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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Stellan Sundh som givit oss värdefull vägledning genom detta 

examensarbete. Vi vill även tacka de fyra förskolor som tog sig tid att använda och utvärdera 

vår produkt. 
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Abstract 
The starting point of this work is to introduce early language learning of English in preschool. 

It takes a long time to learn the basics of a foreign language and children are most receptive 

to learning languages in the preschool age. We have chose to create a product that inspires 

teachers to use English in preschool and find a curiosity about the language in children aged 

3–5 years. The product is built in related subject areas from the preschool curriculum with the 

main focus on the English language. English is thus the subject integrated and becomes a 

means to achieve the aspirations of the goals. The topics covered include: maths, language, 

social interaction, movement and health, creativity and science and technology. The product 

is presented in six stories about the unisex character Charlie who loves language. For each 

story, there is a related activity involving a subject area. Finally, there is aesthetic extra-

material that can be paired with the stories and deepens the learning of the English language 

with singing and drama. Overall instructions to the booklet are presented in the beginning. 

Preparations, materials and other instructions are presented to each activity. The summary 

booklet consists of 28 pages of text and image. The completed product was distributed to 12 

educators in preschool who provided feedback and evaluated the design, use and relevance of 

the product. The results show that many educators think that English has a place in preschool. 

The product was well received by all educators and was considered to be good and inspiring 

base material that urged them to use the English language in preschool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: english, preschool, product, inspire, language learning, curiosity. 

 

 

 

 

 



4 

Sammanfattning 
Utgångspunkten för detta arbete är att införa en tidig språkinlärning av engelska i förskolan. 

Det tar långt tid att lära sig grunderna i ett främmande språk och barn är mest mottagliga för 

att lära sig språk i förskoleåldern. Vi valde att skapa en produkt som uppmanar och inspirerar 

pedagoger och barn till att använda engelska i förskolan. Produkten är uppbyggd i anknytning 

till ämnesområden ur läroplanen för förskolan med huvudfokus på det engelska språket. 

Engelskan är på så sätt ämnesintegrerad och blir ett medel för att uppnå strävansmålen. 

Ämnesområden som behandlas är: matematik, språk, socialt samspel, rörelse och hälsa, 

skapande samt naturvetenskap och teknik. Produktens utformning fördelas på sex berättelser 

om den könsneutrala karaktären Charlie som älskar språk. Till varje berättelse finns en 

tillhörande aktivitet som berör ett ämnesområde. Avslutningsvis finns ett estetiskt 

extramaterial som kan kopplas ihop med berättelserna och fördjupa inlärningen av det 

engelska språket med sång och drama. Övergripande instruktioner till häftet presenteras i 

början. Förberedelser, material och övriga instruktioner presenteras inför varje aktivitet. 

Materialet riktar sig till barn i åldrarna 3–5 år. Häftet består av 28 sidor med både text och 

bild. Produkten skickas ut till 12 pedagoger som utvärderar produktens upplägg, 

användningsområde samt relevans. Resultatet visar att många pedagoger tycker att engelska 

har en plats i förskolans verksamhet. Produkten mottogs väl av samtliga pedagoger och 

ansågs vara ett bra och inspirerande grundmaterial som uppmanar dem till att använda det 

engelska språket i förskolan.  
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1. Inledning och bakgrund 
Under vår grundskoletid har vi upplevt att den engelska undervisningen inte givit oss så 

mycket i ett lärande ändamål. I grundskolan upplevde vi att det engelska språket blev ett 

påtvingat och svårt ämne. Mycket av undervisningen handlade om grammatik och glosor och 

vi kände en ångestrelaterad känsla när vi talade på engelska. Det var många bitar som skulle 

falla på plats under en kort tid. I en rapport från Skolverket (2005) kommer det fram att 

hälften av alla elever i grundskolan tycker att det är svårt med engelska. När många barn och 

ungdomar lämnar skolan så har de en känsla av att deras kunskaper inom det engelska ämnet 

är bristfälliga (a.a.). Parallellt med detta höjs även kraven på att kunna kommunicera på 

engelska i samhället (SOU 2002, s. 27).  

 

Idag så möter vi det engelska språket genom TV, film och kommunikation med andra 

människor på ett helt annat sätt än när vi var barn. Våra upplevelser speglar bara två 

individers erfarenheter av språkinlärning och de bygger endast på våra upplevda känslor. Vi 

har därifrån fått tankar om en undervisning eller introduktion av det engelska språket som 

kommer in i tidigare åldrar med tonvikt på ett lustfyllt lärande. Det engelska språket har en 

framträdandet roll i dagens samhälle och vi tror att pedagoger kan känna en rädsla eller en 

oro, för att introducera språket i förskolans verksamhet. I och med denna tänkbara 

obehagskänsla så kan barns tidiga kontakt med språket hämmas. Att införa det engelska 

ämnet i förskolans läroplan kan få motstånd p.g.a. tidspress, prestationsångest och andra 

tänkbara faktorer. Därför vill vi skapa en produkt där engelskan blir ett inslag i de andra 

ämnena i förskolans verksamhet.  

 

Barn kommer i kontakt med språket när de använder internet, tv, spel, film och appar. 

Engelska finns överallt i barnens vardag vilket gör att det finns ett kommunikativt behov av 

att lära sig språket. Efter våra år av studier med inriktning på barn i förskolan har vi fått 

uppfattningen av att barn har bäst förutsättningar att lära sig ett språk i förskoleåldern. Vi har 

valt att skapa en produkt som ger ett inslag av det engelska språket då dagens samhälle kräver 

språkliga kompetenser inom ämnet. Läroplanen för förskolan vill att vi som blivande 

förskollärare ska arbeta för att barnen ska utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med 

och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell 

mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle (Lpfö 98/16, s. 6). 

När läroplanen för förskolan tar upp vikten av det internationaliseringsuppdrag som förskolan 

har kan uppdraget nämnas på många olika sätt, t.ex. genom interkulturell kommunikation 

som genomsyras i den dagliga verksamheten. Men även genom att stimulera barnens intresse 

genom praktiska och teoretiska aktiviteter med hjälp utav olika metoder (Allström, 2010a, s. 

47).  
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2. Syfte 
Syftet med vår produkt är att inspirera och uppmana pedagoger till att använda det engelska 

språket i förskolan för barn i åldrarna 3–5 år.  

 

3. Omvärldsanalys 
 

3.1 Smenglish och Dora Utforskaren 
Karman (2011) skapade Smenglish som står för ”English for small children” och bygger på 

ordkort och ordskyltar för att stimulera barns tidiga möte med engelska. Det finns även fyra 

figurer som kan bidra till att skapa olika samtal med barngruppen. Figurerna har både en 

svensk och en engelsk sida för att kunna behandla båda språken i aktiviteten. Materialet är 

uppbyggt i tre olika teman med ökande svårighetsgrad. Lådorna innehåller 100 ordkort, och 

till varje ordkort finns en ordskylt. På en ordskylt finns det fem meningar om det ord som står 

på ordkortet. Meningarna är skrivna på både svenska och engelska. Smenglishmaterialet har 

inga fastställda anvisningar vilket öppnar upp till fritt förfogande (a.a.). I övrigt har vi noterat 

att det finns barnprogram som vill inspirera barn till att prata engelska. Ett tydligt exempel är 

Dora utforskaren (www.nickelodeon.se/serier/280-dora-utforskaren), som är ett barnprogram 

där grundidén byggs upp kring att stimulera barns språkutveckling med hjälp engelska och 

spanska. I den svenska versionen tillämpas svenska och engelska. 

 

3.2 Examensarbeten  
Under sökandet fann vi andra examensarbeten som undersökt frågan vad som händer om man 

introducerar det engelska språket i förskolans verksamhet. Roslunds (2015) uppsats handlar 

om att implementera det engelska språket i förskolan där estetiska lärprocesser är ett bra sätt 

att lära ut språk i förskolans verksamhet. Även Larsson (2015) har gjort en studie där hon vill 

bidra med kunskap om pedagogers arbete genom lek för att stimulera det engelska språket. 

Bard (2014) undersöker lärarnas uppfattning om betydelsen av tidig engelskinlärning i 

förskola och skola. Ingen av ovanstående författare valde modell två, att utforma en produkt.  

 

3.3 Motioner för engelska i förskolan 
Staxäng och Rothenberg (2008) från Moderaterna skickade in en fristående motion för att 

införa engelska i förskolan. De beskrev det språkliga behovet i en globaliserad värld.  

 

Införandet av engelskundervisning redan i förskolan syftar därför till att tidigt utveckla den 

kommunikativa förmågan i engelska, vilket är nödvändigt för internationella kontakter, en allt mer 

globaliserad arbetsmarknad samt inte minst för att elever tidigt skall kunna ta till sig den snabba 

utveckling som i dag sker genom IT-samhället. (a.a.).  

 

Linander (2008) från Centerpartiet skickade också in en fristående motion till riksdagen med 

förslaget att det engelska språket skulle bli en del i förskolans verksamhet. En motiverande 

faktor för Linanders motion var att goda kunskaper i engelska kan leda till en stark fördel för 

kommunikation i vårt internationaliserade samhälle (a.a.). Utbildningsutskottet behandlade 
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Linanders samt Straxäng och Rothenbergs motioner och valde att avslå båda, vilket också 

blev kammarens beslut. ”Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 om 

förskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med en ny skollag.” (Linander, 2008). 

 

Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 29-33) beskriver att människor biologiskt sett har en 

kritisk och begränsad period där färdigheter och egenskaper inom språket behöver stimulans 

för att utvecklas optimalt. Vid inlärning av ett språk behöver nervceller i hjärnan ta till sig ny 

kunskap genom att göra olika kopplingar till varandra. Denna flexibilitet i hjärnan är mycket 

aktiv under barnets tidiga år och viktig för språkutvecklingen. Barns språkliga 

inlärningsperiod ses som begränsad då den avtar efter 4–5 årsåldern (a.a.). Staxäng och 

Rothenberg (2008) beskriver att barn är som mest öppna för främmande språk mellan 2–6 års 

ålder. Linander (2008) motiverar fördelar med tidig språkinlärning av engelska i förskolan. 

”Undervisning i engelska redan i förskolan skulle alltså ge svenska barn en fördel senare i 

livet. De får bättre möjligheter att få känslan för språket och inlärning under resten av 

skoltiden kan bli enklare samtidigt som den kan fördjupas.”. Linander skriver även att barn 

som tidigt får en känsla för språket senare kan få en fördel när de fördjupar sina kunskaper i 

ämnet (a.a.).  

 

Forskning visar att hjärnan utvecklas mest under hela livet mellan 3 och 6 års ålder, d.v.s. i 

förskoleåldern. Barnen lär sig oerhört mycket under denna tid och det är också då som en 

automatiseringsprocess påbörjas enklast. Automatiseringsprocessen innebär att funktionerna som 

lärs in inte stannar i storhjärnbarken och minnescentrum i storhjärnan utan vandrar vidare till 

lillhjärnan, och där etableras de automatiska processerna som är så viktiga i språkanvändningen. 

(Linander, 2008).  

 

Jönsson (2013) från Nya moderaterna på Gotland sände in en motion till regionfullmäktige 

om att införa engelska i kommunala förskolor på Gotland. ”Jag yrkar - Att Region Gotland 

uppmuntrar de kommunala förskolorna att ta fram ett förslag på hur engelskan kan bli ett 

pedagogiskt och lekfullt moment i verksamheten.”. Barn- och utbildningsförvaltningens 

uppfattning är ” … att det viktiga arbetet med att stimulera alla barns språkutveckling i 

förskolan försvåras om engelska införs som ett obligatoriskt moment i förskolan. Motionen 

bör därför avslås.” (a.a.). Beslutet om motionen avslogs och grundas på att det engelska 

språket anses försvåra barns språkinlärning.  

 

3.4 Förskolor som integrerar engelska i verksamheten 
Det finns förskolor i Sverige som integrerar det engelska språket redan i tidig ålder. En av 

dessa är Engelska förskolan (www.engelskaforskolan.se/sv_index.html) i Stockholm som är 

en Reggio Emilia inspirerad, tvåspråkig och multikulturell förskola. Förskolan jobbar aktivt 

med att barnen får en god start i det engelska språket. På förskolan arbetar man åldersindelat i 

grupper, men också genom aktiviteter som baseras efter barnens behov. På eftermiddagarna 

blandas grupperna och aktiviteterna styrs utefter barnens intressen. Verksamhetens mål är att 

förse barn med en förskola av hög kvalitet där det engelska språket introduceras vid tidig 

ålder. Detta sker genom att förskolan integrerar kulturella evenemang i den dagliga 

verksamheten. Det möjliggörs också genom de rum som förskolan valt att skapa. Det finns ett 

http://www.engelskaforskolan.se/sv_index.html
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rum för olika estetiska uttrycksformer och språk, två rum för lärande kring bygg, 

konstruktion, teknik och naturvetenskap, ett rum för rörelse och hälsa samt ett rum som berör 

den fria leken och erbjuder olika aktiviteter såsom pyssel och spel. Rummen skiljer sig i 

svårighetsgrad och ligger på olika kunskapsnivåer. 

 

Ett annat exempel på en förskola finns i Skanstull som varit verksam i ca 35 år och det är den 

engelsk-svenska förskolan www.sodermalmsforskolor.se/englishpreschool/extern/start.php). 

Där fokuserar man på barnens språkutveckling inom båda språken. Barnen inspireras till att 

använda sig av båda språken i dagliga situationer, för att på så sätt främja sin språkinlärning. 

Engelsk-svenska förskolans mål är att alla barn som lämnar förskolan ska ha starka kunskaper 

i såväl det svenska som det engelska språket. Förskolan vill att barnen får ta del av alla de 

verktyg som behövs för att delta och anpassa sig gentemot det samhälle som ständig 

förändras. Även Eudora internationella förskola (http://www.eudoraforskola.se/index.html) i 

Stockholm integrerar det engelska språket jämsides med det svenska i verksamheten. Detta 

synliggör Eudora förskola genom att anställa både svensk och engelsktalande pedagoger till 

verksamheten. 

 

3.5 Varför behövs produkten? 
”Ett av de allra viktigaste målen med tidig språkstart är att utveckla ett livslångt intresse för 

språk” (Lundberg, G, 2010 s. 17). Vår produkt behövs på marknaden då antalet produkter 

som berör detta området är begränsat. Samtidigt som antalet produkter är begränsat så är det 

engelska språket något som barn kommer i kontakt med dagligen. Tyberg (2010. s. 53) anser 

att pedagoger borde ta tillvara på det dagliga mötet med det engelska språket och se det som 

en fördel i förskolans verksamhet. Därför behövs också vår produkt då den tillför möjlighet 

till daglig kontakt med språket. Antalet förskolor som integrerar det engelska språket i 

verksamheten är få, i synnerhet förskolorna på Gotland. Detta öppnar upp för ett större 

användningsområde av vår produkt. Genom vår produkt kommer vi skapa möjligheter för 

förskollärarna att hitta inspiration och motivation till att introducera engelska för barnen på ett 

lärorikt och lättsamt sätt. Avslutningsvis så behövs vår produkt då den inför engelskan som 

ett kompletterande medel för att uppnå läroplanens mål (Se nedanstående stycke).  

 

3.6 Avgränsningar 
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och 

ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98/16, s. 7). 

Läroplansmålet berör produkten då barns språk utvecklas i tidig ålder och de bästa 

förutsättningarna för att lära sig det sker i förskoleåldern. Genom att introducera det engelska 

språket redan i förskoleåldern kan man väcka ett tidigt intresse hos barn. Materialet riktas 

dock mot barn i åldrarna 3–5 år, då Lagercrantz (2009) hävdar att man inte ska introducera 

andra språk än barns modersmål innan tre års ålder, då riskerna är att modersmålets språkliga 

utveckling kan försenas.   

 

http://www.sodermalmsforskolor.se/englishpreschool/extern/start.php
http://www.eudoraforskola.se/index.html
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Vi tror att barns språkutveckling kan gynnas av ett tidigare möte med det engelska språket i 

en pedagogisk verksamhet. Materialet utformas därför som ett hjälpmedel för pedagoger då vi 

vill att produkten ska ses som en ”ögonöppnare” för engelskan. Detta kan i sin tur leda till att 

pedagogerna kan se fördelar med det engelska språket i ett vidare perspektiv. G. Lundberg 

(2010, s. 17) belyser att dagens samhälle är mer globaliserat än det var för tio år sedan och då 

behöver förskolan och pedagogerna följa med i samhällsförändringarna. I och med detta ökar 

kraven kring den dagliga kontakten med det engelska språket (a.a.).  

 

Produktens utformning baseras på sex korta berättelser (se 6.2.1–6.2.6). Berättelserna berör 

områden som läroplanen för förskolan redan tar upp. Genom att bygga upp materialet kring 

dessa områden och introducera engelskan som en liten del, kan engelskan ses mer som ett 

medel för att kunna uppnå förskolans andra mål, samtidigt som barnen får chans att skapa 

erfarenheter i ett nytt språk. Berättelserna paras ihop med en aktivitet för att hålla lärandet på 

en lekfull nivå. Genom de aktiviteter som vi skapat får även barnens delaktighet ha en viktig 

roll i den lärande processen.  

 

3.7 Problemområden 
Det material som vi valt att skapa upplever vi som enkelt att ta till sig som pedagog. 

Pedagogerna i sig kanske inte ser det lika självklart. Engelska är inte en del i läroplanen för 

förskolan, vilket kan leda till att pedagogerna inte ser materialet som användbart i förskolans 

verksamhet, p.g.a. irrelevans. En annan faktor som kan påverka graden av användandet, är 

olika känslor inför användandet av det engelska språket hos pedagogerna. Om pedagogerna 

känner en rädsla eller osäkerhet inför användandet av materialet, kan det påverka materialets 

användningsområde negativt.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Sociokulturell och kognitiv teori 
Piaget anser att barns språkutveckling grundas i den kognitiva utvecklingsteorin, där barns 

språkliga erfarenheter byggs upp under deras första levnadsår. Vygotskij förespråkar den 

sociokulturella teorin där det sociala samspelet mellan människor ligger till grund för 

språkinlärning (Svensson, 2009, s. 30-32). I en sociokulturell teori ligger fokus på hur 

människor tillgodogör sig delar av samhällets kunskaper och färdigheter för att kunna 

utvecklas (Säljö, 2013, s. 21, 22). 

 

4.2 Sociokognitiv teori 
Bruner har på senare tid vidareutvecklat Vygotskijs och Piagets teorier om språk och 

tänkande. Bruner lägger sitt fokus på barnets kognitiva och sociala utveckling med 

utgångspunkt i det sociala inflytandets miljöer (1983, s. 27). Barnets pragmatiska och 

semantiska medvetenhet har sin grund i mänskliga interaktioner. De vuxnas sociala roll i 

teorin är att stödja och hjälpa barnet vid svårare problemlösningar. Genom att barnet får en 

sådan möjlighet att kommunicera tidigt i livet, byggs det upp en förståelse för hur ord kan 
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användas. Detta gör att språket blir ett viktigt hjälpmedel för att utveckla barns kognitiva 

utveckling. Därmed får barnets kognitiva utveckling inte undervärderas då kontexten är 

central (Bruner, 1983, s. 31-39, 119-134).  

 

Bruner har i sin sociokognitiva teori tagit fram kognitiva förutsättningar för hur barn ska 

kunna ta till sig språket på bästa sätt. Det första är att barn ska börja söka efter mål och medel 

för att kunna förstå sin omvärld. Det andra är handlingsbenägenhet, där barnet får ta till sig 

rutinsituationer för att kunna lära sig språket. Vid dessa rutinsituationer får barnet dra 

slutsatser, urskilja avsikter samt göra egna tolkningar. Den tredje förutsättningen är 

systematiserande, vilket innebär att barn lär sig mest i situationer som de känner igen. Inga 

utav dessa förutsättningar skapar språket, utan det sker när barn kommer i kontakt med olika 

språkliga medvetenheter (1983, s. 24-31). 

 

4.3 Engelska i förskolan 
Svensson (2012, s. 29-31) anser att det finns många fördelar med att kunna flera språk. Det 

kan t.ex. ge barn fler möjligheter att kommunicera i sociala sammanhang. Barn som utövar 

fler språk än ett visar högre resultat på metalingvistiska tester, som är baserat på fonologisk 

medvetenhet. Detta leder till att flerspråkiga barn har en mer radikal uppfattning om 

skriftspråk än det enspråkiga barnet. I undersökningen kommer det fram att det tar långt tid 

för barn att utveckla ett stort ordförråd, vilket krävs för att barn ska kunna utveckla ett bra 

språk. I och med detta är det viktigt att barn får möta ett variationsrikt språk redan i tidig 

ålder. I Svenssons utvärdering märker hon att majoritetsspråket i ett land är det språk som har 

den högsta statusen. I Sverige är det självklart svenskan som har högst status, men även 

engelska ses som ett positivt språk att kunna behärska (a.a.). Hyltenstam (2007) skriver att 

barn som tidigt utvecklat ett gott ordförråd i såväl sitt modersmål som i ett främmande språk 

har en större chans att utveckla en god läsförmåga i båda språken senare i skolåldern. 

 

Svensson (2012, s. 34, 35) kommer fram till att förskolan har en otroligt viktig uppgift att 

stödja och utveckla barns intresse kring språkutveckling. Pedagoger ska skapa omgivningar 

som barn känner sig trygga i så att de har möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. 

Svensson kommer också fram till att barn kan lära sig ett nytt språk på ett eller ett par år, men 

det tar dock längre tid att lära sig det mer grammatiska i språket (a.a.). Enligt Thomas och 

Collier (1997) samt Cummins (1996) tar det mellan 5–10 år att lära sig ett nytt språk. 

 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2006. s. 75-77) påvisar att det är upp till pedagoger att 

skapa tillfällen där barn kan kommunicera och utveckla sina språk. Det är också pedagogers 

ansvar att bygga upp en stimulerande miljö för barn, för att uppmana dem till språklig 

utveckling. Pramling Samuelsson & Sheridan konstaterar att det finns många tillfällen i 

förskolans verksamhet som bjuder in till att lära sig språk t.ex. genom sånger, böcker och 

filmklipp (a.a.). Allström (2010a, s. 42) och Schröter & Molander Danielsson (2016, s. 53) 

beskriver att införandet av engelska i förskolan samt att få tag på material som stimulerar 

detta område inte ska ses som något problem. Utbudet av autentiskt material och autentisk 

engelska är idag stort. Autentiskt material och autentisk engelska innefattar filmer, böcker, 
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appar, tidningar m.m. (a.a.). Pramling Samuelsson och Sheridan (2006, s. 75-77) hävdar att 

språkutveckling stimuleras på bästa sätt genom socialt samspel. Där har pedagoger en viktig 

roll genom att finnas där, stödja och underlätta för barn. Pramling Samuelsson och Sheridan 

vill dock poängtera att den språkliga inlärningen bör ske i alla former utav verksamhetens 

upplägg, så även i den fria leken (a.a.). 

 

4.4 Engelska som ett främmande språk 
G. Lundberg (2010, s. 17) menar att en tidig språkstart är viktig för identitetsskapandet i vår 

globaliserade värld. Hon framhåller den demokratiska principen ”engelska för alla” i en värld 

där engelska har en ledande språkroll (a.a.). Inlärning av främmande språk ska börja i så tidig 

ålder som möjligt (Pinter, 2006). Keaveney och Lundberg (2014, s. 12, 13) belyser vikten av 

att möta ett nytt språk tidigt då barn får mer tid att lära sig språket. Yngre barn har ofta 

mindre ångest vid ett möte med ett nytt språk då de är nyfikna och motiverade att lära sig. 

Fördelar med tidig språkstart är att barn har ett oproblematiskt förhållningssätt till språk och 

har alla sinnen öppna för att lära sig. Med alla sinnen kan språket sätta sig i hela kroppen och 

i individen. Yngre barn vill och vågar lära sig språk vilket ofta avtar med stigande ålder (a.a.). 

Det språkliga självförtroendet grundläggs när språkinlärningen sker utifrån barns intresse, 

rörelsebehov och lust (Lundberg, 2011, s. 24, 127).  

 

G. Lundberg (2010, s. 44) anser att barn ofta har ett stort ordförråd av engelska redan i tidig 

ålder, men de är inte medvetna om att det är engelska ord. Omedvetenhet gör att de kan 

använda den svenska böjningen på de engelska orden. Det är viktigt att lyfta fram och 

medvetandegöra engelska redan i förskolan och ta tillvara på barns rikedom i ordförrådet 

(a.a.) Hyltenstam (2008) beskriver en pedagogik där språk- och ämnesintegrerad 

undervisning går ut på att lära sig ett språk samtidigt som ett annat ämne. Denna pedagogiska 

undervisningsform är prioriterad i hela EU. Lärarens kompetens ses som avgörande vid denna 

form av språkundervisning (a.a.). Schröter & Molander Danielsson (2016, s. 49) menar att 

engelska fått en allt större spridning i det svenska samhället och i och med detta ”expanderar 

cirkeln”. Vilket innebär att i de länder där engelskan ses som ett främmande språk har det 

blivit allt vanligare att man introducerar det engelska språket i tidig ålder (a.a.). 

 

5. Arbetsfördelning 
 

Emma Ahlin har ansvarat för 3.1 Smenglish, 3.4 Förskolor som integrerar engelska i 

verksamheten, 4.3 Engelska i förskolan samt 6.2 Tillvägagångssätt med tillhörande 

underrubriker.  

 

Jana Olofsson har ansvarat för 3.3 Motioner för engelska i förskolan, 4.4 Engelska som ett 

främmande språk samt 6.1 Produktutformning med tillhörande underrubriker.  

 

Produkten och övriga delar i arbetet har vi gemensamt ansvarat för.  
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6. Produktbeskrivning 
”SvEng loss med Charlie” är ett inspirationshäfte med en könsneutral karaktär som vill 

uppmana barn och pedagoger att bekanta sig med det engelska språket. Charlie är en 

tvåspråkig figur som kan både svenska och engelska. Inledningsvis får pedagogen läsa en 

berättelse om Charlie. Berättelsen består till största delen utav svensk text men har inslag av 

engelska ord. Efter varje berättelse behöver Charlie hjälp i form utav olika aktiviteter som är 

knutna till de engelska orden. Varje berättelse och aktivitet berör ett område ur läroplanen för 

förskolan. Områdena som berörs är: matematik, språk, skapande, rörelse och hälsa, 

naturvetenskap och teknik samt socialt samspel (Lpfö 98/16, s. 9, 10).  

 

6.1 Produktutformning  
Vi började med att göra en projektanalys och därefter en projektplanering. En projektanalys 

innebär att man tar reda på syftet med själva projektet och vad som ligger till grund för 

projektplanen (Wikberg Nilsson; Ericson & Törlind, 2015, s. 43, 47). Vi fick diskutera vad vi 

ville göra och varför vi ansåg att produkten behövdes. Det kom följdfrågor i form utav 

avgränsningar samt problemområden. När projektanalysen var gjord satte tankeverksamheten 

igång och idéerna var många. Det gemensamma målet var att få in engelska i förskolans 

verksamhet utan en tidskrävande planering för pedagoger. Det engelska språket skulle 

presenteras på ett lustfyllt sätt med inspirerande aktiviteter till pedagoger. Vi gjorde en 

projektplanering där vi satte upp datum för inspirationsmaterialets första utkast. Datum, 

tidsplan och upplägg kring produkten bestämde vi tidigt tillsammans.     

 

Vi inspirerades av fördelar med att bedriva en ämnesintegrerad undervisning. Vid planering 

av det engelska inspirationsmaterialet utgick vi ifrån det engelska ämnets frånvaro i 

pedagogernas uppdrag i förskolan. Material och aktiviteter blev därför ämnesintegrerade med 

utgångspunkt i delar som finns med i läroplanen för förskolan (Lpfö 98/16, s. 9, 10). 

Inriktningen blev att få in engelska ord i verksamheten som presentation av ett nytt språk för 

barn i åldrarna 1-5 år. Vi uppmärksammade tidigt att åldersskillnaden mellan barnen 

påverkade utformningsprocessen av aktiviteterna. Åldersskillnaden blev för stor då vi ville 

anpassa utformningen och de vardagliga orden efter åldersgruppens variation. Lagercrantz 

(2009) synpunkter om att modersmålet behöver utvecklas innan barn fyllt tre år påverkade 

också vårt beslut. Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 29-33) beskriver att den språkliga 

inlärningsperioden börjar avta efter 4-5- årsåldern. G. Lundberg (2010, s. 28) anser även hon 

att motivationen till att lära sig nya språk är högre när barn är små och avtar ju äldre barnen 

blir. Staxäng och Rothenberg menar att barn är öppna för andra språk mellan 2–6 års ålder 

(2008-10-08). Vi valde därför att begränsa urvalet av åldersgrupper, och bestämde därefter en 

målgrupp på 3–5 år.  

 

Vi arbetade fram aktiviteter som vi ansåg krävde kort förplanering. I aktiviteterna låg fokus 

på 24 vardagliga ord som presenteras på engelska och svenska. Vi valde sånger och lekar där 

vi översatte svenska ord till engelska och skapade aktiviteter med våra utvalda ord. Lekarna 

som vi valde ut har vi tagit del av i vår utbildning (se 6.2.7). Allström (2010b, s. 117, 118) 

skriver att pedagoger får ta del av pedagogiskt drama under sin lärarutbildning. Därför anser 
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vi att pedagoger bör känna till lekarna. I och med detta underlättas utförandet för pedagogerna 

då de kan lägga mer fokus på hur de utvalda orden ska framställas. Lundberg (2011 s. 45, 69) 

skriver att de första engelska undervisningstillfällena för barn med fördel kan utgå ifrån barns 

förkunskaper. Ord som då väljs ut kan förvandlas till bildkort och förvaras i en låda med 

annat engelskt material såsom böcker, lekar och spel. Bildkorten kan återkomma och barn kan 

ha fri tillgång till materialet för att träna på engelska ord (a.a.).  

 

6.1.2 Fas 1: Månadslådor 
I fas ett ville vi att produkten skulle användas vid samlingar och gärna under starten av dagen 

där orden skulle presenteras i samband med en kalendergenomgång. En låda med lekar och 

sånger skulle tas fram tillsammans med våra utvalda: ”månadens ord”. Vår första produktidé 

blev 12 månadslådor med tillhörande ord- och bildkort samt sånger. Varje låda representerade 

en månad och skulle användas vid samlingar. Vår pedagogiska tanke med materialet var att 

det skulle vara lätt att föra in i förskolans vardagliga samlingar. Pedagogen skulle bara 

behöva lägga fokus på att introducera de engelska orden och använda dem vid några tillfällen 

i månaden. Efter detta började vi diskutera om materialet tilltalade pedagogerna och om det 

fanns något som utmanade dem. Vi kom fram till att pedagogerna inte behövde vår produkt 

då det enda nytänkande vi hade var att översätta svenska ord till engelska. Orden ville vi 

fortfarande ha som grund och vi ville att pedagogerna skulle använda dem i flera 

sammanhang så de blev upprepade vid flera tillfällen. I. Lundberg (2010 s. 28, 29) menar att 

när man gör aktiviteter tillsammans med barn och använder ord för att beskriva vad som sker 

så får barn en bekräftelse på orden i handlingen. Ord bringar ordning i barns komplexa värld 

och hjälper dem att få en överblick och se ett sammanhang i sin omvärld (a.a.). De sånger och 

lekar vi producerat till de 12 månadslådorna valde vi att ha kvar som ett extramaterial i vår 

slutgiltiga produkt.  

 

6.1.3 Fas 2: Engelska ord  
Vi valde ut ord som vi skapade berättelser kring för att väcka barns intresse för orden. Orden 

blev också utgångspunkt för efterföljande aktivitet. Bruners (1983, s. 24-31) kognitiva 

förutsättningar la grunden för vårt material. De engelska orden blev ett medel för att uppnå 

aktiviteternas mål. Handlingsbenägenheten och systematiserandet kopplade vi samman med 

orden som finns i barnens vardag och rutinsituationer (a.a.). Produktprocessen fick efter detta 

en tydligare linje där 12 lådor ersattes av en låda. I lådan ville vi ha aktiviteter som 

inspirerade pedagoger till nya arbetssätt. Vårt ämnesintegrerade mål blev klarare när vi lade 

fokus på en låda. Vi ville ha sex aktiviteter som vi kopplade till läroplanen: ”Verksamheten 

ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 

intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Lpfö 98/16, s. 9). 

För att uppnå detta mål till våra aktiviteter valde vi att göra en tillhörande berättelse till varje 

aktivitet. Vi ville med detta väcka barns intresse och ge dem erfarenheter inför aktiviteten. I. 

Lundberg (2010, 32,33) beskriver högläsning som ett bra sätt att väcka barns intresse och 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd. Att höra texter och bilda sin egen uppfattning om 

innehållet i orden bygger upp deras begreppsförståelse (a.a.). 
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6.1.4 Fas 3: Från låda till häfte 
Berättelserna skiljer sig i svårighetsgrad för att utmana både pedagoger och barn. För att 

skapa ett intresse till aktiviteterna hittade vi på en figur som kunde tala både engelska och 

svenska. Bohman Ramsin; Edenberg Ejderhov; Lutteman; Weiner Ahlström (2001, s. 51) 

skriver att dramatisering med exempelvis dockor kan användas för att stimulera barns 

språkutveckling. Figuren vi valde att skapa blev könsneutral då vi ville utmana pedagogerna 

att öppna upp för samtal om genus. Förskolan har ofta svårt att leva upp till att motverka 

traditionella könsmönster (SOU, 2006, s. 58, 59). Läroplanen för förskolan säger att 

”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö98/16 s. 5). Många 

pedagoger har svårt att undvika genusfällor där deras agerande och förväntningar är olika 

gentemot flickor och pojkar (Henkel, 2006, s. 15). I och med detta blir det utmanande för 

pedagoger att ta beslut om hur de vill framställa den könsneutrala figuren. Vi skrev sex 

berättelser om figuren som blev en introduktion till aktiviteterna. Lådan utvecklades då till ett 

häfte med berättelser och tillhörande aktiviteter samt bilder, men även sånger och lekar i ett 

extramaterial. Materialet till häftet ville vi ha till både barn och pedagoger för att inspirera 

dem i aktiviteterna. Chou (2014) anser att berättelser och sånger avsevärt förbättrar barns 

ordförråd samtidigt som deras moivation att lära sig det engelska språket ökar när dessa 

verktyg används.  

 

Vi sökte efter bilder som symboliserade de ord vi valt ut att introducera på engelska. I. 

Lundberg (2010, s. 86, 87) beskriver att samspelet mellan text och bild kan begränsa barns 

egna tankar när de hör en berättelse och får se en tillhörande bild. Valet av vilka och hur 

många bilder är avgörande för förståelsen av berättelser (a.a.). Därför har vi valt att endast ha 

bilder på de ord vi ska översätta till engelska då bilderna blir kompletterande till orden. 

Resten av texten i berättelserna valde vi att ha utan bilder för att hålla fokus på de engelska 

orden. Valet av bilder blev viktigt och krävde mycket tid. Vi skrev ut bilderna och valde att 

plasta in dem så att pedagogen kan använda dem i både berättelser och aktiviteter. Bild-korten 

är till för att tydliggöra och ge barnen en bild av de engelska orden. Berättelserna blev i 

löpande text där de tillhörande bilderna och efterföljande aktiviteterna fick ligga på sidan 

efter. Några aktiviteter fick också bilder på sina sidor då vi ansåg att detta underlättade för 

pedagoger att se vilka bilder som hörde till berättelsen och aktiviteten.  

 

6.1.5 Fas 4: Extramaterial 
De sånger och lekar vi skapat i vår första produktidé fick bli ett extramaterial. Detta material 

är valbart och tillför 20 ord och bilder från barns vardag. Det är en fördjupning av häftet och 

aktiviteterna, då fler engelska ord tillkommer och används i både sånger och lekar. 

Extramaterialet finns med i häftet men ligger längst bak. Vi ser gärna att pedagoger använder 

häftets berättelser och aktiviteter och kompletterar det med extramaterialet så att barngruppen 

kan få en fördjupning av fler engelska ord. Extramaterialet är utformat så att pedagoger kan 

byta ut ord i både lekar och sånger. Vill man koppla ihop en berättelse med flera lekar kan 

man ta med de engelska orden från en berättelse och använda dem i extramaterialet. Det blir 

en upprepning av orden och barngruppen får även chans att uttala dem flera gånger. 

Hadaway, Vardell & Young (2002) beskriver att när barn ska lära sig ett främmande språk 
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sker det lämpligast genom kontextualiserat språkbruk där barnen får lära genom att lyssna 

innan de börjar tala. I och med detta förekommer en naturlig upprepning (a.a.).  

 

6.2 Tillvägagångssätt  
Efter att vi gjort vår produktanalys och vår produktplanering började vi skrivandet av 

berättelserna och aktiviteterna. Genom att vi valt att bygga upp berättelserna kring språk, 

matematik, rörelse och hälsa, skapande, naturvetenskap och teknik samt socialt samspel har vi 

fått med många delar ur läroplanen (Lpfö 98/16, s. 9, 10). Varje aktivitet kan kopplas till flera 

läroplansmål men vi har valt att rikta in oss på det mest centrala. Vi valde att fokusera på ord 

som barn känner igen eller stöter på i sin vardag på förskolan. 

 

Barnen tillägnar sig ett ordförråd i nära samband med de erfarenheter det gör. Vardagens 

ordförråd är emellertid ett annat än det som litteraturen kan ge och det är viktigt att vara 

medveten om att litteraturen ger ett ökat ordförråd på områden som inte tillhör vardagsspråket. 

(Sandvik & Spurkland, 2011, s. 71).  

 

Genom att möta vardagliga ord på engelska kan barns ordförråd utökas med de nya 

erfarenheterna de får av produktens berättelser. Vi har valt ord som barn stöter på i sin vardag 

och format litteraturen i berättelserna efter orden. Vi har på så sätt fört samman vardag och 

litteraturspråket i våra berättelser och lyfter fram det engelska språket på ett roligt, lätt och 

lärande sätt. Orden som vi vill lägga fokus vid markeras tydligt i texten och instruktioner 

angående detta tas upp i början av häftet. Pedagoger ska betona de utvalda orden på både 

svenska och engelska. Orden vi har valt ut är till största del substantiv och verb. Krashen 

(2013) anser att i berättelser för barn tillhandahålla dubbelt så många substantiv och tre 

gånger så många verb som i pedagogiska texter. Ghosn (2013, s. 15) argumenterar för tidigt 

införande av substantiv och verb då det är vanligt förekommande ordklasser i berättelser, men 

även i barns vardag. Tidigt införande av substantiv och verb kan underlätta för barn i deras 

egen kommunikation (a.a.). Med detta i åtanke valde vi att tillföra många substantiv och verb 

när vi skapade berättelserna då de ofta förekommer i barns vardagliga språkbruk. 

 

Titlarna till alla berättelser ger en fingervisning om vad som väntas. I övrigt är berättelsernas 

innehåll öppna för att kunna väcka tankar hos barn så att de kan skapa egna uppfattningar om 

de ord vi valt att lägga fokus på. I och med att vi vill ge möjlighet till egna tankar och 

tolkningar i berättelserna har vi valt att endast ha text i våra berättelser, då orden som betonas 

ska få mest utrymme. För att förstå innehållet i en berättelse behöver barn skapa 

föreställningar om orden menar Bohman, Ramsin et al. (2001, s. 50, 51). Feldmanis (2010, s. 

104) skriver att mycket bilder och lite text i en berättelse kan skapa problem, då för många 

bilder kan ge ett understimulerat intryck. Hadaway et al. (2002) däremot anser att bilder i ett 

utbildande syfte kan ses som mycket attraktiva då de tillför visuella ledtrådar som kan 

underlätta förståelsen av språkinlärningen. Därför blev bilderna begränsade i materialet och 

frivilliga att introducera till berättelserna. Bilderna kan ses som ett komplement till yngre 

barn för att ge ett extra stöd för språkinlärningen.  
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6.2.1 Berättelse 1 - skapande – färger 

Röd/Red, Blå/Blue, Grön/Green, Gul/Yellow 
I den första berättelsen som berör skapande valde vi att lägga fokus på färger. Färger är något 

som barn kommer i kontakt med i tidig ålder och är därmed en bra start i häftet. I den 

tillhörande aktiviteten får barns kreativitet flöda med hjälp utav de färger vi valt ut. Vi vill då 

se om barn har egna tankar om vad det är Charlie ser när han upptäcker färgerna. 

Bildskapande gör det möjligt för barn att använda båda sina hjärnhalvor menar Braxell (2010, 

s. 40-43). I förskolan ska man stärka barns fantasi och kreativitet i sitt skapande (a.a.). 

Aktiviteten berör läroplanen då den låter barnen ”utveckla sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98/16, s. 10). 

 

6.2.2 Berättelse 2 - naturvetenskap och teknik – experiment 

Röd/Red, Blå/Blue, Varmt vatten/Hot water, Kallt vatten/Cold 

water, Plast/Plastic 
Berättelse 2 berör området naturvetenskap och teknik. Orden som markeras i berättelsen är 

ord som barn stöter på i sin vardag. I slutet av berättelsen leder orden till ett experiment för att 

styra vidare berättelsen till aktiviteten. Brogren och Jonasson (2010, s. 7) beskriver att om 

man utgår från barnets värld skapar man en naturlig förståelse för naturvetenskap, vilket leder 

till ett lustfyllt lärande och utforskande genom aktiviteten. I experimentet återkommer två 

färger från den tidigare aktiviteten för att ge möjlighet att upprepa orden och sätta in dem i ett 

annat sammanhang. I och med detta vill vi att vår produkt ska få känslan av ett tematiskt 

undervisningsunderlag då vår tanke med produkten är att barn och pedagoger ska förstå och 

känna att delar i produkten hänger ihop. Tyberg (2010, s. 53) skriver att det är viktigt för barn 

att se ett sammanhang i ett tematiskt arbetssätt. Experimentet byggs upp stegvis, så 

möjligheter att stanna upp och lägga vikt vid de utvalda orden skapas.  När experimentet 

sammanställts får barnen ställa egna hypoteser. Genom att barnen får ställa egna hypoteser 

kan de känna sig delaktiga samtidigt som de får möjlighet att använda både det engelska och 

svenska språket. Gerde, Schachter och Wasik (2013, s. 315-317) anser dock att det är många 

förskollärare som väljer andra ämnen framför naturvetenskap då de känner sig osäkra på sin 

kompetens. I och med detta har vi valt att lägga experimentet på en vardaglig nivå för att 

pedagoger ska kunna känna en bekväm känsla för aktiviteten. Experimentet berör läroplanen 

då de låter barnen ”utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om 

och samtala om naturvetenskap” (Lpfö 98/16, s. 10). 
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6.2.3 Berättelse 3 - Rörelse och hälsa – Rörelsebana 

Hoppa/Jump, Rulla/Roll, Krypa/Crawl, Snurra/Spin, 

Balansera/Balance 
I berättelse 3 berörs området rörelse och hälsa. Berättelsen tar upp ord som beskriver vanliga 

rörelser som barn kan stöta på i sin vardag samt i den fria leken.  Den efterföljande aktiviteten 

leder till en hinderbana som kan kombineras på olika sätt. Pedagoger kan bygga upp 

hinderbanan med något av de förslag som vi gett för att få med alla rörelsebegreppen. 

Pedagogen kan även låta barnen ge förslag på rörelser eller moment som involverar de 

utvalda rörelserna. Genom att barnen får utföra hinderbanan så får de använda sin kropp 

samtidigt som de får en större förståelse för hur den fungerar. ”Man måste uppleva ord med 

hela kroppen för att befästa och förstå ordens innehåll.” (Bohman, Ramsin et al. 2001, s. 44). 

Aktiviteten med hinderbanan berör läroplanen då den låter barnen ”utveckla sin motorik, 

koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin 

hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö 98/16, s. 9). 

 

6.2.4 Berättelse 4 - Socialt samspel – Känslosamtal 

Glad/Happy, Ledsen/Sad, Förvånad/Suprised, Arg/Angry, 

Rädd/Scared 
Berättelse 4 berör området socialt samspel. I berättelsen har vi valt att lägga vikt vid olika 

känslor man kan uppleva under en dag på förskolan. I den tillhörande aktiviteten följer ett 

samtalsområde som pedagoger kan ta upp med barnen där de kan diskutera hur de känner sig 

vid känslorna som Charlie går igenom. De kan få samtala om vad de känner inför en känsla 

och varför de känner så samt hur de kan hantera känslorna och hur de kan uppmärksamma 

andras känslor. Vi har valt att vinkla berättelsen och aktiviteten åt detta håll då barn möter 

många olika känslor under en dag. Det är även viktigt att prata kring detta då man 

kontinuerligt arbetar med hur man är en bra kompis på förskolan. Enligt Säljö (2013, s. 87, 

88) är barn sociala konstruktörer vilket innebär att de samspelar med varandra i en social 

praktik. Detta kan beskrivas med aktiviteter där individer samspelar med varandra och 

anammar andras idéer, tankegångar och färdigheter som de tar till sig och kan använda i 

andra situationer (a.a.). Känslosamtalet berör läroplanen då det låter barnen ”utveckla sin 

förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras 

perspektiv” (Lpfö 98/16, s. 10). 
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6.2.5 Berättelse 5 - Matematik - Geometriska former 

Kvadrat/Square, Triangel/Triangle, Rektangel/Rectangle, 

Cirkel/Circle 
I den femte berättelsen berörs området matematik. De ord vi valt att lägga fokus på i denna 

berättelse är de fyra vanligaste geometriska formerna. Formerna kan ofta benämnas fel och 

därför vill vi framhålla de korrekta begreppen för formerna. Emanuelsson (2006, s. 147, 148) 

ser att ett tidigt möte med geometriska begrepp i olika sammanhang i barnens vardag ger dem 

redskap för att beskriva och förstå sin omvärld. Med hjälp av begreppen kan de upptäcka, 

utveckla och träna sin observationsförmåga och språkutveckling (a.a.). I den efterföljande 

aktiviteten har vi valt att göra en formjakt. Bruce (2010, s. 112, 113) ser fördelarna med att 

presentera begrepp i lustfyllda lekar för att stimulera begreppsutvecklingen. I en samlarlek 

där former kategoriseras, struktureras och motiveras till en kategori, utvecklas ordförrådet på 

ett organiserat vis (a.a.). Formjakten ger möjlighet för barn att lösa problem, läsa av 

instruktioner och samtidigt samarbeta. Formjakt som aktivitet berör läroplanen då den låter 

barn ”utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö 98/16, s. 10) 

 

6.2.6 Berättelse 6 - Språk - Fraser  

Hej/Hello, Tack/Thank you, Varsågod/You are welcome, Hur 

mår du/How are you?, Hej då / Bye bye 
I den avslutande berättelsen berörs området språk. I berättelsen har vi valt att lägga vikt vid 

fraser som förekommer dagligen i förskolans verksamhet. Detta är en fortsättning på den 

fjärde berättelsen och aktiviteten som berör området socialt samspel. Vid aktiviteten med 

känslosamtalet kunde pedagogen arbeta med barnen och diskutera hur de ska vara mot 

varandra på förskolan. Därför har vi valt fraser och aktivitet som inbjuder till att starta en 

konversation och ett samspel mellan barnen. Även här vill vi att vår produkt ska få känslan av 

ett tematiskt undervisningsunderlag, då vår tanke med produkten är att barn och pedagoger 

ska förstå och känna att delar i produkten hänger ihop (Tyberg, 2010, s. 53). I den språkliga 

aktiviteten har vi valt att föra in IKT genom ett QR kods memory, då IKT inte har en så 

framträdande roll i förskolans verksamhet trots att vi lever i ett samhälle där digitala medier 

har fått en allt större plats. Estling Vannestål (2010, s. 81) beskriver att både nationella och 

internationella styrdokument råder förskola och skola att använda teknik som ett verktyg för 

lärande. Trots detta är det få pedagoger som tar tillvara på detta verktyg (a.a.). Genom att 

barn får ta del av IKT möjliggörs mötet med digitala medier på ett lärande sätt. Aktiviteten 

berör läroplanen då de låter barnen ”utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och 

utforska hur enkel teknik fungerar” (Lpfö 98/16, s. 10). 
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6.2.7 Extramaterial 
Vi har valt att tillföra delar av vår tidigare produktidé som ett extramaterial i slutet av häftet i 

form av text och bilder. Extramaterialet innehåller både sånger och lekar. Hadaway et al. 

(2002), Allström (2010b), Chou (2014) och Ahlqvist (2015) anser att om man vill introducera 

ett nytt språk och bygga upp ett ordförråd kring detta är drama ett bra verktyg. Om man vill 

lära sig ett språk är upprepning ett alternativ för att lyckas. Detta är något som ständigt sker 

när man använder sig utav sånger och lekar (a.a.). Tre vanligt förekommande pedagogiska 

dramalekar är fruktsallad, finn varandra och kims lek enligt Rasmusson & Erberth (2008, s. 

83-88, 112, 113). Vilket också är de pedagogiska lekarna vi valt att ta med i vårt 

extramaterial. Lekarna ses som traditionella vilket gör att pedagogerna förhoppningsvis 

känner igen dem sedan tidigare.  Eftersom vi anser att lekarna vanligtvis förekommer i 

pedagogisk verksamhet så har vi valt att lägga svårighetsgrader ett snäpp högre, vilket leder 

till en större utmaning för både pedagoger och barn. Vi har nyanserat lekarna så det blir fokus 

på det engelska språket. I extramaterialet finns också fem sånger: What colour is it?, What 

fruit is it?, What weather is it?, What vehicle is it? och What animal is it?. Sångerna är 

uppbyggda kring samma text och melodi för att underlätta för pedagogerna. Melodin hittas 

via en QR kod som länkar till ett filmklipp där låten spelas upp. Denna QR kod går att finna 

innan sångtexterna i häftet. Sångerna berör ord och föremål som barnen möter i dagliga 

situationer. Instruktioner som medföljer till lekarna och sångerna är på svenska då vi vill att 

förberedelserna och instruktionerna till pedagogen ska vara tydliga. 

 

6.3 Design 
Texten i vårt häfte ska vara tilltalande och likt en sagoberättelse. Därför valde vi typsnittet 

Calibri som är lätt att läsa samt 1,5 i radavstånd för att ger en känsla av luftighet. Häftet blev 

mer enhetligt med samma genomgående typsnitt efter många tester. Texterna i alla sex 

berättelser är skrivna i svart text med vit bakgrund och har inga bilder.  För att framhäva våra 

valda ord fetmarkerade vi dem.  Berättelserna är korta och riktade till pedagoger, i och med 

detta ville vi hålla designen stilren och enkel i alla sex berättelser. Aktiviteten som kommer 

på efterföljande sida fick samma typsnitt som berättelserna men med mindre radavstånd. 

Sidorna med aktiviteter och extramaterial fick bilder och färg för att inspirera och tilltala 

pedagogerna.   

 

När innehållet i form av text var klart till vårt inspirationshäfte började vi designa det 

tillhörande materialet. Framsidan av häftet designades med vår figur Charlie. Under Charlie 

står engelskhäftets namn: ”SvEng loss med Charlie”.  Vi satte ihop det svenska och engelska 

ordet som en förkortning och en symbolik för båda språken. En illustratör fick skapa 

karaktären Charlie och fick då instruktioner att göra en könsneutral figur vid val av färger och 

utseende. Charlie blev illustrerad i två bilder. En bild valde vi till framsidan och den andra till 

aktiviteten med rörelseglädje. Båda bilderna skrev vi ut i färg och laminerade så att 

pedagogerna kunde använda bilderna till berättelserna och aktiviteterna. 

 

Övriga bilder valde vi att komponera själva. Bilderna illustrerar bl.a. de vardagliga ord som vi 

har i berättelserna och aktiviteterna. Andra ord och tillhörande bilder kom även med i 
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extramaterialet. Alla bilder som ingår i materialet blev i färg för att väcka nyfikenhet hos 

barnen. Vi valde att laminera och klippa ut bilderna så att de blev tilltalande och hållbara för 

barn och pedagoger. Slutligen valde vi att skicka ut vår produkt i en låda som är gjord av 

kartong. Lådan blev inslagen i färgglatt presentpapper för att se inbjudande ut. Bilderna till 

extramaterialet, berättelserna och aktiviteterna valde vi att lägga i små askar och markera 

innehållet med text på locket. Detta för att pedagoger lätt ska hitta rätt bilder. 

Inspirationshäftet ”SvEng loss med Charlie” fick ligga överst i lådan så att pedagogerna läser 

häftet innan de går igenom de små askarna.  

 

6.4 Format 
Produkten skapades i Microsoft Word. Vi valde att ha dokumentet i liggande läge och med 

två kolumner för att återskapa en bokkänsla. Varje berättelse med tillhörande aktivitet 

sammanställdes på två A4. När vi skrev ut första exemplaret av materialet uppmärksammade 

vi att bilder och text blivit förskjutet. Detta justerade vi så att allting fick sin tänkta plats. Vi 

märkte även att vår tanke med att sammanställa materialet som en bok ej gick att förverkliga 

då vi inte tänkt till när det gällde att skriva ut på båda sidorna. Detta ledde till att vi fick göra 

ett nytt val. Alternativ ett var att strukturera om materialet så att vi kunde skriva ut på båda 

sidorna och alternativ två var att häfta samman materialet på ett annat sätt. Vi valde slutligen 

att häfta samman materialet som ett blädderblock för att förenkla arbetet för oss och 

användningen av produkten för pedagogerna. 

 

6.5 Resultat 
Produkten resulterade i sex korta berättelser och sex ämnesintegrerade aktiviteter, inklusive 

ett extramaterial med sånger och lekar. Extramaterialet placerades i slutet för att ge möjlighet 

till fler icke planerade tillfällen, t.ex. vid samlingar. De övergripande instruktionerna för 

materialet presenteras inledningsvis. Fördjupande instruktioner och förberedelser presenteras 

separat vid varje aktivitet, sång eller lek. Häftet omfattar totalt 28 sidor varvat med både text 

och bild. 

 

7. Utvärdering av produkt 
Utvärderingen av vår produkt kommer att byggas på respons efter användandet av materialet, 

men också kring pedagogernas inställning och tidigare arbetssätt i förskolan kring det 

engelska språket. Utvärderingen kommer att kunna ge en bild om produkten behövs inom 

förskolans verksamhet eller ej. Genom att förskollärarnas åsikter om materialet kommer fram 

kommer vi kunna dra slutsatser kring detta.  

 

7.1 Etiska överväganden 
Genom vårt arbete har vi valt att skicka ut enkäter till 16 pedagoger på fyra utvalda förskolor. 

Pedagogerna ska få prova materialet för att kunna ge respons inför utvärderingen. Vid 

användandet av enkäter har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (2002, s. 7-9) etiska 

forskningsprinciper. Innan vi skickade ut enkäterna så informerade vi förskolorna via en 

kontaktperson vad produkten skulle innefatta, och därefter fick de anmäla sitt intresse att 
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delta. Genom att vi informerade förskolorna om produkten och de fick anmäla sitt intresse 

innan har vi följt informationskravet och samtyckeskravet. När förskolorna anmält sin 

medverkan skickades enkät 1 ut (se bilaga 1). Efter att pedagogerna mottagit produkten och 

testat den en kortare period skickades enkät 2 ut (se bilaga 2). Genom att vi valt att göra 

enkäterna anonyma värnar vi om personernas identitet samtidigt som det insamlade material 

endast kommer att användas i forskningssammanhang. I och med detta följde vi 

Vetenskapsrådets (2002, s. 12-14) nyttjandekrav och konfidentialitetskrav.  

 

7.2 Urval av förskolor 
Vi valde att fråga personalgrupper på fyra förskolor som arbetar med barn i åldrarna 3-5 år, 

om de var intresserade av att testa vår produkt. Sammanlagt omfattade det 16 pedagoger som 

skulle testa och utvärdera produkten. Pedagogerna som testat vår produkt finns både inom 

den privata och kommunala sektorn. Urvalet skedde genom en tidigare koppling till 

förskolorna. Vi valde att ha personlig kontakt med två förskolor var. Vi väljer att inte skriva 

ut vilken form av koppling p.g.a. etiska aspekter. Alla fyra förskolor är belägna i stadsmiljö 

och vi valde att endast tillfråga personal på förskolor i stadsmiljö p.g.a. den korta perioden 

produkten skulle testas samtidigt som det var behändigt vid hämtning och lämning av enkäter 

och produkten. Innan vi tillfrågade pedagogerna på förskolorna hade vi inga förkunskaper om 

de medvetet arbetat med engelska tidigare. Därför valde vi att skicka ut enkät 1 för att ta reda 

på detta.  

 

7.3 Inför utvärderingen 
Vi valde att göra två kvalitativa enkäter då vi inte bara var ute efter statistiska svar utan ville 

ge mer utrymme för pedagogernas åsikter. De kvalitativa enkäterna gav oss möjlighet att få 

fram mer information och respons i vår utvärdering av produkten. I utformningen av 

enkäterna följde vi Bells (2006, s. 146, 147) allmänna råd kring layout. Inledningsvis valde vi 

att hålla enkäterna anonyma samt skriva dem på dator för att kunna ge ett seriöst intryck. Vi 

har även gett gott om utrymme mellan varje fråga för att underlätta för pedagogerna. 

Enkäterna inleds med lättbesvarade frågor och övergår till mer komplicerade och känsliga 

frågor i slutet. Enligt Trost (2012, s. 23, 65-71) passar en kvalitativ enkät bra om man vill få 

en inblick i hur andra människor tycker och tänker. En kvantitativ enkät däremot ger 

möjlighet till ett mer statistiskt underlag. Båda enkäterna har en utformning av sakfrågor och 

åsiktsfrågor för att få både slutna och öppna svar. Trost beskriver att sakfrågor ger möjlighet 

till att svara på antingen det ena eller andra. t.ex. ja eller nej. Åsiktsfrågor ger en möjlighet till 

fler svarsalternativ vilket leder till att personen kan ge ett mer personligt svar (a.a.). I enkät 1 

valde vi övergripande sakfrågor då enkäten bara var en förstudie till produkten. Enkäten 

skickades ut till 16 pedagoger innan de fick ta del av produkten. I enkäten ville vi få svar på 

pedagogers känslor och inställning till engelska som en del i förskolan. I enkät 2 har vi valt 

att endast ställa åsiktsfrågor då vi vill få en djupare bedömning av produkten. Enkäten 

besvarades av de 12 pedagoger som tagit del av produkten. Frågorna i enkäten riktar sig 

endast emot produkten och dess innehåll, utformning och användningsområde. 
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För att få en djupare utvärdering av produkten kunde vi ha valt intervju istället för enkäter. Vi 

valde bort intervjuer p.g.a. tidsbristen då vi troligtvis inte hunnit skicka ut produkten till lika 

många pedagoger. Intervjuer kunde ha gett en bredare bild av produkten men då av färre 

pedagoger. Vi hade inga frågor som besvarade hur produkten tilltalade pedagogerna estetiskt 

vilket gör att vi inte kan utvärdera utseendet av produkten. Detta hade vi kunnat få svar på i 

intervjuer då fler frågor kunde ha ställts till pedagogerna. De frågor vi hade i enkäterna 

handlade mest om strukturen i form av produktens instruktioner och förberedelse inför 

användandet.  

 

7.4 Utvärdering 
 

7.4.1 Enkät 1 
Enkät 1 besvarades av 16 pedagoger från fyra olika förskolor. Tre pedagoger hade arbetat 

medvetet med engelska förut och 13 hade inte det. Av 16 pedagoger ansåg 13 att engelska 

hade en plats i förskolans verksamhet. När pedagogerna fick besvara hur de skulle känna 

inför att lära ut engelska i förskolan så kunde de fylla i följande svarsalternativ: nyfikenhet, 

oro, rädsla, trygghet, glädje, osäkerhet, harmoni och annan valfri känsla. Alla känslor som 

fanns i enkätens svarsalternativ blev ikryssade. Tre pedagoger skrev också egna valfria 

känslor som okunskap, prioritering och tveksamhet. De känslor som blev ikryssade av minst 

tio pedagoger var nyfikenhet, glädje och osäkerhet. Resterande känslor blev ikryssade av 

minst en och upp till fem pedagoger.  

 

7.4.2 Enkät 2 
Enkät 2 besvarades endast av de pedagoger som använt produkten i förskolan. Av 16 

pedagoger som fick denna möjlighet hann 12 att arbeta med produkten och utvärdera den i 

enkät 2. I genomsnitt testade varje pedagog tre av sex berättelser och aktiviteter under 

prövotiden på två veckor. De berättelser och aktiviteter som flest pedagoger valde att arbeta 

med var rörelse och hälsa, matematik och skapande. Dessa delar fick också mest åsikter från 

pedagogerna ”Matematiken var så passande. Vi arbetar redan med former”, ”Rörelse och 

hälsa är något man aldrig kan få för mycket av. Det var utmanande och kul att göra det med 

engelska ord” (Pedagog A) och ”Den skapande berättelsen satte verkligen igång barnens 

fantasier. De målade saker som förvånade” (Pedagog E). 

 

De delar med socialt samspel och språk användes också men inte i samma utsträckning. En 

pedagog uttryckte sig om den språkliga delen av produkten ”Jag hade gärna testat QR-koder i 

memoryt men hade inte tillgång att ladda hem appen” (Pedagog B). Naturvetenskap och 

teknik samt extramaterialet valde ingen pedagog att arbeta med. Naturvetenskap och teknik 

fick dock respons av en pedagog som skrev ”Tydligare med bilder på experimentet (till oss 

som är lite ovana med experiment” (Pedagog C). Extramaterialet blev aldrig testat men 

pedagogerna lämnade åsikter om det ”Synd att tiden var kort. Extramaterialet såg inbjudande 

ut och barnen hade älskat att sjunga” (Pedagog A) och ”Vilken kul idé att byta ut ord i lekar 

som våra barn känner till! Vi ska absolut testa detta när vi får tid” (Pedagog D). Samtliga 



25 

pedagoger svarade att produkten hade tydliga instruktioner, var lätt att använda och hade 

tydliga instruktioner. Två pedagoger ansåg att produkten kräver mycket förberedelse och tio 

tyckte inte det.  

 

På frågor där det fanns fyra graderade svarsalternativ kunde pedagogerna svara Ja, till stor 

del, Ja, delvis, Nej, till liten del och Nej, inte alls. På frågan om produkten levde upp till att 

vara lustfylld och uppmanande pedagoger till att använda engelska i förskolan så blev 11 svar 

Ja, till stor del och ett svar Ja, delvis. Materialet var inspirerande Ja, till stor del för tio 

pedagoger och Ja, delvis för två pedagoger. Två kommentarer som visar detta är ”Ett toppen 

bas material som hjälper oss pedagoger igång!” (Pedagog F) och ”Riktigt bra material. Vill 

gärna ha materialet” (Pedagog G).  På frågan om pedagogerna blev inspirerade av produkten 

till att fortsätta arbeta med engelska svarade nio Ja, till stor del och tre Ja, delvis. Ordens 

svårighetsgrad fick responsen tio Ja, till stor del och två Ja, delvis.  

 

Åtta pedagoger svarade Ja, till stor del på att barnen skapade en nyfikenhet för det engelska 

språket och fyra svarade Ja, delvis. En pedagog beskrev det med: ”Barnen har varit 

entusiastiska och intresserade varje gång. Det har varit jättekul att jobba med engelska med 

barnen. Det har kommit kommentarer som ”Det står Happy på min pyjamas” och det är 

riktigt kul.” (Pedagog C). Andra kommentarer var ”Barnen blev inspirerade att göra det flera 

gånger” (Pedagog H) och ”Barnen började säga fler engelska färger än de fyra vi hade. De 

kan mer än vad vi tror” (Pedagog I). 

 

7.4.3 Sammanfattning av utvärderingen 
Pedagogernas utvärdering kan sammanfattas med att vår produkt var inspirerande och 

uppmuntrande för pedagoger till att använda engelska i förskolan. Produkten skapade en 

nyfikenhet hos pedagogerna till att arbeta med engelska i förskolan. Av 16 pedagoger ansåg 

13 att engelska ska ha en plats i förskolan. Ordens svårighetsgrad låg på en rimlig nivå enligt 

alla pedagoger. Vid frågan om förberedelser av produkten svarade mer än hälften att den inte 

kräver mycket förberedelser. Övergripande så ansåg alla pedagoger att produkten hade 

tydliga instruktioner, var lätt att använda och relevant för förskolan. Det var ingen pedagog 

som valde svarsalternativ Nej, till liten del och Nej, inte alls på någon fråga. Känslor som 

väcktes mest hos pedagoger om att lära ut det engelska språket i förskolan var nyfikenhet, 

osäkerhet och glädje. De delar av produkten som inte blev prövade var berättelsen och 

aktiviteten om naturvetenskap och teknik samt extra materialet.  

 

8. Reflektion över produktutvecklingsprocess  
Vi anser att vi har skapat ett bra grundmaterial till pedagoger för att arbeta med det engelska 

språket i förskolan. Produkten kan vidareutvecklas då det finns möjlighet till fördjupning 

inom varje ämnesområde vi valt ur läroplanen. Genom att göra en fördjupning i varje 

ämnesområde kan häftet göras bredare. De tillhörande berättelserna och aktiviteterna i ett 

fördjupat häfte kan kan ge möjlighet för flera olika moment, vilket i sin tur kan resultera i att 

flera strävansmål kan beröras.  
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Valet av korta berättelser som en inledning till en aktivitet kunde ha blivit mer omfattande om 

vi valt att förlänga alla berättelser och tillfört fler ord och även aktiviteter. Vi tror dock att 

pedagogerna hade upplevt materialet mer avancerat om fler engelska ord tillkommit. Istället 

kändes vårt aktiva val att endast integrera ett fåtal ord i varje del av produkten som en bra 

möjlighet till många upprepningar.  

 

Om vi hade valt att göra produkten mer digital så tror vi att utvärderingen ifrån pedagogerna 

hade blivit mindre informativ, då våra tidigare kopplingar till förskolorna och andra förskolor 

på Gotland, inte ser digitala resurser som en självklar del i verksamheten. Vi valde därför att 

införa inslag av digitala verktyg i produkten, för att utmana pedagogerna. Produkten i sin 

helhet presenteras i pappersformat för att underlätta användandet för pedagogerna. Om hela 

produkten hade krävt digitala resurser tror vi att vi hade fått färre pedagoger som testat och 

utvärderat produkten oavsett förskolor. Om vi hade haft mer tid kunde vi istället ha utgått 

ifrån avsaknaden av digitala resurser och lagt till fler IKT uppgifter för att utmana 

pedagogerna. 

 

8.1 Reflektion utifrån utvärderingen 
Några förbättringsområden som vi själva inte reflekterat över kom fram när vi analyserade 

pedagogernas utvärdering av produkten. Ett område att förbättra var att förtydliga i materialet 

om vilka områden ur läroplanen vi belyser. Detta förtydligar vi genom att göra ett försättsblad 

till varje berättelse där en utvald färg samt områdets titel står skrivet på mitten av sidan. I och 

med detta visar vi tydligt på när och var avsnitten börjar och slutar. Ett annat område att 

vidareutveckla var bildernas utseende. Några pedagoger som testat materialet tyckte att det 

var svårt att veta vilka bilder som skulle användas till vilken berättelse. Detta förbättrade vi 

genom att ta den valda färgen från försättsbladet och klistra fast den på bildernas baksida så 

att de blev tydligt ihopkopplade med berättelserna och området. Vi anser att detta förenklade 

förberedelserna och användandet av bilderna.  

 

9. Diskussion 
 

9.1 Åldersanpassning 
Enligt den utvärdering vi tagit del av ligger ordens svårighetsgrad på en rimlig nivå samtidigt 

som materialet väcker en nyfikenhet hos barn. Detta ledde till att åldersanpassningen vi valde 

att göra fick ett positivt resultat. Åldersanpassningen grundas i Lagercrantz (2009) tankar där 

han hävdar att man inte ska introducera andra språk än barns modersmål innan tre års ålder, 

då riskerna för att modersmålets språkliga utveckling kan försenas. Pinter (2006) däremot 

anser att inlärning av ett främmande språk ska börja i så tidig ålder som möjligt. Andra 

forskare visar också på att åldersanpassning inte är det viktigaste, utan att barnet får komma i 

kontakt med ett främmande språk tidigt. G. Lundberg (2010, s. 17, 28) menar att en tidig 

språkstart är viktig för identitetsskapandet i vår globaliserade värld. Barn är mer motiverade 

till att lära sig främmande språk när de är små (a.a.). Även Keaveney och Lundberg (2014, s. 

12, 13) belyser vikten av att möta ett nytt språk tidigt, då barn får mer tid att lära sig språket. 



27 

Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 29-33) hävdar att barns språkliga inlärningsperiod är 

begränsad då den avtar efter 4-5 årsåldern. Vilket resulterar i att barn måste möta det 

främmande språket i tidig ålder (a.a.). I och med den tidigare forskningen och det resultat vi 

tagit del av i utvärderingen anser vi att införandet av vår produkt i förskoleåldern var ett bra 

beslut.  

 

9.2 Väcktes inspiration och nyfikenhet? 
Genom utvärderingen fick vi fram att barnen blev nyfikna på det engelska språket. Produkten 

var ett bra grundmaterial för att introducera det engelska språket på ett lustfyllt och lärorikt 

sätt för barn. Pedagogerna kände sig uppmanade och blev inspirerade när de använde 

produkten och många ville arbeta vidare med det engelska språket i förskolan. Grunden till att 

pedagogerna kände sig inspirerade och att materialet väckte en nyfikenhet hos barnen tror vi 

baseras på produktens utformning. Produkten berör områden som läroplanen för förskolan 

redan tar upp vilket leder till att materialet är tilltalande och lättillgängligt. Genom att 

produkten byggdes upp kring ämnesområdena introducerades engelskan som en liten del i en 

stor helhet. Därför ses engelska i detta sammanhang som ett roligt och utmanade medel för att 

kunna uppnå de strävansmål som kopplats till aktiviteten. I och med detta får barn en chans 

att skapa tidiga erfarenheter i ett främmande språk tillsammans. Eftersom vi valt att koppla 

samman berättelser och aktiviteter hålls lärandet på en lekfull nivå. Barns språkliga 

utveckling sker tillsammans med varandra i sociala och kommunikativa sammanhang (I. 

Lundberg, 2010, s. 28). Genom att lärandet ligger på en lekfull nivå skapar produkten 

möjligheter för barn att lära sig tillsammans med varandra. En slutsats blir att barnen blev 

nyfikna på det engelska språket då produkten erbjöd aktiviteter som inbjöd till lek och lust. 

Pedagogerna blev inspirerade av produkten då de blev uppmanade till att lära ut engelska i 

flera olika aktiviteter.  

 

9.3 Engelska som en del i förskolan 
Engelska finns inte med som ett mål i läroplanen för förskolan och därför finns inte ett 

självklart arbetssätt med språket i den pedagogiska verksamheten. Tyberg (2010, s. 53) ser att 

antalet produkter för att lära ut det engelska språket är begränsat trots att barn kommer i 

kontakt med språket dagligen. Därför borde pedagoger se detta möte med språket som en 

fördel och använda det i förskolans verksamhet (a.a.). I utvärderingen av produkten tyckte 13 

av 16 pedagoger att engelska bör ha en plats i förskolan. Dock kan vi inte bortse från de 

tidigare kopplingar vi har till pedagogerna. Det kan ha påverkat deras positiva inställning till 

engelska i enkätsvaren. Trovärdigheten i pedagogernas utvärdering går därför att ifrågasätta. 

Även om denna datainsamling är liten förespråkar den en positiv inställning till engelska som 

en del i förskolan. Att antalet är så högt kan bero på att pedagogerna ville göra oss nöjda 

samtidigt som engelskan får en allt tydligare plats i vårt samhälle. Enligt Schröter & 

Molander Danielsson (2016, s. 49) införs engelska i en allt tidigare ålder i de länder där 

engelskan ses som ett främmande språk. Vi följde Bells (2006, s. 146, 147) utformning av 

enkäter och valde att göra enkäterna anonyma så att pedagogerna skulle känna sig trygga att 

besvara enkäterna ärligt. Pedagogernas främsta känslor inför att lära ut engelska var glädje, 

nyfikenhet och osäkerhet vilket är övervägande positivt. Trots politikernas motioner som 
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förespråkar att engelska ska införas i förskolans läroplan och pedagogernas positiva 

inställning har engelska ännu inte en självklar plats. Pedagogernas osäkerhet kan vara en 

grund till varför alla inte arbetar medvetet med engelska. Det kan också bero på att kravet på 

att lära ut engelska inte finns med i läroplanen för förskolan. Många pedagoger kan därför 

sakna ett arbetssätt med det engelska språket i förskolan. Detta gör att vår produkt kan tilltala 

och uppfylla den tomheten och ge pedagoger ett bra grundmaterial att utgå ifrån.  Pramling 

Samuelsson & Sheridan (2006. s. 75-77) menar att det är pedagogers uppgift att skapa 

språkstimulerande miljöer för barn där de kan utveckla språket i ett socialt samspel. Det är 

viktigt att pedagoger finns där för barn som stöd och kan underlätta barns språkliga 

utveckling (a.a.). Med vår produkt vill vi visa pedagoger att engelska kan vara en del i 

verksamheten utan stora och tidskrävande medel. Det finns många tillfällen då pedagoger kan 

få med engelska som en del i andra moment av förskolans rutinsituationer. Enligt Pramling 

Samuelsson & Sheridan så finns det många tillfällen i förskolans verksamhet som bjuder in 

till att lära sig språk (2006. s. 75-77). Barns språkutveckling är beroende av kognitiva 

förutsättningar i en social miljö hävdar Bruner i sin sociokognitiva teori. Med utgångspunkt i 

Bruners kognitiva förutsättningar systematiserande, mål och medel samt handlingsbenägenhet 

har vi skapat en produkt för att barn ska ta till sig språket på bästa sätt (1983, s. 24-31, 31-39, 

119-134). Produkten tillför ett språkligt lärande i vardagliga situationer där engelska är ett 

medel för att uppnå flera mål ur läroplanen för förskolan. Av våra resultat kan vi se att 

engelska går att införa som en del i verksamheten på ett ämnesintegrerat sätt. Pedagogerna 

utvärderade produkten som ett enkelt material att använda i verksamheten och som krävde lite 

förberedelser. Vi konstaterar därav att engelska inte upplevdes som svår att införa i 

verksamheten vid användandet av vår produkt. En slutsats blir då att engelska går att införa i 

förskolan.  

 

9.4 Delarna i produkten 
Matematik, rörelse och hälsa och skapande var de delar som pedagogerna föredrog att 

använda mest. Utvärderingen av dessa var generellt sett lika och delarna ansågs vara lätta att 

utföra, kräva lite förberedelse och inspirera både pedagoger och barn. Vi tror att pedagogerna 

föredrog den skapande delen då de brukar ha mycket skapande aktiviteter med barn. 

Dessutom lämnade vi mycket åt barns fantasi i berättelsen genom att inte beskriva allt Charlie 

såg. I. Lundberg menar att sambandet mellan text och bild kan begränsa barn i sina tankar när 

de hör en berättelse (2010, s. 86,87). Vi ville lämna det öppet för barns egna upplevelser och 

tolkningar i berättelsen genom att beskriva så lite som möjligt och låta dem bygga upp en 

egen inre bild. Därför tror vi att denna aktivitet och berättelse var att föredra då den utmanade 

pedagoger till att inte beskriva för mycket för barnen. Delen med matematik tilltalade 

troligtvis då de geometriska formerna redan är en del i de flesta verksamheter. Vi tror därför 

att pedagogerna kände sig trygga med de geometriska begreppen i aktiviteten. I rörelse och 

hälsa vill vi att barn ska få chansen att lära sig engelska ord med hela kroppen. I 

utvärderingen uttryckte sig pedagogerna positivt till detta och tyckte det var roligt att testa 

nya övningar och samtidigt ha fokus på de engelska begreppen. Det var en tacksam aktivitet 

då barn gillar att röra på sig. 
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En del som inte blev utvärderad i produkten var naturvetenskap och teknik. Vid utvärderingen 

framkom det att några pedagoger var ovana att experimentera och kanske påverkade just detta 

då alla pedagoger valde bort denna del av produkten. De engelska orden till berättelsen i 

kombination med aktiviteten i form av ett experiment, kan ha varit för avancerad. Trots 

pedagogernas känslor av glädje och nyfikenhet för engelska kan också känslan av osäkerhet 

inför ämnet och ovana att experimentera ha varit styrande när de valde bort naturvetenskap 

och teknik. I synnerhet med tanke på att det fanns en osäkerhet inför att lära ut engelska och i 

detta fall skulle det ske i en efterföljande aktivitet där orden skulle ingå i ett experiment. Vi 

tror att okunskapen påverkade då vi inledningsvis uppmanar pedagogerna att läsa igenom 

aktiviteterna innan så att de känner sig väl förberedda. Avvisandet av naturvetenskap och 

teknik kan i och med detta bero på att denna del av produkten kräver mest tid och 

förberedelse. Om experimentet var för krävande och svårt eller bara upplevdes som det av 

pedagogerna kan vi inte utvärdera då ingen pedagog använde delen med naturvetenskap och 

teknik. Om pedagogerna fått mer tid att använda hela produkten kunde vi ha fått en 

återkoppling i utvärderingen. Den slutsats vi dock kan dra är att den delen av produkten inte 

tilltalade någon pedagog.  

 

Resterande två delar som inte testades lika mycket var socialt samspel och språk. Vi 

spekulerar i att delen med socialt samspel kan vara känslomässigt laddad och beroende av 

barngruppens bakgrund. Det kan då vara givande att avvakta med denna del av produkten till 

ett passande tillfälle. Delen med språklig inriktning tror vi påverkades av aktiviteten som 

krävde en app till QR-kods memory. Vår tanke var att utmana pedagogerna i användandet av 

IKT. I och med detta blev resultatet tråkigt men väntat. Det vi blev mest förvånade över var 

att vi såg denna del som minst tilltalande men den föredrogs ändå framför naturvetenskap och 

teknik av pedagogerna. Extramaterialet hann pedagogerna titta på men tyvärr inte använda 

tillsammans med barnen. Några pedagoger uttryckte sig ändå och tyckte att den delen av 

produkten såg inbjudande ut. Även om vi inte fick en utvärdering om denna del är vi nöjda 

med det intryck den gav pedagogerna. 

 

9.5 Tidsbrist 
Tidsbristen som uppstod vid användandet av produkten påverkade resultatet när samtliga 

pedagoger som visat intresse för att testa produkten ej fick tillfälle att göra det. 16 pedagoger 

visade sitt intresse men endast 12 pedagoger fick möjligheten. I och med att samtliga 

pedagoger inte fick möjligheten att testa och utvärdera produkten, påverkade detta vårt 

resultat. En slutsats är att pedagogerna hade behövt mer tid för att använda produkten. Då 

hade förmodligen alla 16 pedagoger haft tid att pröva produkten. En annan lösning hade varit 

att dela upp produkten i flera små häften så att pedagogerna inte var låsta till ett häfte. 

Troligtvis hade produkten då inte utvärderats i sin helhet, utan del för del. Trots att 

pedagogerna blev begränsade i sitt användande av produkten p.g.a. tidsbrist så kunde de 

pedagoger som använt produkten utvärdera den i sin helhet. Pedagogerna som utvärderade 

produkten hann att använda fem av produktens sex delar, vilket gav oss en bra helhetsbild och 

utvärdering av produktens användningsområde. De 12 pedagoger som utvärderat produkten 

ansåg att upplägget var tydligt och användningsområdet för produkten var relevant för 
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förskolan. Trots tidsbrist anser vi att vår produkt har uppfyllt vårt syfte. Produkten har 

upplevts inspirerande och uppmanande till att introducera engelska i förskolan enligt vår 

utvärdering. Produkten är ett bra grundmaterial att arbeta med och som på ett lustfyllt sätt 

väcker en nyfikenhet av det engelska språket för barn i åldrarna 3-5 år. I och med detta kan vi 

dra slutsatser att vi uppfyllt vårt mål att skapa ett material som påvisar att införandet av 

engelska i verksamheten inte behöver vara komplicerat samtidigt som det är inspirerande och 

skapar nyfikenhet.  

 

9.6 Slutsatser 
Samtliga pedagoger som deltog i enkät 1 och 2 testade olika delar av vår produkt men ingen 

hann med delen om naturvetenskap och teknik. Vi konstaterar dock att resterande fem av sex 

delar fick en positiv respons av pedagogerna. Extramaterialet hann inte användas vilket vi 

gärna hade velat få respons på då det bidrar med flera upprepnings möjligheter av gamla och 

nya engelska ord i vår produkt. Samtidigt uppnådde vi ändå målet med de delar som testades 

då pedagogerna blev inspirerade till att använda det engelska språket i verksamheten. Vi ville 

visa att det inte är omöjligt att få in engelska ord i den vardagliga planeringen utifrån 

läroplanens strävansmål. Detta lyckades vi med när vi utgår ifrån pedagogernas utvärdering 

av produkten i enkät 2. Vi tror att ett fortsatt arbetssätt med engelska som en integrerad del i 

förskolan kan få barn att bekanta sig mer och bilda ett ordförråd kring språket. Med vår 

produkt får pedagoger ett material och ett arbetssätt som involverar flera delar av läroplanen 

samtidigt som engelska kan bli en del i förskolan. Slutsatser vi kan dra från utvärderingen är 

att produkten inspirerade och uppmanade pedagoger till att använda engelska i verksamheten. 

Användningen av produkten ansågs relevant för förskolan och barnen blev nyfikna på det 

engelska språket. Med tidigare forskning och det resultat vi tagit del av i utvärderingen anser 

vi att införandet av engelska genom vår produkt, i förskoleåldern var givande. Resultaten från 

enkätsvaren visar att produkten uppfyller vårt syfte att inspirera och uppmana pedagoger i 

förskolan till att introducera och väcka nyfikenhet kring det engelska språket för barn i 

åldrarna 3–5 år.  

 

10. För vidare forskning 
För vidare forskning inom detta område kan man ta reda på om engelska bör ha en plats i 

läroplanen för förskolan. Intressant vore också att ta reda på varför engelska inte har en plats i 

förskolan. I vårt arbete har det kommit fram att en tidig språkinlärning gynnar barn då de är 

mest mottagliga för språk i förskoleålder. Hyltenstam (2008) beskriver en pedagogik som 

förekommer i stora delar av EU där språk lärs in i en ämnesintegrerad undervisning. Denna 

typ av undervisning skulle vara intressant att göra studier på för att få fram om det skulle 

kunna bidra till ett ökat intresse för engelska i svenska förskolor. Detta vore intressant att 

fortsätta undersöka för att kunna främja det engelska språket i förskolans verksamhet. 

 

Att göra en kvalitativ intervjustudie om och hur pedagoger medvetet har arbetat med engelska 

i förskolans verksamhet är ett annat område att studera vidare kring. Pedagogers känslor kring 

det engelska språket kan vara väldigt varierande p.g.a. olika erfarenheter av ämnet. Därför 

kan ett vidare perspektiv av pedagogers åsikter om ett införande av det engelska språket i 
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förskolans verksamhet vara intressant att studera. Fler rikstäckande enkäter och intervjuer om 

pedagogers syn på engelska i förskolan kan bidra till ett starkare underlag i en undersökning. 

Enkäterna och intervjuerna kan utgöra en bredare datainsamling och användas som ett 

statistikunderlag till en ny motion för engelska i förskolan. För att främja en tidig språkstart i 

engelska kan en mer teoretisk underbyggnad också bevisa och förespråka att ämnet bör ingå i 

läroplanen för förskolan. Med denna mer omfattande datainsamling och inflytelserika 

forskningsbaserade undersökning kan motionen väga tyngre än tidigare motioner.     
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Bilaga 1: Enkät ett - Bakgrund om pedagogerna 

  

Fråga 1: Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

  
  

Svar: ____________________________________ 

  
  
  

Fråga 2: Har du medvetet arbetat med engelska i förskolan under det senaste 

året? 

  

JA                                                             NEJ 

  
  
  

Fråga 3: Tycker du att engelska har en plats i förskolans verksamhet? 

  

JA                                                                NEJ 

  
  
  

Fråga 4: Om du som pedagog ska lära ut engelska språket i förskolan, 

vilket/vilka utav dessa alternativ avspeglar din känsla för ämnet? 

  

o   Rädsla 

o   Oro 

o   Trygghet 

o   Glädje 

o   Osäkerhet 

o   Nyfikenhet 

o   Harmonisk 

o   Annat:           _______________________________________________ 
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Bilaga 2: Enkät 2 - Utvärdering av produkten 

  
1. Vilka delar av produkten har du använt? 

  

Skapande                                   Naturvetenskap och teknik 

  

  

Rörelse och hälsa                    Matematik 

  

  

Socialt samspel                        Språk 

 

  

Extra material har                   ej använt produkten 

 

  

2. Med denna produkt vill vi uppmuntra pedagoger att införa det engelska språket i 

förskolans verksamhet på ett lustfyllt sätt. Tycker du att produkten uppfyller detta? 

  

Ja, till stor del            Ja, delvis         Nej, i liten utsträckning                 Nej, inte alls 

 

  

3. Inspirerade materialet dig att använda det engelska språket i förskolan? 

  

 Ja, till stor del          Ja, delvis                  Nej, i liten utsträckning                Nej, inte alls 

  

  

4. Låg ordens svårighetsgrad på en rimlig nivå? 

  

Ja, till stor del           Ja, delvis        Nej, i liten utsträckning                Nej, inte alls 

 

  

5. Har du blivit inspirerad av produkten till att jobba vidare med det engelska 

språket i förskolan? 

  

Ja, till stor del          Ja, delvis        Nej, i liten utsträckning                Nej, inte alls 

 

 

 

  

6. Skapade produkten en nyfikenhet för det engelska språket hos barnen? 

  

Ja, till stor del          Ja, delvis                   Nej, i liten utsträckning               Nej, inte alls 
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7. Hur upplevde du användandet av produkten? 

 

  

a)    Kräver mycket förberedelser                  Krävde inte mycket förberedelser 

  

  

b)    Tydliga instruktioner                                  Otydliga instruktioner 

  

  

c)    Lätt att använda                                          Svår att använda 

  

  

d)    Relevant för förskolan                            Irrelevant för förskolan 

  

  

  

  

8. FRIVILLIGT AV FYLLA I! 

Här har du möjlighet att lämna fler åsikter om produkten: 


