte alltid kan räkna oss som fullärda 

utan att man efter att man passerat skolåldern fortfarande behöver anskaffa sig nya 

kunskaper i språket då detta, precis som det mesta i samhället, är något föränderligt 

(Svartvik 1999, Svartvik 2001). 

 

5.5 Metoddiskussion 

Vi anser att den metod vi valt att arbeta med, enkäter och intervjuer, gav den inblick i 

ämnet som vi behövde och att de besvarade våra frågeställningar. I den kommunala 

skolan valde vi att först samla in svaren på de enkäter vi delat ut för att få en god grund 

att utgå ifrån i uppföljande intervjuer. Detta gjorde att vi fick en djupare förståelse för 

hur informanterna tänkte, kände och arbetade i sin undervisning med det engelska 

språket. Vid författandet av resultatdelen och kategorisering av svaren såg vi att vissa av 

svaren informanterna gav skiljde sig mellan enkäterna och intervjuerna. Vi valde att inte 

konfrontera informanter med detta under intervjuerna på grund av den anonymitet som 

vi lovat dem när de fyllde i sina enkätsvar och att de då kunde känna sig besvärade över 

detta. I efterhand kan man tycka att detta tvärtom borde tagits upp och fått en närmare 

förklaring från informantens sida. Det kunde ha varit något så enkelt som att de inte 

förstod frågan när de svarade på enkäten. En tolkning man kan göra är att de förstår att 

det globala perspektivet är viktigt men att de inte anser det vara viktigt att påtala för 

eleverna när dessa är unga och ämnet inte ges så stort utrymme i timplanen. Denna 

tolkning är givetvis endast en tanke och kan inte styrkas utan det faktum att vi hade 

efterfrågat om informanterna kunde utvecklat sina svar.  

     Till en början såg det ut som att problem skulle uppstå angående antal lärare som 

hade möjlighet att delta i studien. Detta löste sig dock och vi anser att trots spridda 

lärare i olika kommuner och skolor fick vi god insyn i när lärarna i dessa skolor börjar sin 

engelskundervisning samt om lärarna själva har möjlighet att påverka beslutet. Om tid 

funnits hade vi valt att göra studiens omfång gällande informanter större och gärna 

kompletterat med observationer för att se om lärarnas undervisning stämmer överens 

med deras svar i enkäter och intervjuer med verkligheten. 

     Vi tror inte att resultatet i studien skulle blivit av någon större skillnad om vi 

intervjuat lärarna på förskolor. Detta antagande grundar vi i att de enkäter 

informanterna på friskolorna svarade på baserades på ostrukturerade frågor och att vi 

därmed gavs möjlighet att utläsa svaren i ett vidare perspektiv. Vi anser, trots de olika 
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enkätformulären och det faktum att vi endast intervjuade fem lärare, att vi fick en god 

inblick i informanternas syn på tidig engelskundervisning. 

  

5.6 Förslag till vidare forskning 

Då vi koncentrerat oss på två olika kommuner i Mellansverige kan inte resultatet 

generaliseras i ett större sammanhang. För att studien skulle ges möjlighet att nå ett mer 

övergripande svar föreslår vi en undersökning som innefattar mertalet skolor i Sverige. 

Det skulle även vara intressant att genomföra vidare forskning hur barn med annat 

modersmål än svenska uppfattar och lär sig engelska, men även en ytterligare studie hur 

barn överlag ser på engelska som ämne. 
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Avslutande reflektion 

 

Vi anser att syftet med studien uppfyllts då det i undersökning vi gjort framkom att 

informanternas egen utbildning i engelska inte spelar någon som helst roll för den 

undervisning de bedriver, då de anser sig klara av att förmedla kunskaper i språket 

oavsett om de endast har läst engelska på gymnasienivå, som kompetensutveckling eller 

under sin tid på lärarprogrammet. I och med att de känner trygghet i 

kunskapsförmedlingen känner de inte heller att de skulle behöva någon ytterligare 

kompetensutveckling och skulle heller inte tacka ja till någon sådan om de var tvungna 

att välja mellan en kurs i det engelska språket eller exempelvis svenska eller matematik 

då de prioriterar de sistnämnda ämnena högre än engelska.  Det som är viktigt att tänka 

på i ett sammanhang som detta, är det faktum att det samhälle vi lever i är föränderligt 

och därmed är inte heller det engelska språket statiskt. För att ge lärarna möjlighet att 

följa den utveckling som sker inom ämnet bör de i någon mån erbjudas 

kompetenshöjande utbildningar i detta för att på så vis undanröja de risker för 

stagnering som annars kan bli följden av att lärarna endast stödjer sin undervisning på 

de kunskaper de inhämtar i vardagen. Detta skall dock inte endast ligga på 

organisatorisk nivå då även berörda lärare bör visa intresse och vilja till att inte bara 

utveckla sig själv utan också höja statusen för det engelska språket i skolorna vilket i 

dagsläget inte är fallet.  

     Genom de svar vi fått har vi även kommit till insikt att alla informanterna som deltog i 

studien hade likartade tankar runt vikten av att starta med engelska i undervisningen i 

ett tidigt skede i elevernas kunskapsutveckling för att dessa skall kunna dra fördel av att 

inlärningen lättare sker när man är yngre, vilket även forskning pekar på. Informanterna 

hade dock lite olika idéer om exakt hur tidigt detta skulle ske men var i stort överens om 

att en start i år 1 skulle vara det allra bästa med hänsyn till att eleverna då hade utvecklat 

sitt eget språk och därmed var mottaglig för ytterligare ett. Informanterna åsikter 

stämmer därmed överens med det beslut som rådande kommun och skola tagit gällande 

när engelskundervisning som schemalagt ämne skall ta sin början. Även om ett par av 

informanterna anser att engelskan skulle kunna introduceras redan i förskolan är vår 

allmänna uppfattning att informanterna är nöjda med beslutet som tagits och inte är 

intresserade av att ändra något av detta. 

     Informanterna erkänner att de ibland kan sakna någon form av lärarhandledning eller 

mer didaktiska kunskaper över hur de skall kunna arbeta med ämnet på ett varierande 

sätt, men anser inte att avsaknaden av detta hämmar dem i deras arbete då de 
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undervisar i låga åldrar där det oftast räcker med att sjunga, använda saker som finns i 

vardagen samt sina egna erfarenheter för att stimulera eleverna till lärande. De anser 

även att det material de använder är fullt tillräckligt för att eleverna skall tillgodogöra sig 

kunskaper i att tala och förstå engelska och att det är dessa två kunskaper som är de 

viktigaste grunderna de bör erhållit då de lämnar år 3. Den språksyn de vill förmedla till 

eleverna blir därmed kommunikativt baserad vilket lärarna anser resulterar i elever som 

känner sig trygga i språket och vågar använda det i större utsträckning när dessa 

kommer upp i högre årskurser. 

     Vi anser det vara motsägelsefullt att hälften av informanterna inte anser det viktigt att 

belysa det engelska språket ur ett globalt och kulturellt perspektiv då de ändock är fullt 

medvetna om att detta är en viktig faktor när de utbildar eleverna i engelska för deras 

framtid i ett globalt samhälle. Kan detta bero på okunskaper i hur ett sådant lärande 

skall gå till eller är det endast tidsbrist? 

     Efter att ha läst enkäter och intervjuat informanterna kan vi utläsa att engelskämnet 

inte är något de funderar så mycket över utan mer följer som en naturlig del av elevernas 

utbildning. Vi anser det synd att språket inte lämnas någon djupare eftertanke och 

reflektion då detta är ett ämne var undervisning skall ske för ett hållbart lärande. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
 

 

 

Vi heter Sandra Åkerblom och Anna Stenberg och läser vår sista termin på 
lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi ska nu skriva vårt examensarbete inom 
vår inriktning språk- och språkutveckling. I vår uppsats har vi valt att undersöka hur 
lärare i f-3 tänker kring tidig engelskundervisning och söker nu först efter en skola och 
lärare som skulle kunna finna det intressant att delta i vår studie. 
 
 
Vi vänder oss till lärare i förskoleklass och år 1-3 där ni som deltagande lärare kommer få 
svara på ett antal enkätfrågor. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket 
innebär att skolans och tillfrågade lärares medverkan är frivilligt och att möjligheten 
finns att när som helst avbryta sin medverkan. Tillfrågade lärare kommer vara anonyma 
och det insamlade materialet kommer endast att användas till vårt examensarbete. 
 
 
Vi hoppas att ni är intresserade av att delta i vår studie av tidig engelskundervisning och 
hoppas att höra av er. Om ni har frågor är ni välkomna att höra av er via e-post eller 
telefon. Svaren på enkäten går jättebra att fylla i direkt i dokumentet och spara på er 
dator sen skicka det till oss i en bifogad fil. Det finns också möjligheten att svara direkt i 
ett mail och då bara numrera era svar direkt i mailet. 
 
 
 
 
 
Vänligen, 
Sandra Åkerblom 
Anna Stenberg 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

 
Tidig engelskundervisning 

Enkät 
 
Kön:   Man  Kvinna 
 
Yrkesbeteckning: Fritidspedagog 
  Förskolelärare 
  Tidigarelärare 
 
  Senarelärare 
  Lärare för år 1-7 
  Lärare för år 4-9 
  Obehörig lärare 
 
Antal år i yrket: …………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
1. Min utbildning: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
2. Min utbildning i engelska: 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………… 
3. Har ni fått möjlighet att till någon kompetensutveckling i ämnet engelska 
på den skola ni arbetar? 
Ja  
Nej 
………………………………………………………………………………………… 
 
4. Om så är fallet, vilken form/typ av fortbildning var detta? 
Språkkurs   
Högskolekurs  
Lärarlyftet    
Annan 
………………………………………………………………………………………… 
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5. Anser ni att det är svårt att underhålla era egna färdigheter i engelska? 
 
Ja 
 
Nej 
………………………………………………………………………………………… 
 
6. Vilken inställning anser du själv att du har till ämnet engelska? 
Positiv 
Negativ 
Neutral 
………………………………………………………………………………………… 
 
7. Hur viktigt tycker ni att det är att eleverna lär sig engelska? 
Mycket viktigt  
Viktigt 
Ganska viktigt 
Inte viktigt alls 
Vet inte 
………………………………………………………………………………………… 
8. Är det viktigt att börja undervisa i engelska tidigt? 
Mycket viktigt  
Viktigt 
Ganska viktigt 
Inte viktigt alls 
Vet inte 
………………………………………………………………………………………… 
9. När anser ni att man kan starta introduceringen av engelska i 
undervisningen? 
Förskoleklass 
År 1 
År 2 
År 3 
………………………………………………………………………………………… 
10. Varför anser ni att det är lämpligt att börja just då? 
Elevens ålder 
Elevens mognad 
Elevens språkutveckling 
………………………………………………………………………………………… 
11. När börjar ni er undervisning i engelska? 
Förskoleklass 
År 1 
År 2 
År 3 
………………………………………………………………………………………… 
12. Varför väljer ni att starta med undervisningen av engelska i just denna 
årskurs? 
Elevens ålder 
Elevens mognad 
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Elevens språkutveckling 
………………………………………………………………………………………… 
13. Anser ni att eleverna har en positiv inställning till engelska som ämne? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
………………………………………………………………………………………… 
 
14. Finns engelska med som schemalagt ämne i er planering? 
Ja 
Nej 
………………………………………………………………………………………… 
15. Om ja, hur många lektioner i veckan omfattar detta? 
1 lektionstillfälle 
2 lektionstillfällen 
3 lektionstillfällen 
Fler (antal) ………… 
………………………………………………………………………………………… 
16. Hur långt är ett sådant lektionstillfälle? 
Antal min ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
17. Använder ni något av följande material i undervisningen av engelska? 
Lärarhandledning 
Lärobok  
Arbetsbok  
Färdigtryckta stenciler  
Egna stenciler  
Sång och musik 
Högläsning ur engelsk barnlitteratur 
Konkreta material  
Exempel på konkret material ni använder: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 
18. Vilket språk talar ni överlag under en engelsk lektion? 
 
Engelska  
Svenska 
………………………………………………………………………………………… 
 
19. På vilket/vilka sätt sker undervisningen mestadels i engelska? 
Grupparbete 
Arbete i par 
Enskilt arbete 
Helklass 
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………………………………………………………………………………………… 
20. Förekommer det att ni arbetar ämnesövergripande med ämnet 
engelska? 
Ja 
Nej 
Ibland 
…………………………………………………………………………………………. 
21. Hur pass viktigt anser ni att nedan är för eleverna att utveckla när det 
gäller kunskaper i engelska i tidiga åldrar? (notera följande till höger om 
påståendet: mycket viktigt, viktigt, inte alls viktigt eller vet inte) 
Förstår talad engelska 
Kan, i enklare situationer, göra sig förstådd muntligt på engelska  
Förstår och kan läsa enklare texter  
Kan, i enkla former, skriva på engelska 
Har mod att använda det engelska språket i olika situationer 
Elever görs medvetna om det engelska språkets betydelse ur ett globalt perspektiv 
………………………………………………………………………………………… 
22. Anser ni att de lokala kursplanerna ger det stöd/grund som ni behöver i 
undervisningen av engelska? 
Ja 
Nej 
Vet inte 
…………………………………………………………………………………………. 
23. Hur tror ni att medias (exempelvis tv, tv-spel, filmer och tidningar) har 
för påverkan på elevernas kunskapsutveckling i engelska? 
Positiv 
Negativ 
Neutral 
………………………………………………………………………………………… 
 
24. Vilken effekt tror ni att tidig engelskundervisning har i det långa loppet 
för era elever? 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Är det viktigt att börja undervisa in engelska tidigt? 

Varför anser ni det? 

Vilken är er syn till att man försöker starta engelskinlärning tidigt? 

När anser ni det lämpligt att undervisning i engelska startar? 

Varför är ni av den åsikten? 

Hur går ni tillväga om det visar sig att ngn elev har extra svårt vid inlärning av engelska? 

Anser ni att tiden som är avsatt för engelska är för kort? 

Hur känner ni själv för att undervisa i engelska?  

Vilken effekt tror ni att tidig engelskundervisning har i det långa loppet för era elever? 

(fördjupa kommentaren på enkäten) 

Tycker du överlag att undervisning/inlärning i engelska skulle behöva börja tidigare än 

vad som sker i dagens skolor?   

 


