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Syftet med studien var att undersöka några lärares uppfattningar om 
andraspråksinlärning och tidig engelskundervisning. Studien är kvalitativ och personliga 
intervjuer genomfördes i olika åldersgrupper och på tre olika skolor, två kommunala och 
en friskola med engelska som profil. Vi analyserade materialet utifrån en kvalitativ 
analysmetod. Resultatet visade att det finns fler likheter än skillnader i lärarnas 
uppfattningar gällande tidig engelskundervisning. Slutsatser vi kommit fram till i 
studien är att tidig engelskundervisning präglas av en lekfull inlärning med 
kommunikation i centrum och där grammatik ses som mindre relevant. Studien visade 
också att läraren är en avgörande faktor för en god engelskundervisning. 
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1. Inledning 
I vår lärarutbildning läste vi under termin tre en kurs i ämnet engelska Engelska för 
tidigarelärare 1, Grammatik och Språktillämpning. I denna kurs blev vi mycket 
inspirerade av läraren och hens tankar och idéer kring hur en tidig engelskundervisning 
bör se ut. Hen förespråkade en tidig engelskundervisning med lekfull inlärning utan 
fokus på grammatik. Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr11, skall lärare i skolan börja undervisa i ämnet engelska i årskurs tre. 
Med detta som bakgrund ville vi ta reda på mer om hur barn kognitivt tillägnar sig ett 
andraspråk samt även undersöka hur lärares uppfattningar ser ut gällande en tidig 
engelskundervisning. 
 
 

1.1 Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares uppfattningar om andraspråksinlärning och tidig 
engelskundervisning. 
 

1.2 Frågeställning 
Hur uppfattar lärare att barn tillägnar sig ett andraspråk kognitivt? 
 
Vilka uppfattningar om tidig engelskundervisning ger lärare uttryck för och hur kan 
variationen av uppfattningar förstås i relation till tidigare forskning om 
andraspråksinlärning? 
 
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
Andraspråk 
Vi använder oss av begreppet andraspråk som i vår studie syftar till både främmande 
språk och andraspråk. Vi är medvetna om att det första främmande språket barn lär sig 
inte behöver vara engelska men för att begränsa oss har vi valt att fokusera på engelskan 
och i denna studie benämna det som ett andraspråk. 
 
Modersmål 
Det första språket barnet lär sig. 
 
Tidiga åldrar  
Begreppet syftar i denna studie till barn i förskola upp till årskurs två. 
 
Tidig engelskundervisning 
Begreppet syftar i denna studie till engelskundervisning i förskola upp till årskurs två. 
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1.4 Läroplaner 

1.4.1 Läroplan för förskolan 
I Lpfö98 skrivs det främst om språk och språkutveckling med beteckningen modersmål 
då den i detta avseende syftar till barn med svenska som andraspråk och deras 
utveckling av det svenska språket och deras modersmål. Det står bland annat att 
förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska 
utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska 
som på sitt modersmål (Lpfö98 s. 11). 
 
Under rubriken förskolans uppdrag går det att läsa att verksamheten ska utgå från 
barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. 
Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö98 s. 6- 7). Det står 
även att de vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 
nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära 
ska stimuleras. 
 
Under rubriken mål står det att förskolan skall sträva efter att varje barn 
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära (Lpfö98 s.9). 

1.4.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 

Under rubriken skolans uppdrag går det att läsa att:  

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. Det internationella perspektivet innebär också 
att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden inom landet (Lgr 11 s. 9-10). 
 
Enligt Lgr 11 är syftet med engelskundervisning bland annat följande: 

- att utveckla kunskaper i engelska språket.  

- att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att 
eleven ska förstå skriven och talad engelska. Eleven ska också kunna 
formulera sig och samspela med andra i tal och skrift samt anpassa sitt språk 
till olika situationer, syften och mottagare. 

 
Centralt innehåll i engelska, i årskurs 1–3  
Kommunikationens innehåll  

• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.  

• Intressen, personer och platser.  

• Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska 
används. 

Lyssna och läsa – reception  

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.  
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• Enkla instruktioner och beskrivningar.  

• Olika former av enkla samtal och dialoger.  

• Filmer och dramatiserade berättelser för barn.  

• Sånger, ramsor, dikter och sagor.  

• Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla 
texter. 

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion  

• Enkla presentationer.  

• Enkla beskrivningar och meddelanden.  

• Sånger, ramsor och dramatiseringar. (Lgr 11 s. 31) 
 

 
2. Litteraturgenomgång 

För att få material till vår studie använde vi oss inte bara av litteratur utan även av 
vetenskapliga artiklar. De databaser vi sökte vetenskapliga artiklar på var DiVA, ERIC 
och Libris. De sökord som vi använde oss av var: tidig engelskundervisning, 
engelskundervisning, engelska i tidiga åldrar. Dessa sökord översattes och användes 
även på den engelska databasen ERIC. 

 
I litteraturgenomgången har vi valt att ta upp språkets funktion, barns språkutveckling 
och språkstimulans. Vi har valt att beskriva detta då vi anser att de tillsammans bidrar 
till en fördjupad förståelse för hur barn världen över tillägnar sig sitt modersmål och 
även ett andraspråk. Språkutvecklingsteoretikerna har vi valt att belysa då de är lika 
aktuella i all språkforskning, både modersmålsinlärning och andraspråksinlärning. 

2.1 Språkets funktion 
Lindö (2009) beskriver att människor i första hand kommunicerar för att göra sig 
förstådda men även för att skapa förståelse för andra. Bjar och Liberg (2010) skriver 
vidare att människor genom språket skapar en förståelse för omvärlden. Idag 
kommunicerar människor på många olika sätt, bland annat tack vare teknikens 
tillgänglighet i form av datorer och smartphones. Dessa hjälpmedel gör att vi inte bara 
kan kommunicera med människor runt omkring oss utan även med människor på andra 
sidan jorden. Människor kan vara globalt uppkopplade och internationellt delaktiga 
dygnets alla timmar men för att kunna vara delaktig i denna globala värld krävs ett 
gemensamt språk. I denna studie har vi valt att främst fokusera på det engelska språket 
och hur barn kognitivt tillägnar sig detta andraspråk. Innan vi berör detta område anser 
vi att läsaren bör ha förkunskaper om barns allmänna språkutveckling. 
 
Barn uppfattar ljud långt innan de lärt sig tala. Enligt Lindö (2009) börjar 
språkutvecklingen redan när fostret ligger i mammans mage då hörselsinnet är fullt 
utvecklat redan i den femte veckan. Hon menar vidare att vuxna därför bör börja språka 
med barnet så tidigt som möjligt. Lindö (2009) beskriver att barnet vid cirka tre 
månaders ålder börjar härma omgivningens språk genom joller och Arnberg (2004) 
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menar att barn allmänt lär sig språk genom att iaktta och härma andra. Lightbown och 
Spada (2006) menar att utmärkande drag inom behaviorismen är imitation och 
repetition. 

2.2 Språkstimulans 
Språkstimulans är ett centralt begrepp i diskussionen om barns språkutveckling. 
Fridolfsson (2008) menar att språket är socialt betingat och det lärs in i olika sociala 
sammanhang. Hon hävdar även att talet endast kan utvecklas genom språklig stimulans. 
Barn behöver således få möjligheter till interaktion med andra genom olika typer av 
samtal både med vuxna men även med andra barn. Som vuxen krävs en medvetenhet 
kring sitt eget språkbruk. Detta kan ske genom att använda korrekta 
meningsuppbyggnader, ha ögonkontakt med den tilltalade och att våga utmana och 
ställa frågor med varför- karaktär till barnet. Detta är mycket viktigt om barnet ska ha 
möjlighet att vidareutveckla sin muntliga uttrycksförmåga. Tidigare fanns det olika 
åsikter kring barns språkutveckling. Somliga forskare ansåg att den språkliga förmågan 
måste vara medfödd medan andra ansåg att det var miljön barnet vistades i som var 
avgörande för den språkliga utvecklingen. Tidigare har forskare enbart godtagit en av 
dessa förklaringar och uteslutit de andra teorierna men idag anser många forskare att en 
del av dessa teorier kan höra ihop och samverka. Detta beror på att en del forskare anser 
att ingen av dessa teorier enskilt kan förklara barnets språkutveckling. Två framstående 
forskare inom språkutveckling är enligt Lightbown och Spada (2006) Chomsky och 
Vygotskij. 

2.3 Språkteoretiker och deras teorier 
Lindö (2009) beskriver Chomsky som den mest framträdande forskaren inom 
nativismen. Lightbown och Spada (2006) skriver att Chomsky menade att barn är 
biologiskt programmerade vad det gäller språkutvecklingen, alltså att det föds med en 
inbyggd språkmodul. Med hjälp av denna språkmodul kommer språket att utvecklas 
naturligt och ske per automatik. Arnberg (2004) skriver att Chomsky menade att barn 
lär sig språk på ett liknande sätt och i ungefär samma ålder oavsett vart i världen de 
befinner sig. Lightbown och Spada (2006) skriver även att nativismens och främst 
Chomskys tankar starkt kopplas till begreppet kritisk period. Begreppet kritisk period 
nämns ofta i samband med barns språkutveckling. Lightbown och Spada (2006) menar 
att begreppet syftar till att barn och djur båda är genetiskt programmerade att utveckla 
en specifik färdighet inom en viss tidsram. Stimuleras inte denna färdighet tillräckligt 
kommer barnet aldrig att kunna utveckla den normalt eller fullt ut. Abrahamsson och 
Hyltenstam (2010) menar att neurofysiologen Lenneberg föreslog att denna kritiska 
period för barns språkutveckling sträcker sig från att barnets egentliga språkutveckling 
startar, från två års ålder fram till puberteten. 
 
Lindö (2009) beskriver Vygotskij som en av de mest framstående forskarna inom 
kognitivismen. Vygotskij menade att barnet lär sig i samspel och interaktion med andra 
vuxna och barn och betonade miljön som en viktig aspekt i barns språkutveckling. Lindö 
(2009) skriver även att Vygotskij menade att språket är beroende av kognitiva 
färdigheter, vilket Arnqvist (1993) beskriver som att barnen har ett aktivt samspel med 
sin omgivning och att barnen gör om yttre handlingar som kan vara både tal och 
föreställningar om omvärlden, till inre handlingar, alltså tankar. Han beskriver vidare 
att Vygotskij anser att språket inte är medfött utan att det utvecklas genom olika typer av 
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kommunikation och kognition. 
 
Arnqvist (1993) och Lindö (2009) menar båda att Vygotskijs tankar i allra högsta grad 
lever kvar i dagens syn på språkutveckling. Vygotskijs begrepp den proximala 
utvecklingszonen är kanske det som främst förknippas med honom. Lindö (2009) 
beskriver att begreppet går ut på att först identifiera ett barns egen lärandepotential för 
att sedan låta barnet samarbeta med ett annat barn med en högre lärandepotential. 
Detta leder till att barnet med hjälp av sin kamrat kommer att kunna nå en ny nivå i sitt 
lärande. Den proximala utvecklingszonen finns det exempel på i dagens läroplan, Lgr11, 
där framhålls samspelet som en viktig faktor i barns språkliga och kognitiva utveckling. 

2.4 Andraspråksinlärning 

2.4.1 Teorier 
Enligt definition menar Lightbown och Spada (2006) att alla andraspråksinlärare, 
oavsett ålder, redan har ett fullvärdigt första språk. Ladberg (2003), Abrahamsson och 
Hyltenstam (2010) påpekar vidare att andraspråksinlärning i princip följer samma steg 
som inlärningen av modersmålet. Lightbown och Spada (2006) beskriver att Chomskys 
tankar kring en medfödd språkmodul endast enligt honom kunde tillämpas vid 
modersmålsinlärning. En del forskare stödjer Chomskys synsätt medan andra menar att 
språkmodulen visst kan användas för att skapa förståelse kring en andraspråksinlärning. 
Det finns även forskare som menar på att denna språkmodul har en funktionell roll i 
modersmålsinlärningen men att den tappar sin roll vid andraspråksinlärning. Detta 
gäller främst när språkinläraren passerat den kritiska perioden för språkutveckling. 
 
Lindström (1998) nämner begreppet learning to learn. Hon menar att eleverna ska 
reflektera hur de lär sig, inte bara vad de lär sig. De ska således bli metakognitiva, 
medvetna, om sitt eget lärande. Vi har tidigare beskrivit kognitivismens och framförallt 
Vygotskijs tankar kring språkutveckling som högst beroende av samspel, interaktion, 
kommunikation, proximala utvecklingszonen och miljön. Øzerk (1998) menar att 
Vygotskij var en av få forskare som under 1960 talet var positivt inställd till 
tvåspråkighet då han såg det som en tillgång och som högst relevant för framtida 
internationella relationer. Han skriver även att många andra forskare länge ansåg att 
inlärning av ett andraspråk var något negativt då de trodde att det skedde på bekostnad 
av modersmålet. Lightbown och Spada (2006) skriver att forskare använt sig av 
Vygotskijs tankar för att konstruera en teori för andraspråksinlärning som kallas 
learning by talking. Denna teori handlar om att genom samspel och interaktion med 
andra tillägnar sig ett andraspråk. Precis som i modersmålsinlärningen menar dessa 
forskare att lärare bör använda sig av den proximala utvecklingszonen för att skapa ett 
gynnsamt lärandeklimat. Lightbown och Spada (2006) konstaterar att de tidigare 
beskrivna språkutvecklingsteorierna har lika stor betydelse oavsett om det talas om en 
modersmålsinlärning eller en andraspråksinlärning. 

2.4.2 Forskning ur ett historiskt perspektiv 
Lindström (1998) beskriver att det globalt efter andra världskriget blev mer aktuellt att 
alla barn oavsett social bakgrund skulle få möjlighet att lära sig ett andraspråk. Eapen- 
Lalitha (2011) menar att detta främst skedde i länder där engelska sågs som ett 
andraspråk, alltså främst i flera europeiska länder men även i gamla brittiska 
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kolonialländer såsom Indien. Detta kan kopplas till Lindströms (1998) tankar när hon 
beskriver fenomenet med att många av oss i Sverige ser engelska som ett andraspråk 
vilket ses som ett argument för att starta med engelskundervisning tidigt. I Lgr69 fanns 
engelska för första gången med som ett obligatoriskt ämne i årskurs tre till nio. 
Lindström (1998) tar vidare upp att Holmstrand i Sverige bedrev ett projekt, under 
1970- 1980 talet i Västerås, som kom att kallas för EPÅL, Engelska på lågstadiet. Syftet 
med projektet var att undersöka för respektive nackdelar med att starta med engelska 
redan i årskurs ett istället för i årskurs tre. Lindström (1998) skriver att Holmstrand 
menade att det inte finns någon optimal ålder för inlärning av främmande språk, bland 
annat engelska. Istället bör fokus ligga på att undersöka vilken typ av ämnesinnehåll 
som gör att eleverna i en given ålder bäst kan tillägna sig ett främmande språk. 
Förutsättningarna för att börja i tidigare åldrar menar Lindström (1998) att Holmstrand 
ansåg var goda då detta inte störde elevernas färdighetsutveckling i andra ämnen. 
Lindström (1998) menar att Holmstrands forskning bidrog till att Lgr80 tilldelade 
lågstadiet två timmar engelskundervisning. Dessa fick lärare fördela fritt bland 
årskurserna. Lindström (1998) visar på att många länder gjort undersökningar om 
engelska ska vara ett obligatoriskt ämne redan i årskurs ett men även att det i Sverige på 
Waldorfskolorna faktiskt finns två främmande språk i årskurs ett, varav ett av dessa är 
engelska. En avgörande faktor när det gäller tidig engelskundervisning är enligt 
Lindström (1998) läraren. Hon menar att det krävs mycket av läraren då hen behöver en 
förmåga och behörighet i att arbeta med barn i lägre stadier samtidigt som hen måste 
kunna göra detta på ett naturligt sätt. Hon betonar även att språkundervisningen bör, 
oavsett ålder, vara inbjudande, konkret, fylld av glädje och aktivitet. 
 

2.4.3 Fördelar med tidig engelskundervisning 
En tidig språkundervisning i engelska ska enligt Lindström (1998) ses som en 
förberedelse för språkundervisningen som kommer senare. Hon menar vidare att en 
tidig start ger en längre undervisningstid som i sin tur ger möjligheter för fler barn att få 
baskunskaper i engelska. För att uppnå detta krävs en regelbunden undervisning. Hon 
skriver att de första årens undervisning inte behöver vara formell och läroboksstyrd. 
Hon betonar även vikten av en lekfull inlärning. Detta är även något som Ladberg 
(2003) betonar vikten av när hon skriver att den vuxne ska ses som en positiv 
normgivare som tillåter sig själv och barnen att våga leka med språket och göra fel utan 
konsekvenser. Även Malmberg (2000) tar upp det faktum att en tidig språkundervisning 
kan ha positiva effekter om undervisningen sker i en kommunikativ riktning istället för 
att fokusera på grammatiken. 
 
Ladberg (2003) skriver att barn kan lära sig mer än ett språk samtidigt och detta kan ske 
i vilken ålder som helst. Hon understryker att lärare bör vara medvetna om att 
språkinlärning sker på olika sätt beroende på barnets ålder och påpekar även att 
språkundervisning måste ske på ett naturligt sätt i en naturlig språkomgivning. I en 
vetenskaplig artikel har Cepik och Sarandi (2012) undersökt om framgångar i 
andraspråksinlärning är beroende av åldern. De fann att barn som börjat tidigt med 
engelskundervisning inte presterade bättre än barn som börjat sent. De fann även att 
lärare upplevde att de barn som haft en tidig engelskundervisning hade en positivare 
attityd till ämnet engelska. 
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2.4.4 Nackdelar med tidig engelskundervisning 
Det som talar emot en tidig engelskundervisning är enligt Lindström (1998) två faktorer: 
 

- Den första, och mest argumenterbara faktorn, är att Sverige idag tar emot många 
invandrarbarn. Dessa kan svenska dåligt och många ställer sig frågan till om de 
kan lära sig behärska tre språk samtidigt. Dock menar hon att detta är ett 
påstående som inte har en stadig grund eftersom hon menar att invandrarbarn 
kan ha en lika stark önskan att lära sig engelska som andra barn.  

 
- Den andra faktorn författaren beskriver är oron hos många lärare att börja tidigt. 

Många lärare på lågstadiet anser sig ha otillräckliga kunskaper i ämnet engelska 
och vill därför inte undervisa i ämnet redan från årskurs ett. 

 
 

3. Metod 
En kvalitativ undersökningsmetod kännetecknas enligt Trost (2010) av att den är 
djupgående men i en mindre skala. Detta passade in på vår studie och blev således den 
undersökningsmetod vi valt att använda. Stukát (2005) menar att forskaren främst bör 
använda sig av öppna och kvalitativa intervjuer för att undersöka människors 
uppfattningar. I och med att vi ville studera människors uppfattningar ansåg vi i likhet 
med Stukát (2005) att forskningsintervjuer var ett lämpligt tillvägagångssätt. I och med 
att detta är en liten kvalitativ undersökning klassas denna studie inte som generaliserbar 
forskning. 
 
 
     3.1 Datainsamlingsmetod 
Datainsamlingsmetoden vi har valt är intervjuer. Denscombe (2009) menar att 
intervjufrågorna kan struktureras upp på olika sätt. Intervjuerna vi genomförde var 
semistrukturerade, som enligt författaren innebär att intervjuaren har en lista med 
ämnen som ska beröras, frågorna har inte någon specifik ordningsföljd, frågorna ska 
ställas på ett sådant sätt att intervjuaren kan upptäcka något om ett specifikt fenomen 
och svaren på frågorna är öppna. 
 
Denscombe (2009) hävdar att den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är 
den personliga intervjun. Den personliga intervjun innebär ett möte mellan två 
personer, respondenten (den som intervjuas) och forskaren (den som intervjuar). 
Denscombe (2009) redogör för fyra fördelar med att använda sig av en personlig 
intervju. Dessa fyra fördelar är: 

1. Lätt att arrangera (endast två personer som ska delta). 
2. Uppfattningar härstammar från en källa (den intervjuade). 
3. Lätt att kontrollera (forskaren behöver endast ledsaga och ta hänsyn till en 

persons idéer). 
4. Intervjun blir tydlig (transkriberingen blir lättare då det endast finns en 

deltagare) 
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3.2 Urval 
Vi kontaktade tre skolor och en förskola för att höra om de hade möjlighet att medverka i 
vår studie.  Eftersom vår studie fokuserar på barn i tidiga åldrar ville vi intervjua 
personal inom detta spann. Tanken var att dessa skulle utmynna i åtta intervjuer, varav 
fyra skulle vara med lärare/förskollärare och fyra skulle vara med rektor eller annan 
verksam som innehar en styrande position. Två av dessa skolor/förskolor är våra 
partnerskolor, dessa är kommunala. De andra två skolorna är friskolor med engelska 
som profil. Vi valde två kommunala skolor/förskolor och två friskolor för att få en så stor 
variation i lärarnas uppfattningar som möjligt.  
 
 

3.3 Genomförande 
Intervjuerna genomfördes på olika sätt. Hälften av intervjuerna(tre stycken) 
genomfördes av oss båda, medan hälften av intervjuerna genomfördes på egen hand. 
Denscombe (2009) skriver att intervjuaren genom anteckningar och bandspelare kan 
dokumentera intervjuer. Vid samtliga av våra intervjuer användes en inspelningsenhet 
för att säkerställa en korrekt transkribering och på så sätt bidra till en högre reliabilitet. 
Vi förde även anteckningar över både frågor och svar för att ytterligare kunna fånga 
nyanser i intervjuerna. Inför intervjutillfällena skickade vi ut ett mail med information 
rörande syftet och innehållet i intervjuerna för att ge respondenterna möjlighet för 
förberedelse. Innan vi startade med själva intervjun presenterade vi oss själva och våra 
kommande roller under intervjun. Denscombe (2009) skriver att personen som tilldelas 
rollen som moderator ansvarar för att lyssna på respondenten och om nödvändigt 
komma med följdfrågor. Vi startade med att en av oss var moderator och en av oss förde 
anteckningar men vi upptäckte att rollerna blandades upp under intervjun. Vi påminde 
även varje respondent om de forskningsetiska principerna innan vi startade upp 
intervjun. Vi använde oss av semistrukturerade frågor som Denscombe (2009) menar 
har som uppgift att upptäcka ett fenomen i respondentens svar. Som vi tidigare beskrivit 
använde vi oss av öppna frågor utan specifik ordningsföljd, som enligt Denscombe 
(2009) kännetecknar semistrukturerade intervjuer. Även om det inte fanns någon 
specifik ordningsföljd på frågorna så hade vi delat in intervjun i tre delar (se Bilaga 1). 
Den första delen bestod av frågor som tillät oss att bekanta oss med varandra och bli 
avslappnade i situationen. Nästa del bestod av specifika frågor som var direkt kopplade 
till vårt syfte. Den sista delen bestod av avslutande frågor där vi tillät respondenten att 
utveckla sina resonemang, ta upp nya tankar eller tillägga något som denne kände var 
relevant. 
 
 

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Vi valde att transkribera våra ljudinspelningar från intervjuerna. Denscombe (2009) 
menar att forskaren får en närkontakt till studiens data via transkribering samt att 
materialet blir lättare att analysera i textform istället för ljudform. I 
transkriberingsarbetet valde vi att dela upp intervjuerna mellan oss och vi 
transkriberade således tre intervjuer var. 
 
Denscombe (2009) beskriver analysarbetets fem steg. Dessa är följande: 
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1. Förberedelse av data- Att transkribera intervjun, skriva ut den och katalogisera 
eller koda utskriften. 
 

2. Förtrogenhet med data- Fördjupning i data och att leta efter återkommande 
teman. 
 

3. Tolkning av data- Kategorisera den kodade datan samt jämföra dessa för att finna 
likheter respektive skillnader. 
 

4. Verifiering av data- Visa datans generaliserbarhet, objektivitet, validitet samt att 
datan är tillförlitlig. 
 

5. Presentation av data- Skriftlig presentation av fynden och illustration av poänger 
genom citat. 

Databearbetningen startade med att vi transkriberade och skrev ut papperskopior av 
intervjuerna. Därefter klippte vi ut varje fråga med tillhörande svar och färgkodade varje 
persons utklipp med en egen färg. Vi gjorde en första sållning av utklippen där vi endast 
behöll de utklippen som innehöll data som svarade på studiens syfte. När vi endast hade 
de relevanta utklippen kvar började vi leta efter återkommande teman som vi sedan 
jämförde för att finna likheter respektive skillnader. I nästa steg började vi kategorisera 
datan utifrån de likheter respektive skillnader vi fann kopplat till intervjusvar och 
intervjufrågor. Vi kom först fram till sex olika kategorier som efter vidare bearbetning 
blev fem kategorier. I bearbetningen fokuserade vi på innehållet och kärnan i varje 
enskilt utklipp för att se om vi möjligtvis kunde stoppa in det i någon annan kategori, 
stryka någon kategori eller eventuellt skapa en ny kategori. Vi arbetade parallellt med 
både, utklippen från transkriberingarna, resultatet och likheterna/ skillnaderna som 
senare kom att bli en del av analysen. Genom bearbetningen blev dessa fem kategorier 
senare fyra kategorier men denna gång med nya namn och viss skillnad i innehållet i 
jämförelse mot de tidigare erhållna kategorierna. Dessa kategorier är kopplade till de 
intervjusvar vi fått samtidigt som de utgår från vilken fråga de motsvarar i vår 
intervjumall (se bilaga 1). De kategorier vi kom fram till i resultatdelen är en 
kategoriserad beskrivning av vad respondenterna svarade på intervjufrågorna. Dessa 
kategorier är: 
 
- Attityder och tidigare erfarenheter till ämnet engelska  
(motsvarar intervjufråga 5-6, 14). 
 
- Tidig engelskundervisning  
(motsvarar intervjufråga 4, 7-9). 
 
- Engelskan i praktiken  
(motsvarar intervjufråga 10). 
 
- Spontant användande av engelska  
(motsvarar intervjufråga 8, 11, 13). 

I resultatanalysen har vi bearbetat resultatet och dess kategorier och relaterat dessa till 
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litteraturen och den tidigare forskningen. Dessa har i resultatanalysen bildat fem nya 
kategorier: Engelskan ett världsspråk, Likheter i respondenternas teori och praktik, 
Olikheter i respondenternas teori och praktik, Fördelar och nackdelar med tidig 
engelskundervisning och Barns spontana användande av engelska.  
 
Denscombe (2009) menar att det finns flera olika sätt att kontrollera om datan är 
tillförlitlig. Enligt honom kan intervjuaren kontrollera om intervjudatan stämmer 
överens med övriga informationskällor och försöka hitta återkommande teman i flera 
intervjuer istället för en intervju vilket han menar ger en ökad tillförlitlighet. För att 
kontrollera vår datas tillförlitlighet har vi jämfört intervjusvar med den litteratur vi 
behandlar i litteraturgenomgången. Vi har även jämfört intervjuerna med varandra då vi 
i analysarbetet letade efter skillnader och/ eller likheter. Transkriberingarna användes 
även för att finna citat som vi använde i både resultatdelen och analysdelen för att stärka 
respondenternas utsagor. 
 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Denscombe (2009) beskriver att begreppet reliabilitet handlar om hur bra ett 
mätinstrument är på att mäta. Han beskriver vidare att det kan finnas brister i 
reliabiliteten i form av bland annat feltolkning av frågor och svar, från både moderatorns 
och respondentens håll. Han beskriver även begreppet validitet som är viktigt för 
forskare att reflektera över. Validitet handlar om hur bra mätinstrumentet mäter det 
som avses mätas. Stukát (2005) skriver att reliabilitet och validitet inte är beroende av 
varandra. Om forskaren ställer för vida, för snäva eller irrelevanta frågor så kan detta 
bidra till en minskad validitet. Stukát (2005) skriver vidare att forskaren bör ställa sig 
frågan hur pålitliga svaren är samt om forskaren är medveten om eventuella felkällor. 
 
Vi använde oss av personliga intervjuer med semistrukturerade och öppna frågor i vår 
datainsamlingsmetod. Vi valde detta tillvägagångssätt då studien ämnar undersöka 
lärares uppfattningar, vilket detta tillvägagångssätt tillgodoser. 
 
I och med att vi valde att intervjua anställda på en friskola med engelska som profil finns 
det risk för att dessa utsagor baseras på skolans policy och att de inte är deras faktiska 
uppfattningar. Detta kan tolkas som att trovärdigheten i deras utsagor kan ifrågasättas. 
Dock har vi genom studien funnit fler likheter än skillnader oberoende var 
respondenterna är verksamma, vilket gör att vi anser att dessa utsagor är lika trovärdiga 
som de andra kommunalt anställdas utsagor.  
 
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vi har i studien använt oss av de fyra forskningsetiska principerna som Stukát (2005) 
beskriver: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vi började med att skicka ut intresseförfrågningar angående deltagande 
i vår studie. Samtyckeskravet uppfylldes automatiskt då det var frivilligt att delta. Efter 
mottaget samtycke från respondent skickade vi i enighet med informationskravet ut 
information rörande syftet och innehållet i intervjuerna för att ge respondenterna 
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möjlighet för förberedelse. När tid och plats var bestämt och det var dags för intervju 
påminde vi respondenterna om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet - att 
intervjun skulle komma att spelas in, att deltagandet var anonymt och att svaren endast 
skulle användas som data i vår studie  
 
 

4. Resultat 
I detta avsnitt beskriver vi det resultat vi fått fram genom intervjuerna i vår studie. De 
rubriker som finns under detta avsnitt är kopplade till de intervjusvar och intervjufrågor 
vi fann mest relevanta för vårt syfte.  
 

4.1 Attityder och tidigare erfarenheter till ämnet engelska  
Samtliga av respondenterna uttryckte att de har en positiv attityd till ämnet engelska. De 
tycker alla att engelska är ett viktigt område samtidigt som de anser att engelskan bör få 
en större plats i skolan. En av respondenterna menar att ”ämnet bör få en större plats i 
skolan eftersom engelskan är viktig i samhället”. Anledningen till att respondenterna 
anser att engelskan bör få större plats i skolan är för att barnen behöver språket för att 
inte bli begränsade i sina framtida val men även för att de ska kunna fungera optimalt i 
samhället. En av respondenterna för fram att engelskan är ett ”väldigt viktigt ämne då 
man med hjälp av engelska kan kommunicera över hela världen, man klarar sig inte 
utan engelska i världen.” En annan uttrycker att ”det är ett viktigt ämne för att man 
inte ska bli begränsad i framtida val eller i samhället.” 
 
Respondenternas tidigare erfarenheter varierar mycket. Hälften (tre stycken) har någon 
form av utbildning i ämnet engelska. Den andra halvan av respondenterna har ingen 
utbildning i ämnet men några av dem känner ändå att deras kunskaper är tillräckliga för 
att bedriva undervisning i ämnet engelska. En lärare uttrycker att ”jag har ingen 
utbildning i ämnet engelska men har undervisat i ämnet engelska. Jag har arbetat i 
USA som kolloledare och simlärare vilket alla mina skolledare ansett varit erfarenhet 
nog för att jag ska kunna undervisa i ämnet.” Fyra av sex respondenter har någon gång 
undervisat i ämnet engelska och ingen av respondenterna har blivit erbjuden eller 
erhållit kompetensutveckling i ämnet. Intresset för en kompetensutveckling verkar hos 
flera lärare vara låg, just för att de anser att de har tillräckliga kunskaper ändå. En rektor 
berättar att ”på senare år har det inte varit någon efterfrågan till kompetensutveckling 
i ämnet engelska. Det har istället fokuserats mer på matematik och svenska.” En lärare 
säger ”jag har ingen utbildning i ämnet engelska och jag vet inte om jag haft någon 
möjlighet till kompetensutveckling. Det har jag inte varit intresserad av att ta reda på.” 
 
Efter avslutad intervju valde vi att fråga om respondenterna hade något mer att tillägga 
eller om det fanns något de ville diskutera mer djupgående. En rektor uttrycker då att 
det finns svårigheter i att hitta lärare att anställa som är utbildade i ämnet engelska. Hen 
berättade även att hens skola har ett utbyte med en klass i ett engelsktalande land som 
de mailar och skypar med och att de även tar emot utbytesstudenter på skolan. Hen 
poängterar vidare vikten av att skola och lärare bör framhålla för eleverna vilken nytta 
de har av engelskan så att de förstår varför det är viktigt för dem att ha kunskaper i 
ämnet. En annan av respondenterna antyder en fundering över att engelskan eventuellt 
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skulle ha en högre status i samhället och uttrycker då följande ”man är stolt som barn 
över att kunna engelska, jag kan räkna på engelska, eller jag kan det här på engelska, 
det får man höra hela tiden men det är lite konstigt att andra flerspråkiga barn inte är 
lika stolta över att kunna sitt modersmål.” 

 

4.2 Tidig engelskundervisning 
Många av respondenterna anser att engelskundervisningen bör starta i de årskurserna 
som finns representerade på deras arbetsplats. De som arbetar på grundskolenivå där 
det inte finns en förskoleklass menar att undervisningen kan börja i årskurs ett medan 
de som har en förskoleklass menar att undervisningen kan börja redan där. De som är 
verksamma inom förskolan menar att det finns goda möjligheter att starta redan där. 
”Jag tycker man ska ha det även i förskolan där man använder sig av engelska i 
vardagliga situationer men även uppmärksammar det i barnens lek.” 
 
Alla respondenterna är eniga när det gäller frågan som berör hur lärare bör introducera 
och arbeta med engelska. De menar att oavsett barnens ålder bör lärare börja med en 
grundläggande engelska vilket de menar kan ske med hjälp av sånger, rim, ramsor, ord, 
fraser, lek och spel. ”Man får börja långsammare med de yngre barnen och använda 
sig av sånger, spel och lekar.” Samtliga av respondenterna menar även att fokus inte bör 
ligga på det grammatiska utan istället på lustfyllt lärande. ”Det handlar då inte om att 
lära sig det grammatiska utan att få en möjlighet att lära sig genom olika former av 
sång och ramsor.” ”Det viktigaste är inte att man stavar eller uttrycker sig korrekt, 
utan att man får en möjlighet att lyssna på språket” 
 
På frågan varför lärare bör arbeta på detta sätt är alla respondenter eniga då de menar 
att arbetssättet de förespråkar ska ge barnen bättre baskunskaper, ett utökat ordförråd, 
längre inlärningstid och en ökad trygghet i att kommunicera. ”De känner sig mer 
bekväma till att prata engelska och det sker med flyt. De får även ett större ordförråd.” 
En av respondenterna hävdar också att en tidig engelskundervisning ger barnen en ökad 
språkmedvetenhet, inte bara i engelskan utan även i andra språk ”en språkmedvetenhet 
som leder till att man kan lära sig vilket språk som helst, inklusive svenskan.” En 
svårighet med en tidig engelskundervisning som en avrespondenterna uppmärksammat 
är att ”en tidig engelskundervisning kan komplicera för invandrarbarn som då måste 
lära sig behärska tre språk samtidigt.” Hen menar dock att läraren måste välja att se 
det positiva i situationen istället för att se det som ett problem.  
En av respondenterna från förskolan menar att förskolan ska väcka lust och framtida 
intresse för olika ämnen och varför inte för ämnet engelska. Detta beskrivs i följande 
citat: ”i och med att man arbetar med flerspråkighet redan i förskolan så tänker jag att 
man kan arbeta med engelskan som vilket annat språk som helst. Detta gör vi 
egentligen redan nu med hjälp av sånger, rim och ramsor. I förskolan arbetar man 
mycket med ämnen för att skapa ett intresse för ett framtida lärande, främst teknik 
och natur. Kanske skulle man kunna arbeta på ett liknande sätt med engelskan.” 
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4.3 Engelskan i praktiken 
Om vi bortser från respondenterna som tillhör förskolan börjar de andra 
respondenterna sin engelskundervisning redan i årskurs ett. ”Vi börjar introducera 
ämnet engelska redan i årskurs ett. De läser engelska två timmar/vecka tillsammans 
med en engelsktalande lärare.” En av rektorerna berättar att lärarna på skolan börjar 
med engelskundervisning enligt läroplanen i årskurs tre. Hen uttrycker vidare att det 
inte är något problem om lärarna vill börja med engelskan tidigare än årskurs tre men 
hen poängterar att detta helt och hållet ligger i lärarens eget intresse att starta upp. En 
av lärarna från samma skola berättar ”jag började med mina elever redan i årskurs ett. 
Det var ett medvetet val även om det inte ingick i timplanen.” Denna lärare berättar att 
hen haft engelska med eleverna från årskurs ett till årskurs tre och uttrycker hur 
undervisningen förändrats ”undervisningen var i årskurs ett väldigt basic: sånger, 
ramsor, veckans dagar, alfabetet och siffror. Nu när de går i trean får de läsa, skriva 
och prata. Vi lyssnar även mycket på musik. Ibland får de sitta i par och ställa frågor 
till varandra och sedan får de redovisa detta inför klassen. Skillnaden gentemot 
tidigare år är att de i trean har fått läromedel.” 
 
På frågan hur deras verksamhet i ämnet engelska ser ut i dagsläget så använder många 
av respondenterna sig av främst sång, rim, ramsor, ord, fraser, lekar och spel. Det 
framkommer även att deras lektioner inte är alltför läroboksstyrda då det endast var en 
av respondenterna som berättar att läromedel används redan i årskurs ett. ”Det är en 
vanlig lektion som vilken som helst som startar med en introduktion. Det är mycket 
sång, rim, ramsor och lekar. Vi använder oss även av läromedel.” En av de intervjuade 
berättar även att de i årskurs ett arbetar på samma sätt som de flesta andra skolor gör i 
årskurs tre.  
 
I förskolan ska det inte bedrivas undervisning vilket är varför en av respondenterna 
svarade så här på frågan om hur dennes undervisning sker ”det blir väldigt 
situationsbundet. När barnen talar om det spinner jag vidare på det dem tagit upp för 
att skapa ett lärtillfälle.” 
 

4.4 Spontant användande av engelska 
Det framkommer i samtliga intervjuer att respondenterna observerat att barn, oavsett 
ålder, använder sig av engelska ord och/eller fraser. Det lärare oftast observerar är att 
barn sjunger och lyssnar på musik med engelska texter, spelar spel som är på engelska, 
tittar på TV och film med engelskt tal (svensk text). En respondent säger ”ja jag har 
märkt det då de tittar mycket på tv och lär sig mycket därifrån.” och en annan 
respondent berättar ”ja jag kan se att barn visar medvetenhet kring engelska. De 
använder engelska ord och fraser, de sjunger på engelska, lyssnar på musik med 
engelska texter och de spelar spel på både Ipads och Xbox där spelen ofta är på 
engelska.” De uttrycker att barnen både ser och hör engelska väldigt tidigt och redan i 
hemmet. En av respondenterna anser att detta är mycket nyttigt för barnen då hen 
menar att vuxna i hemmet bör tänka på ett språkmedvetet sätt då hen menar att ”barn 
lär sig det de har förmåga att lära sig och finns språk runt omkring så tar man intryck 
av det.” 
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Två av respondenterna visar på hur de använder sig av sina observationer av barnens 
omedvetna användande. En av dessa berättar att hen försöker ta reda på om barnen 
egentligen förstår innebörden av de engelska uttrycken som de använder, detta då hen 
har märkt att en del uttryck inte alltid är positivt laddade. Hen använder detta som en 
ingång för diskussion och samtal kring engelska språket då hen berättar att ”ibland 
använder de begrepp som inte är så trevliga. De vet egentligen inte vad de säger men 
de ser att de får en reaktion och vad det har för effekt hos de vuxna. Detta måste man 
prata kring.” Den andra respondenten berättar att hen genom att integrera engelskan i 
sin undervisning kan ta reda på hur stor barnens förståelse för det engelska språket 
verkligen är. ”Jag har även morgonsamlingar på engelska där jag enbart pratar 
engelska. Jag har märkt att barnen förstår vad jag talar om genom kontexten och 
kroppsspråk.” 
 

 

5. Resultatanalys 
I detta avsnitt följer en analys av resultatet. Kategorierna är konstruerade utifrån det vi 
uppfattade som kärnan i våra intervjusvar och strukturerade utifrån våra 
frågeställningar. 
 

5.1 Engelskan- ett världsspråk 
Flera av respondenterna menar att ämnet engelska är mycket viktigt för att barnen i 
framtiden inte ska känna sig begränsade i sina val. En av rektorerna uttrycker att 
”engelskan är viktig, då språket i framtiden inte ska kunna begränsa en i framtiden.” 
Respondenterna menar även att engelskan i framtiden kommer att hjälpa barnen att 
fungera optimalt i vårt nuvarande mångkulturella samhälle. En annan rektor uttrycker 
att ”ämnet bör få en större plats i skolan eftersom engelskan är viktig i samhället.” En 
annan lärare uttrycker att ” Väldigt viktigt ämne då man med hjälp av engelska kan 
kommunicera över hela världen. Man klarar sig inte utan engelska i världen.” Dessa 
påståenden är även något som kan kopplas till vår litteraturgenomgång. Øzerk (1998) 
menar att Vygotskij, i likhet med våra respondenter, var positivt inställd till 
tvåspråkighet, då han såg det som en tillgång och högst relevant för framtida 
internationella relationer. Detta finns även beskrivet i Lgr11 där det internationella 
perspektivet beskrivs. Detta syftar till att skolan ska förbereda barnen för ett globalt 
samhälle med internationella kontakter som sträcker sig utanför Sveriges gränser. 
 
Många av respondenterna menar att en tidig engelskundervisning kan skapa en tidig 
medvetenhet kring det engelska språket men även kring andra språk i allmänhet. En av 
respondenterna uttrycker att ”jag tror att tidig engelskundervisning ger en 
språkmedvetenhet som även underlättar för att lära sig vilket språk som helst, 
inklusive det svenska språket.”  Detta kan kopplas till Lindströms (1998) tankar om att 
svenskar är så pass medvetna om engelskans status och plats i samhället att många här 
inte längre ser engelskan som ett främmande språk utan snarare som ett andraspråk. 
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5.2 Likheter i respondenternas teori och praktik 
Respondenterna tar upp kommunikation som ett viktigt verktyg i tidig 
engelskundervisning. En av respondenterna uttrycker att ”viktigast är definitivt att 
kommunicera.” Även Fridolfsson (2008) hävdar att barn behöver få möjligheter till 
interaktion och kommunikation med både vuxna och andra barn eftersom språket lärs in 
i olika sociala sammanhang. I Lgr11 tas kommunikation upp som en del i det centrala 
innehållet för engelska i årskurs 1- 3.  Många av respondenterna menar även att lärare 
bör arbeta med tidig engelskundervisning genom sång, rim, ramsor, ord, fraser, lek och 
spel. ”Man kan sjunga engelska sånger, man kan göra någon liten ramsa, man kan 
säga hej, god morgon och hejdå.” Undervisningen ska enligt respondenternas utsagor 
inte fokusera på grammatik. ”Här handlar det inte om att lära sig engelska, att du ska 
skriva, stava och grammatiskt rätt och allt det här. Utan det finns så mycket annat du 
kan göra kring ett språk.” I likhet med respondenterna menar Malmberg (2000) att 
tidig språkundervisning ska vara kommunikativt riktad istället för grammatiskt. 
Respondenternas utsagor får mer stöd genom Vygotskij som enligt Lightbown och Spada 
(2006) menar att barn genom samspel och kommunikation - learning by talking, 
tillägnar sig ett andraspråk. Han menar vidare att lärare precis som i 
modersmålsinlärningen bör använda sig av den proximala utvecklingszonen för att 
skapa ett gott lärandeklimat. Oavsett när barnen börjar sin engelskundervisning fann vi i 
respondenternas utsagor att många i praktiken började på liknande sätt. De använder 
sig av sånger, rim, ramsor, ord, fraser, lekar och spel. Detta återfinns i det centrala 
innehållet i Lgr11 för engelska i årskurs 1- 3. Lindström (1998) beskriver, precis som 
respondenterna genomgående har gjort, att andraspråksundervisning ska vara lekfull, 
konkret, inbjudande, fylld av glädje och aktivitet. 
 
Det framkommer även att Lightbown och Spada (2006) menar att repetition och 
imitation är viktiga begrepp inom behaviorismen. Dessa är även viktiga inslag i 
engelskundervisningen. En av respondenterna uttrycker att ”de får också träna på att 
sjunga eller repetera ord efter mig.” Ladberg (2003), Abrahamsson och Hyltenstam 
(2010) menar att andraspråksinlärning i princip följer samma steg som inlärningen av 
ett modersmål där imitation och härmning, enligt behaviorismen, är ett steg i den 
språkliga utvecklingen. 
 

5.3 Olikheter i respondenternas teori och praktik 
Många av respondenterna menar att engelskundervisningen kan påbörjas i den 
verksamhet som finns representerad på arbetsplatsen. Eftersom våra intervjuer tagit 
plats i olika verksamma åldrar, från förskola till årskurs två, menar respondenterna 
egentligen att det inte finns en specifik ålder då undervisningen bör börja eftersom alla 
har olika förslag på lämplig ålder kopplat till deras arbetsplats. Holmstrand enligt 
Lindström (1998) anser, precis som respondenterna, att det inte finns någon optimal 
ålder för språkinlärning. Han menar istället att det är ämnesinnehållet som är 
avgörande. Även Ladberg (2003) anser detta, då hon menar att barn kan lära sig mer än 
ett språk samtidigt och att detta kan ske i vilken ålder som helst. 
 
Enligt respondenternas utsagor fann vi följande skillnader när engelskundervisningen 
påbörjades i praktiken: 
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- I förskolan menar respondenterna att lärare enligt läroplanen inte ska bedriva 
undervisning. Detta är orsaken till varför engelskundervisning enligt utsagor 
endast sker i situationsbundna kontexter där barn visar intresse för engelskan. 
 

- Rektorn på en av skolorna menar att de enligt läroplanen startar med 
engelskundervisningen i årskurs tre. Dock menar rektorn att hens anställda lärare 
har möjlighet att starta med engelskundervisning redan i årskurs ett och läraren 
vi intervjuade från samma skola har valt att göra detta. 

Detta kan direkt kopplas till Lindström (1998) som menar att det krävs mycket av 
läraren gällande dennes förmåga och behörighet för att på ett naturligt sätt kunna arbeta 
med barn i lägre stadier. 
 

5.4 Fördelar och nackdelar med tidig engelskundervisning 
Många av respondenterna menar att effekten av en tidig engelskundervisning blir att 
barnen får en bättre bas, längre inlärningstid, ökat ordförråd och blir mer bekväma med 
att tala det engelska språket. En av respondenterna uttrycker att ”det är positivt därför 
att de blir tryggare i att prata och det blir liksom inte främmande utan det blir en 
naturlig del i deras skoldag.” En annan respondent uttrycker att ”de känner sig 
bekväma med att prata och det sker med mer flyt. De har också ett större ordförråd.” 
Lindström (1998) beskriver, i likhet med respondenterna, att en tidig start ger en längre 
undervisningstid och större möjligheter för fler barn att få förbättrade baskunskaper. 
Lindström (1998) menade att Holmstrand och EPÅL- projektet visade att 
förutsättningarna för att börja i tidigare åldrar är goda då detta inte stör elevernas 
färdighetsutveckling i andra ämnen och att lärare bör fokusera på vilken typ av 
ämnesinnehåll som gör att eleverna i en given ålder bäst kan tillägna sig ett främmande 
språk. 
 
Lindström (1998) menar även, i likhet med respondenterna, att det finns två faktorer 
som talar emot en tidig engelskundervisning. Dessa två faktorer är: 

-Osäkerheten om invandrarbarn klarar av att utveckla och behärska tre språk samtidigt. 
En respondent uttrycker att ” jag tänker på våra nyanlända. De som har kommit till 
Sverige ganska nyligen. Vi säger att man har varit i en klass i ett år. Då är ju svenskan 
ganska ny. Då ska vi börja med engelska, vi säger att du inte har med engelska där du 
kommer ifrån. Då kommer du hit och så säger vi att du ska lära dig engelska också. 
Fast jag tror, innerst inne. Vad jag tror så tror jag att barn har en sån kapacitet så 
dem fixar det. Det kan vara lite som att man, precis som när barn lär sig, liksom 
nyfödda barn då är dem liksom tysta till en början de lagrar bara in. Jag tror faktiskt 
att det är samma sak här att man, dem lär sig svenska för fullt och sen börjar man 
med engelskan, men den får väl ligga där lite tyst latent men jag tror att dem, att man 
lär in i alla fall. Och så småningom så kommer liksom engelskan, men dem får ju två 
språk som dem skulle behöva lära sig då, både svenskan och engelskan, det är väl det 
kanske negativt, men jag tror faktiskt att dem lär in språket trots att dem. Det får ta 
lite längre tid bara. Jag tror inte att det är något negativt egentligen.” 
 
-Oron hos många lärare att ha otillräckliga kunskaper i ämnet engelska för att starta 
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med undervisningen tidigare. En respondent uttrycker att ”däremot så… dom som går i 
förskoleklassen kanske inte har någon utbildning i engelska så att då blir det ju så att 
man kanske inte riktigt vill, man kanske känner sig lite osäker i engelska och det är ju 
främst då jag märker att lärare inte vill undervisa i det eller vill göra så mycket 
engelska om de känner sig otrygga. 
 

5.5 Barns spontana användande av engelska 
Många av respondenterna var eniga om att barnen tidigt visar medvetenhet kring det 
engelska språket. Respondenterna menar vidare att barnens spontana användande kan 
ske på olika sätt. En av respondenterna uttrycker att ”engelskan finns ju överallt, de 
sjunger med i sånger, som de kanske inte vet vad de sjunger och då kan man hjälpa de 
med det.” En annan av respondenterna uttrycker att barnen ofta frågar ”åh, vad heter 
det här (ordet de undrar över) på engelska?” Hen menar då att lärare måste ta vara på 
detta visade intresse och hjälpa barnen vidare i deras resonemang. Fridolfsson (2008) 
menar att språket är socialt betingat, lärs i olika sociala sammanhang och att barn måste 
få möjligheter till interaktion med andra. Lpfö98 genomsyras av att vuxna ska vägleda, 
stimulera och ta tillvara på barnens intressen. De flesta av respondenterna tror att 
anledningen till detta spontana användande av engelska är dagens samhälle och den 
mängd engelska som finns i barnens vardag genom deras kontakt med media i olika 
former. 
 
 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod då fokus låg på lärares 
utsagor om deras uppfattningar vilket vi lättast synliggjorde genom en kvalitativ 
undersökningsmetod. Vi tycker att intervjuerna har fungerat bra och vi är nöjda med 
upplägget på våra intervjufrågor då de på många sätt visade sig vara gynnsamma för 
analysarbetet. Vi är även nöjda med urvalet av respondenter som medverkat då det inte 
alls blev som vi förutspått vilket gav oss en ny infallsvinkel i vårt tankesätt. I och med att 
en av friskolorna valde att inte medverka och att vi inte fick dessa två intervjuer på 
någon av de andra skolorna/förskolan fick vi inte den bredden vi hade hoppats på. Om vi 
i vår kvalitativa undersökning hade haft fler respondenter hade vi förmodligen fått en 
bredare variation i utsagorna vilket i sin tur skulle ha påverkat resultatet och analysen. 
Att respondenterna hade fått svara på enkäter hade förmodligen synliggjort flera olika 
uppfattningar. På grund av tidsbrist var detta inte ett alternativ för oss. En positiv faktor 
med få respondenter är att vi har haft tid att analysera varje respondents utsagor 
grundligt, vilket har bidragit till att samtliga utsagor har varit lika relevanta för resultat 
och analys oavsett respondenternas yrkesbeteckning eller verksamhet. Eftersom vi 
endast utfört en mindre kvalitativ undersökning kan denna studie inte klassas som 
generaliserbar forskning. 
 
Vi valde medvetet att ha med en friskola med engelska som profil i vår studie då vi 
trodde att detta skulle hjälpa oss att belysa olika synsätt och arbetssätt på andraspråk i 
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skolan. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
När vi analyserade blev vi mycket förvånade över vårt resultat då vi upptäckte att det var 
färre skillnader och fler likheter skolorna och lärarna emellan än vad vi trott då vi 
påbörjade vår studie. 
 
Hur uppfattar lärare att barn tillägnar sig ett andraspråk kognitivt? 
Uppfattningarna kan förstås i relation till tidigare forskning om andraspråksinlärning. 
Både Malmberg (2000) och respondenterna poängterar vikten av att lärare inte bör 
fokusera på den grammatiska delen när de arbetar med andraspråksinlärning med barn i 
tidiga åldrar. Respondenterna i likhet med litteraturen och de båda läroplanerna (Lgr11 
och Lpfö98) menar att fokus istället bör ligga på att leka fram språket med hjälp av 
sånger, rim, ramsor och spel. Lindström (1998) betonar att språkundervisningen oavsett 
ålder bör vara inbjudande, konkret, fylld av glädje och aktivitet. Respondenterna menar 
även att kommunikation, interaktion och samspel är viktiga beståndsdelar i en 
fungerande andraspråksinlärning. Detta är även kärnan, enligt Lightbown och Spada 
(2006), då de beskriver Vygotskijs teori för andraspråksinlärning- learning by talking. 
 
Vilka uppfattningar om tidig engelskundervisning ger lärare uttryck för och hur kan 
variationen av uppfattningar förstås i relation till tidigare forskning om 
andraspråksinlärning? 
Vi har genom analysen upptäckt en variation i respondenternas uppfattningar kring hur 
lärare bör lära ut ett andraspråk och hur de menar att de praktiskt går till väga i sin 
undervisning. Genom respondenternas utsagor synliggörs det att deras uppfattningar 
kring ämnet engelska är beroende av tidigare erfarenheter av ämnet. Detta finner vi stöd 
för i Lindström (1998) där hon skriver att en avgörande faktor när det gäller tidig 
engelskundervisning är läraren. Det krävs mycket av läraren då hen behöver ha en 
förmåga och en behörighet i arbetet med barn i lägre stadier. Läraren måste samtidigt 
kunna göra detta på ett naturligt sätt. Detta kan kopplas till Lightbown och Spada 
(2006) och Malmberg (2000) när vi i föregående fråga beskriver deras resonemang 
kring hur den praktiska verksamheten bör planeras. 
 
En av de få skillnaderna vi fann i vår studie var lärares uppfattningar gällande när barn 
åldersmässigt bör börja undervisas i andraspråk. I intervjuerna framkom det att 
respondenterna menade att den optimala åldern för andraspråkinlärning var den ålder 
som finns representerad i deras verksamhet. Vår studie visade även att detta inte är 
fallet i praktiken. Lärare på förskolan får, enligt Lpfö98, endast ta vara på barnens 
visade intresse i situationsbundna kontexter för att utveckla deras nyfikenhet och deras 
lust att lära och inte bedriva undervisning.  
 
Diskussionen kring en optimal ålder finns även i vår litteraturgenomgång. Där uttrycker 
Lindström (1998) att Holmstrand genom sitt EPÅL- projekt och även Ladberg (2003) att 
det inte finns någon optimal ålder hos barn för andraspråkinlärning. De menar att 
andraspråksinlärning kan ske i vilken ålder som helst. Abrahamsson och Hyltenstam 
(2010) menar att neurofysiologen Lenneberg anser att den kritiska perioden för 
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språkinlärning startar när språkutvecklingen påbörjas och slutar vid puberteten. En del 
respondenter och de forskare vi benämner i vår studie har olika åsikter rörande när 
lärare bör starta med andraspråkundervisning. Samtliga rör sig dock inom ramen för det 
som Lenneberg i Abrahamsson och Hyltenstam (2010) menar är den kritiska perioden. 
Detta menar vi kan vara en anledning till varför respondenterna är oense i sina svar 
gällande när lärare bör börja undervisa i andraspråk. 
 

6.3 Slutsats, pedagogisk relevans och nya forskningsfrågor 
I studiens inledning skrev vi om vår lärare som i en engelskkurs på Mälardalens 
högskola inspirerade oss till att utföra denna studie. Genom denna studie kan vi 
konstatera att både hen, respondenterna och forskning har samma tankar gällande hur 
en tidig engelskundervisning bör se ut. Dessa indikerar alla att en lekfull inlärning, fylld 
med kommunikation och utan fokus på grammatik är det centrala i tidig 
engelskundervisning. Studien genomsyras av tankar, idéer, observationer och arbetssätt 
som visar lärares medvetenhet gällande engelskundervisning, språket engelska och 
ämnet engelska. Även om respondenterna inte är främmande för ämnet eller 
undervisning i ämnet framkom det i resultatanalysen att det finns en oro, rädsla och 
medvetenhet att som lärare eventuellt ha otillräckliga kunskaper i ämnet. Detta tas även 
upp av Lindström (1998)som beskriver detta som en faktor som talar emot tidig 
engelskundervisning. Läraren är enligt författaren en avgörande faktor för en god 
engelskundervisning. Ladberg (2003) skriver att vuxna måste vara positiva normgivare 
som vågar leka med språket och göra fel utan konsekvenser. Fridolfsson (2008) skriver 
vidare att vuxna måste vara medvetna om sitt eget språkbruk. Genom detta skapas en 
god miljö för språkstimulansen att utvecklas i.  
 
Genom studiens slutsatser har vi i kommit fram till att en medveten lärare är den största 
och mest avgörande faktorn för att bedriva en tidig engelskundervisning framgångsrikt. 
En medveten lärare är inte bara medveten om sig själv och sin egen undervisning utan 
hen är även medveten om hur barn tillägnar sig kunskaper. Vi anser även att en 
medveten lärare skapar motivation och intresse för ämnet hos barnen genom att ta 
tillvara på barnens egna intressen och erfarenheter. Genom denna studie har vi sett att 
modersmålsinlärning och andraspråksinlärning följer samma mönster. Med denna 
vetskap och dagens mångkulturella samhälle menar vi att denna studie blir relevant för 
samtliga lärare oavsett ämne och/eller verksamhet då alla lärare är språklärare.  

En annan aspekt av engelska som kom till uttryck under våra intervjuer är funderingen 
som en av respondenterna har. ”Man är stolt som barn över att kunna engelska, jag 
kan räkna på engelska, eller jag kan det här på engelska, det får man höra hela tiden 
men det är lite konstigt att andra flerspråkiga barn inte är lika stolta över att kunna 
sitt modersmål.” Vi tolkar denna fundering som att respondenten undrar över huruvida 
det engelska språket har en högre status och prestige än andra språk. Detta anser vi kan 
kopplas till en ny forskningsfråga samt ett nytt område av engelska att studera. 
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Bilaga 1- Intervjumall 

1. Berätta om din utbildningsbakgrund och hur länge du har arbetat på den här skolan. 
 
2. Har du någon utbildning i ämnet engelska?  
 
3. Har du fått möjlighet till någon kompetensutveckling i ämnet engelska på den skola 
du arbetar? I så fall, vilken? 
 
4. När bör man enligt dig introducera ämnet engelska? Vilka är skälen till att du tycker 
så som du gör?  
 
5. Vilken inställning har du till ämnet engelska? 
 
6. Hur viktigt tycker du att det är att eleverna lär sig engelska? 
 
7. Är det viktigt att börja undervisa i ämnet engelska tidigt? 
 

8. När anser du att man kan starta introduceringen i engelska? Varför? 
 

9. När börjar du introducera ämnet engelska? Varför? 

 
10. Hur sker din praktiska undervisning i ämnet engelska? 
(Grupp, par, helkass, katederundervisning) 
 
11. När anser du att det finns utrymme rent kunskapsmässigt hos barnen för att kunna 
starta med undervisningen i ämnet engelska? Vilka är skälen till att du anser detta? 
 
12. Vad vill du att eleverna lär sig?  
(Finns det någon gräns, förstår talad engelska, göra sig förstådd muntligt enkla 
situationer, förstå/läsa enkla texter, skriva, använda engelska språket i olika vardagliga 
situationer) 
 
13. Har du märkt att barnen visat medvetenhet kring engelska språket med tanke på all 
engelska som finns runt omkring barnen i deras vardag? (musik, spel, film, TV) 
 
14. Vilken effekt tror du att tidig engelskaundervisning har i det långa loppet för barnen? 
(kan vara både positivt och/eller negativt) – bekostnad på något eller ökning? 
 
15. Avslutning, övriga frågor, tankar 
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Bilaga 2- Disposition av studien 

 
Vi har lagt upp arbetet med denna studie på följande sätt: 

 

Litteratur 

Då det var ont om tid delade vi upp litteraturen mellan oss. Vi hade sedan som små 

litteraturseminarium där vi berättade för varandra vad vi läst samt delade med oss av 

våra anteckningar. Eventuella frågor som uppstått under litteraturläsningen tittade vi på 

gemensamt. Genom detta arbetssätt kunde vi ta del och bearbeta en stor mängd 

litteratur på kort tid. När vi senare skulle sammanställa litteraturgenomgången skriftligt 

i studien har vi suttit tillsammans med all aktuell litteratur. 

 

 

Intervjuer 

Vi genomförde sex intervjuer totalt varav tre av dessa genomfördes tillsammans och 

övriga tre genomfördes på egen hand. Transkriptionsarbetet delades upp och vi 

transkriberade tre intervjuer var. Sammanställningen, resultatet och analysarbetet 

genomfördes självfallet gemensamt. 

 

 

Skrivprocessen 

Allt skrivande har skett tillsammans. Även om vi delat upp litteratur och intervjuer har 

sammanställningen av alla rubriker gjorts tillsammans. Detta gjorde vi för att båda 

skulle få sätta sin prägel på arbetet och för att vi skulle få lika stor arbetsbörda. Att vara 

två författare av studien var ett medvetet val. Vi anser att det är självklart att vi båda var 

lika delaktiga i studiens samtliga moment. Vi har hjälpts åt och kompletterat varandra 

på ett bra sätt under hela denna process.  


