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Sammanfattning 

Denna undersökning fokuserar på lärares erfarenheter av att introducera engelskunder-

visning för elever i grundskolan. Närmare bestämt studeras lärarnas erfarenheter av att 

påbörja engelskundervisning tidigt jämfört med att introducera den senare för sina elever.  

 

Studien utgår från intervjuer med åtta lärare för att ringa in deras erfarenheter av att 

introducera engelskundervisning tidigt eller senare i grundskolan. Studien inriktar sig bland 

annat på för- och nackdelar med att som elev bli introducerad för engelskämnet från 

exempelvis förskoleklass jämfört med årskurs 1 eller senare. Studiens syfte är att undersöka 

när och hur lärare på lokal nivå påbörjar sin engelskundervisning, samt vilka erfarenheter de 

har från tidig respektive senare introduktion av engelskundervisningen.  

 

Studiens resultat visar på att alla respondenterna ser fler för- än nackdelar med en så tidig 

engelskundervisning som möjligt. Vidare antyder resultatet att det kan finnas fördelar för 

eleven att vara tvåspråkig när engelskundervisningen påbörjas, om modersmålet har 

liknande språkstrukturer och strategier som det engelska språket. Därmed är detta beroende 

på vilket språk eleven har med sig och om språkstrukturerna skiljer sig markant. I så fall kan 

det vara en nackdel för eleven, alternativt inte ha någon påverkan alls för den kommande 

språkinlärningen i engelska. Två utav respondenterna hävdar att en kritisk period kan 

urskiljas utifrån ett socialt perspektiv. Detta sociala perspektiv uttrycks av en majoritet av 

respondenterna som språkängslan hos yngre elever. De anser att yngre elever vågar vara 

mer delaktiga i engelskundervisningen. De blir inte tillbakadragna i klassrummet på grund av 

rädslan för felsägningar eller för vad klasskamraterna ska tycka, som ofta uppstår vid en 

högre ålder.  

Nyckelord: Andraspråksinlärning, Engelskundervisning, Kritisk period, Internationalisering, 

Språkinlärning och Språkängslan.  
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1.  Introduktion 
I dagens mångkulturella samhälle kommer vi i daglig kontakt med människor med olika 

kulturer och språk. Engelskan finns överallt omkring oss genom exempelvis medier, i 

utbildningen, politiken och i vardagslivet. Vi har blivit ett mer internationellt samhälle där 

det till viss del krävs av oss individer att behärska engelskan. Denna internationalisering har 

bidragit till förändringar i vårt utbildningsväsende där moderna språk, speciellt engelskan har 

fått större plats som ett viktigt ämne inom skolan. Skolverket (Skolverket.se, 2016) skriver 

att språket är människans viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Skolverket 

menar att kunskaper i det engelska språket ökar människors möjlighet att ingå i olika sociala 

och kulturella sammanhang och att delta i internationella studier och yrkesliv. Därmed anser 

många människor att det är väsentligt att i den svenska skolan erbjuda elever möjligheten 

att utveckla det engelska språket inför dagens mångkulturella och internationella samhälle. 

Engelskundervisningen i Sverige har genomgått stora förändringar sedan engelskämnets 

frammarsch inom skolväsendet i början på 1900-talet fram till nutid (Larsson & Westberg, 

2015, s. 254). Det är inte endast förändringar inom skolans utformning av ämnet i sig. Det är 

även förändringar inom lärares tidigare erfarenheter till ämnet som kan ha påverkan på 

undervisningens utformning och eventuellt påverka elevers framtida engelskkunskaper. 

Under min lärarutbildning med start år 2013 till idag år 2017 så har jag fått genomföra 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Denna har genomförts på olika skolor och jag har då 

fått inblick i lärarnas engelskundervisning där den har påbörjats i olika årskurser beroende 

på skola. Därmed fick jag intresse av att i denna studie undersöka lärares erfarenheter av en 

tidig eller senare introducerad engelskundervisning.     

I en debattartikel publicerad i tidningen Svenska dagbladet (SvD.se, 2009) diskuterades den 

så kallade faran med införandet av engelskan som ämne i årskurs 1. Där beskriver Liss 

Kerstin Sylvén att många av dagens barn och ungdomar dagligen kommer i kontakt med 

engelska på sin fritid genom datorspel, internet och media. Hon argumenterar om denna så 

kallade ”fritidsengelska” som är viktig att läraren fångar upp och tar vara på i sin egen 

undervisning (SvD.se, 2009). Hon menar att om läraren tar vara på elevernas intresse och 

motivation till engelskan i ett så tidigt skede som möjligt kan läraren även utnyttja denna 

motivation till när eleverna sedan ska lära sig engelska som skolämne. På så vis kan läraren 

förhoppningsvis öka elevernas intresse för inlärning av ytterligare språk i framtiden.  
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Inom språkforskningen, som kommer att presenteras mer ingående i kapitlet 5, talar man 

om en kritisk period för språkinlärningen. Det är en period där språkinlärningen måste på-

börjas för att en full behärskning av språket ska kunna uppnås (Abrahamsson & Hyltenstam, 

2010, s. 30–31). Tidigare var denna forskning främst inriktad mot förstaspråksinlärningen 

men innefattar nu även andraspråksinlärningen. Det man studerar är om det finns en kritisk 

period för inlärningen av exempelvis engelska som andraspråk. Måste man eventuellt 

påbörja inlärningen av ett nytt språk vid en viss ålder eller årskurs för att man ska kunna nå 

en bra behärskning av språket? Är det alltså skillnad att påbörja engelskundervisningen i 

förskoleklass istället för exempelvis årskurs 1, 2 eller 3? Detta är frågor som jag och andra 

lärarstudenter har stött på under vår lärarutbildning ute på vår VFU. Där har vi sett en 

engelskundervisning som i de flesta fall har bedrivits från årskurs 1 eller 2 men då det skiljer 

sig lite mellan skolorna och där ämnet på dessa skolor har fått olika stor plats i 

undervisningen. 

Man kan då fråga sig, vad har en tidig eller senare introducerad engelskundervisning för 

inverkan på eleverna och deras undervisning? Vilka för-och nackdelar finns det med att börja 

tidigare enligt olika grundskolelärares erfarenheter? Detta är frågor som vi som blivande 

lärare och redan verksamma lärare kan få ta ställning till när vi sedan står där i klassrummet 

och ska bedriva vår egen engelskundervisning. Det är ändå vi som till stor del lägger grunden 

för våra elevers engelskkunskaper. Vi som lärare kan hjälpa dessa elever att få bra 

engelskabetyg när de sedan går ut 6:an eller även 9:n och bra språkkunskaper för framtiden. 

Därmed är detta väsentligt för oss att ha i åtanke och detta är även huvudfokus i denna 

studie.  

 

2.  Bakgrund 
I dagens svenska skola finns det ett återkommande inslag av de moderna språken och då 

framförallt engelskan som bedrivs i skolans undervisning. Språkundervisningen behandlar 

förmågor som bland annat att kommunicera på språket och att det finns en tanke om att 

undervisningen ska stärka kontakter med utlandet och öka förståelsen för andra kulturer 

(Larsson & Westberg, 2015, s. 245). Engelskundervisningen har dock inte alltid fått en så stor 

plats i utbildningsväsendet som den gör idag år 2017.  
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En historisk tillbakablick visar att under sekelskiftet 1900 så skedde flera förändringar vad 

gäller de moderna språken inom utbildningsväsendet i Sverige, framförallt beträffande 

engelskans frammarsch (Larsson & Westberg, 2015, s. 254). Från att ha varit ett litet ämne i 

skolor för de mer välbärgade eleverna blev engelskan under 1900-talet ett ämne tillgängligt 

för alla barn, oberoende av ekonomi och klasstillhörighet. Anledningen till engelskans stora 

frammarsch var många. Framförallt att människor ansåg att engelskan var ett grundläggande 

språk som genom sin grammatik skulle lägga grunden för annan språkundervisning (Larsson 

& Westberg, 2015, s. 254). Ett ytterligare argument var att engelskan skulle bidra till en mer 

demokratisk skola då engelskan var ett större internationellt språk än exempelvis tyskan. 

Engelskan fanns synlig både på film och radio och därmed sågs det som ett mer allmän-

nyttigt språk att kunna behärska för framtiden (Larsson & Westberg, 2015, s. 255).  

1962 års läroplan för grundskolan innebar att alla barn kom att bli undervisade i främmande 

språk och engelskan blev då ett obligatoriskt ämne från fjärde klass (Larsson & Westberg, 

2015, s. 255). I och med LGR 69 så implementerades även engelskundervisningen i årskurs 3 

(Holmstrand, 1982, s. 15). På senare tid har det numera blivit allt mer vanligt att i flera 

kommuner påbörja engelskan redan från årskurs 1. 

I dagens svenska samhälle har det varit mycket diskussioner om att svenska elever besitter 

goda engelskkunskaper. Utifrån den internationella språkstudien ESCL (European Survey of 

language competences) från 2011 visar på att svenska niondeklassare ligger i topp när det 

gäller deras engelskkunskaper och att de har lika bra resultat som Malta där engelskan är ett 

officiellt språk (Skolverket.se, 2016). Många svenska elever ligger i topp när det kommer till 

engelskan i denna språkstudie både vad gäller hör- och läsförståelse. Man kan då fråga sig 

om denna toppnivå för engelskan kommer att fortsätta i denna riktning i framtiden och vad 

skolorna och lärarna kan tänka på och förbättra för en fortsatt progression i rätt riktning i 

framtiden. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att på lokal nivå undersöka när och hur lärare påbörjar 

engelskundervisning med sina grundskoleelever, samt kartlägga lärarnas erfarenheter kring 

tidig respektive senare introducerad engelskundervisning.    

 När väljer lärare på lokal nivå att introducera engelska i sin undervisning? 

 Vilka erfarenheter har lärare kring tidpunkt för att introducera engelska i sin 

undervisning? 

 Utifrån lärarnas erfarenheter finns det eventuella för- eller nackdelar att vara 

tvåspråkig när engelskan introduceras som nytt ämne?  

 

4.  Begreppsdefinitioner och teoretiska utgångspunkter  
 

4.1  Sociokulturellt perspektiv  

Det sociokulturella perspektivet har ursprung ifrån Lev Vygotskij arbeten om lärande, språk 

och utveckling och perspektivet pekar på vikten av socialt samspel i form av interaktion och 

kommunikation som nycklar till lärande och utveckling (Lundberg, Säljö & Liberg, 2014, 

s. 307). Vygotskij (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 302–303) menar att vi som barn erövrar 

språket i samspel med personer i vår närhet och att vi genom vår omgivning utvecklar vårt 

sätt att se på världen. 

 

Barnets omgivning både i klassrumsmiljön och i vardagen har därmed stor påverkan på 

barnets språkutveckling. I skolmiljön behöver läraren se till att uppgifterna är utformade 

inom elevens kunskapsnivå för att eleven ska komma vidare i sin kunskapsutveckling. 

Vygotskij talar om denna kunskapsnivå som ”barns proximala utvecklingszon”, för att 

eleverna ska kunna bemästra en kunskap så måste uppgifterna ligga inom nivån för elevens 

proximala utvecklingszon (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 305). När elever behärskar en ny 

färdighet eller ett nytt begrepp så är de nära att behärska något nytt. Med hjälp av en mer 

kunnig person, exempelvis läraren eller en klasskamrat kan eleven sedan bemästra och ta in 

kunskapen (ibid., 2014, s. 305).  
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Barnets omgivning har därmed stor påverkan på barnets språkutveckling, oavsett om det 

gäller barnets första, andra eller tredjespråk. För att barnet ska vilja och kunna lära sig 

engelska som andraspråk som studien syftar på måste läraren lägga upp en undervisning 

som ligger inom varje elevs proximala utvecklingszon. En engelskundervisning som är för lätt 

eller för svår för eleverna kan istället vara hämmande för elevers andraspråksinlärning. 

Exempelvis om en elev redan har svårigheter med att skriva på sitt förstaspråk och då 

behöver börja med att skriva på sitt andraspråk så kan detta bidra till att eleven får svårt att 

ta till sig sin andraspråksundervisning. Därmed kan andraspråksinlärningen bli hämmande 

för eleven då den eventuellt saktar ner språkutvecklingen istället för att föra den framåt.  

 

4.2 Socioemotionell utveckling 

Utifrån ett socioemotionellt utvecklingsperspektiv så talas det bland annat om barns själv-

känsla enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 219). Där beskriver de psykologen Erik H Eriksons 

teori som behandlar initiativ kontra skuld för yngre barn, där motsättningen medför en kris 

som är kopplad till barnets självutveckling. Han menar på att barnet från två års ålder är ivrig 

att prova på nya aktiviteter och uppgifter men att de vid en senare ålder kan börja uppleva 

skuld eller skam när de inte klarar av dem eller när de får kritik för sin prestation. Utifrån ett 

kognitivt perspektiv inom detta område så menar man på att förskolebarn efterhand 

utvecklar medvetenhet om sig själva och andra (Hwang & Nilsson, 2011, s. 220). 

I ett experiment av psykologen Heinz Heckhausens studerades hur barn mellan åldrarna tre 

till sex utförde uppgifter med att hissa upp vikter med hjälp av en lyftanordning. 

Experimentet visade då på att de barn som var i tre års ålder under tiden för experimentet 

saknade målsättning. De barnen var inte ute efter att visa upp sina prestationer för andra, 

utan de utförde mer arbetet för att de tyckte det va roligt (Hwang & Nilsson, 2011, s. 220). 

De äldre barnen tog sig däremot an uppgiften på stort allvar och själva åskådaren uppfattade 

de som en kritisk bedömare istället för endast åskådare som de yngre barnen gjorde. De 

äldre barnen upplevde därmed mer skamkänslor och brydde sig i regel mer om vad 

omgivningen tyckte när de inte klarade av uppgifterna till skillnad från de yngre barnen 

(Hwang & Nilsson, 2011, s. 220). 
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Någonstans mellan tre till sex års ålder börjar därmed barnet att mer betrakta sig själv och 

sin förmåga med omgivningens ögon (Hwang & Nilsson, 2011, s. 220). Dessa teorier är 

väsentliga när det kommer till denna studie då det handlar om när man bör påbörja en tidig 

engelskundervisning och varför. Kan det ha att göra med skamkänslor som barn utvecklar 

när de inte klarar av en viss uppgift i klassrummet? Eller när eleverna ska prata engelska i 

klassrummet när de själva kanske inte känner sig helt säkra på språket? Kan omvärldens 

påverkan ha större betydelse på elever efter en viss ålder?  

 

5. Tidigare forskning 
Nedan följer en genomgång av en del av den tidigare forskningen som gjorts inom 

språkforskningen med fokus på bland annat andraspråksinlärningen och kritisk period för 

språkinlärning.   

 

5.1 Andraspråksinlärning 
Den moderna andraspråksforskningen har sina rötter i slutet av 1960-talet. Innan denna tid 

fanns tankar inom behaviorism med en tro om att alla de fel och avvikelser en inlärare 

uppvisar i sitt andraspråk kommer ifrån de skillnader som finns mellan individens förstaspråk 

och andraspråk (Abrahamsson & Hyltenstam, 2010, s. 40). Gamla vanor av strukturer och 

regler av sitt förstaspråk ansågs då störa andraspråksinlärningen. I slutet av 1960-talet 

förändrades dock synen på andraspråkinlärnigen inom psykologin och språkvetenskapen. De 

såg inte längre felen och avvikelserna som skillnader mellan förstaspråksinlärningen och 

andraspråksinlärningen, utan istället som en och samma process. Abrahamsson och 

Hyltenstam (2010, s. 41) menar att en av anledningarna till att psykologin och 

språkvetenskapen ansåg att det var en och samma process var att de fel som 

andraspråkinlärarna uppvisade även i många fall uppkom med individer med andra 

modersmål. Därmed var det inte modersmålet i sig med sina strukturer och regler som 

bidrog till att andraspråksinlärningen blev fel. 

I forskning av Murphy et al. (2014, s. 1) beskriver dem att det inom språkforskningen har 

förekommit en hel del forskning som behandlar förstaspråkets påverkan på 

andraspråksinlärningen. Det har däremot inte i lika stor utsträckning förekommit forskning 

som innefattar om ens andraspråksinlärning kan påverka och utveckla läs-och 
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skrivinlärningen i sitt förstaspråk. Murphy et al. (2013, s. 1) har genomfört en studie som 

bland annat behandlar om utvecklingen av ett andraspråk kan hjälpa till att förbättra 

språkkunskaperna i ens förstaspråk. I studien undersökte man 150 elever med en grupp 

elever med franska som andraspråk och en med italienska som andraspråk och sedan var det 

en kontrollgrupp (Murphy et al., 2014, s. 1). Grupperna blev sedan undervisade och testade i 

sina språkkunskaper i engelska som modersmål under en 15 veckors period. Detta för att se 

om eleverna som lär sig ett andraspråk kan ha lättare att utveckla sitt förstaspråk än de 

elever som inte lär sig ett andraspråk.   

Slutsatserna som framgick genom studien var att man genom en andraspråksinlärning 

utvecklar en större förståelse av olika språks utformning av ljud, ord och struktur. Murphy et 

al. (2013, s. 19) menar på att denna språkliga medvetenhet då kan förbättra förstaspråks-

inlärningen när det handlar om språkets uppbyggnad och struktur. Detta då denna inlärning 

fortfarande är under utveckling hos eleverna på lågstadiet och därmed kan elevens språkliga 

medvetenhet inom förstaspråket nå en högre nivå (Murphy et al., 2014, s. 19). Utifrån 

studien framkom det därmed att det finns fler fördelar än nackdelar med andraspråks-

inlärningen i skolans yngre åldrar.  

 

5.2   Kritisk period för språkinlärningen 
Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 30 –31) menar att det inom språkforskningen har 

föreslagits att det finns en kritisk period för språkinlärningen, att det därmed finns en 

begränsad period under vilken barnet behöver utsättas för det aktuella språket för att en 

normal språkutveckling ska ske. Om språkinlärningen påbörjas efter denna kritiska period så 

kommer det vara svårt för barnet att uppnå full behärskning av språket. Neurofysiologen 

Lenneberg (1967) skrev under 1960-talet om att barns språkinlärning påbörjas från cirka 2 

års ålder fram till puberteten omkring 12–13 års ålder, denna period kan då räknas som 

barnets kritiska period. Den språkinlärning som sker efter det kommer då inte kunna nå upp 

till en full behärskning av språket. 

Lennebergs teorier om språkutvecklingens kritiska period upp till tonåren fick dock motstånd 

några år senare när Curtiss et al. (1974) skrev om barnet Genie som lärt sig prata först vid 14 

års ålder. Curtiss et al. (1974) skriver i sin artikel om flickan Genie och hennes utveckling där 

hon hade spenderat en stor del av sin uppväxt isolerad från omvärlden. Utan möjligheter till 
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att lära sig språket och hon togs sedan om hand av Curtiss och socialkontoret som då 

började studera hennes fortsatta utveckling. I en artikel av Johnson och Newport (1989, s. 

62) menar de på att Lennebergs teorier under denna tid kunde stödjas i och med att Genies 

språkliga utveckling, specifikt språkets syntax inte ökade under hennes sju första 

rehabiliteringsår. Dock började forskare ifrågasätta om Genies ”onormala” tillstånd endast 

berodde på hennes avsaknad av språklig kompetens eller om det var andra bakomliggande 

faktorer som exempelvis hennes uppväxtförhållanden där det fanns en stor avsaknad av 

bland annat näringsrik mat, utbildning och sociala interaktioner (Johnson & Newport, 1989, 

s. 62).  

Ovanstående forskning berörde i första hand inlärare för språkinlärning av ett förstaspråk 

men på senare tid började även forskningen rikta in sig på tankar om en kritisk period även 

för andraspråksinlärningen. Finns det en kritisk period för barnet i sin andraspråksinlärning? 

Kan vuxna som påbörjar sin andraspråksinlärning inte uppnå full behärskning av det språket? 

Johnson och Newport (1989, s. 60) var intresserade av att se om denna kritiska period av 

förstaspråksinlärningen även stämde in på andraspråksinlärningen, då det skulle innebära att 

barn är bättre än vuxna på att lära in ett andraspråk. Även att barnen i slutändan kommer 

kunna nå en högre språklig nivå för sitt andraspråk än vuxna. Johnson och Newport (1989, s. 

60) gjorde en studie med 46 stycken kinesiska och koreanska elever som hade flyttat till USA 

under olika tidpunkter i sitt liv och då lärt sig engelska som andraspråk. Individerna blev 

testade på sina språkliga kunskaper i engelska, främst utifrån språkets syntax och morfologi. 

De fick även genomföra grammatiska tester och intervjuer där de fick beskriva sina tidigare 

kontakter med det engelska språket. 

Utifrån studien framkom det att den kritiska perioden för förstaspråksinlärningen även 

innefattar andraspråksinlärningen och att det finns ett samband mellan ålder för språk-

inlärningen och den framtida behärskningen av språket (Johnson & Newport, 1989, s. 97). 

Dock kommer studien inte fram till hur stort detta samband är mellan språkinlärningen och 

de framtida språkkunskaperna. Den visar på att det finns en viss stagnation av 

språkinlärningen efter puberteten. Forskningen har dock visat på att vuxna individer även 

kan nå en bra behärskning av språket även efter denna kritiska period men till exakt vilken 

nivå denna språkinlärning når upp till är ännu oklar. 
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5.3  Språkängslan  
Gürsoy och Akin (2013, s. 1) genomförde en studie där de tittade på relationen mellan ålder 

och språkinlärning av ett annat språk än modersmålet. De genomförde studien genom att ge 

ut frågeblanketter och genomförde intervjuer med 84 barn på en turkisk grundskola i 

åldrarna 10 till 14 år. Under intervjuerna med eleverna framgick det att flera av eleverna fick 

en viss språkängslan under engelsklektionerna speciellt vid läs och tal övningar då det 

uppkom en rädsla för att uttala orden felaktigt inför klassen (Gürsoy & Akin, 2013, s. 11).  

Utifrån de deltagande eleverna i denna studie framkom det att de yngsta eleverna som gick i 

årskurs 4 hade minst språkängslan till skillnad från de äldre årskurserna 5, 6, 7 och årskurs 8. 

Utifrån studien visade det sig att ju högre upp i årskurserna de kom, ju mer ökade 

språkängslan för eleverna. Slutsatsen framgick utifrån Gürsoy och Akin (2013, s. 12) var att 

yngre barn kan ha mindre språkängslan då de innan puberteten ofta har färre hämningar och 

filter som gör att de inte bryr sig på samma sätt som äldre barn. De bryr sig inte på samma 

sätt vad andra tycker och skäms inte om de skulle uttala orden fel. Gürsoy och Akin (2013, s. 

13) kom fram till att det är bra att ha en så tidig engelskundervisning som möjligt då det 

minskar risken för språkängslan under lektionerna och ökar den positiva attityden till att lära 

sig språket. Den visade även på vikten av att ha en trygg och stödjande klassrumsmiljö för att 

få eleverna att våga och vilja lära sig ett andra eller tredjespråk (Gürsoy & Akin, 2013, s. 13).  

Abu‐Rabia (2004, s. 10) menar utifrån sin studie om relationen mellan språkängslan och 

språkkunskaper att en lärare som är stödjande, uppmuntrande och förstående i 

språkklassrummet hjälper till med att bidra till en lägre språkängslan hos eleverna. De 

lärarna hjälper därmed till att skapa ett tryggt och stödjande klassrum. I studien deltog 67 

stycken elever från en årskurs 7:a i Israel. Där fick de svara på frågeformulär relaterat till 

ängslan inom språkinlärningen och sedan fick de genomföra olika engelska tester. I studien 

framkom det att en hög språkängslan hos elever för inlärningen av ett nytt språk är relaterat 

till större svårigheter att nå en högre språklig nivå inom språket (Abu‐Rabia, 2004, s. 9). 
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5.4  Motivation till andraspråksinlärning  
I en studie utarbetad av Martin (2012, s. 18) försöker hon fånga 7-11 år elevers 

uppfattningar av att lära sig moderna språk som ett nytt ämne. Martin (2012, s. 18) beskriver 

vikten av lärarnas entusiasm och självförtroende till sin språkundervisning, då elever ofta 

anammar och tar efter sina lärare. Vilket betyder att en oengagerad och omotiverad lärare i 

flertalet av fallen kommer bidra till omotiverade och oengagerade elever. Studien visar även 

på att flertalet av de deltagande eleverna var positiva till ämnet, dock var det en andel 

pojkar som ansåg att motivationen försämrades när lektionerna blev för repetitiva och då 

uppgifterna inte gav någon större utmaning (Martin, 2012, s. 19). Därmed menar Martin 

(2012, s. 19) att det är viktigt att läraren utformar en individanpassad undervisning även för 

de elever som är i behov av särskilt stöd. En undervisning som är väl anpassad efter sina 

elevers behov och kunskapsnivå, dock är detta inget som fick en djupare analys inom 

studien. Slutsatsen som då kan dras är att elever får lättare att lära sig ett andraspråk om de 

har motivationen till att lära sig. Denna motivation kan läraren hjälpa till att påverka genom 

sitt engagemang och sin motivation till att lära ut ämnet. 

 

5.5  Engelska på Lågstadiet (EPÅL- projektet)   
År 1982 gav Holmstrand (1982, s. 5) ut sin avhandling om det så kallade ”Engelska på Låg-

stadiet projektet” (EPÅL- projektet) ett utbildningsprojekt som pågick från slutet av 1960-

talet till 1980-talet. Projektet finansierades av den svenska utbildningsstyrelsen och gick ut 

på att bland annat undersöka för- och nackdelar med en tidigare engelskundervisning än den 

som under denna tid var tillgänglig från årskurs 3 i och med LGR 69 (Holmstrand, 1982, s. 

11). Undersökningsdeltagarna till denna studie var elever som påbörjade sin skoltid på 

hösten 1970 på olika skolor inom Västerås kommun. Eleverna blev främst observerade från 

årskurs 1 till och med årskurs 6. Undersökningsdeltagarna blev indelade i två olika grupper, 

en så kallade experimentgrupp och en kontrollgrupp. Experimentgruppen bestod av cirka 

500 elever från 24 olika klasser och den gruppen blev undervisade i engelska från 

vårterminen från årskurs 1. Kontrollgruppens deltagare fick däremot engelskundervisning 

från årskurs 3 som då var den nuvarande undervisnings-årskursen för engelskämnet 

(Holmberg, 1982, s. 11). Studien ville bland annat undersöka om det finns en optimal ålder 

då man bör påbörja sin språkundervisning.    
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Slutsatserna som framgick genom studien var bland annat att studien i sig inte visade på 

några markanta skillnader mellan kontroll -och experimentgruppen gällande språkkunskaper 

eller attityder till undervisningen i sig. Studien visade dock att en tidig engelskundervisning 

kan hjälpa eleverna att skapa en positiv attityd till andra kulturer och för människor med 

andra modersmål än en själv. Detta menar Holmstrand (1982, s. 79) då kan bidra till ett ökat 

intresse för en internationalisering, vilket enligt honom är en anpassning till dagens samhälle 

och tankar som är viktiga inför framtiden.   

 

6. Metod  

För att undersöka lärares erfarenheter av att elever får påbörja en tidig eller senare 

introducerad engelskundervisning har jag valt en kvalitativ ansats och genomför analysen 

med hjälp av intervjuer. En första tanke var att använda mig av både enkäter och intervjuer 

som metoder. Jag valde dock att fokusera på endast intervjuer då tiden skulle bli knapp och 

då det skulle bli svårt att få in ett tillräckligt stort urval av deltagare för att resultera i ett 

resultat. Jag kände även att det skulle bli svårt att få fler djupgående svar från enkäterna 

som är av intresse för min studie, vilket även Bryman (2011, s. 229) påpekar att en av 

nackdelarna med enkäter är att det inte går att ställa några uppföljningsfrågor som kan få 

deltagarna att fördjupa sina svar. Enligt Bell (2006, s. 158) är en svårighet med intervjuer att 

det även är tidskrävande att genomföra alla intervjuer och då detta arbete endast pågår 

under en kortare period så finns det inte mer utrymme än till endast ett fåtal intervjuer. 

Med detta sagt påpekar ändå Bell (2006, s. 158) att intervjuer är en bra metod som kan ge 

rikt med material till studien.    

 

 6.1 Urval  
Inför intervjuerna så började jag med att kontakta olika lärare på några av Sveriges 

grundskolor. Då en av svårigheterna var att få tag i tillräckligt många respondenter att 

intervjua så valde jag att först kontakta skolor där jag sedan tidigare har kontakter eller 

genom andra lärarstudenters kontakter ute på skolorna. Detta för att spara tid och då det 

oftast är lättare att få intervjuer med lärare på skolor där kontakten redan finns. Dock var 

inte detta antal intervjuer tillräckliga för studien så jag mejlade även runt till olika skolor för 

att se om intresset fanns med att medverka i en intervju. Därmed fanns ingen bakom-
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liggande tanke med valet av själva kommunerna där intervjuerna genomfördes utan fokus 

låg mer på att hitta passande lärare som var insatta i engelskundervisningen på Sveriges 

grundskolor. Förutom att respondenterna skulle vara insatta i engelskundervisningen så 

försökte jag även få respondenter som hade arbetat några år inom yrket. Detta då jag ansåg 

att det var intressant att få höra utsagor ifrån lärare som eventuellt har arbetat under en 

period där engelskundervisningen har påbörjats i olika årskurser och då de har arbetat med 

eleverna under en längre period och därmed förhoppningsvis har urskilt en förändring i 

elevernas språkkunskaper. 

Jag valde i slutändan åtta lärare som var inriktade på arbete i förskoleklass till år 3 (F–3), där 

fem utav respondenterna är klasslärare och då ansvariga för engelskundervisningen. De 

resterande tre respondenterna var klasslärare men även förstelärare i engelska och besitter 

därmed en stor kunskap och intresse för engelskämnet på grundskolan. Kommunerna som 

respondenterna arbetar inom är Uppsala kommun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna 

kommun och Sigtuna kommun.  

 

 6.2 Genomförande av intervju 
Under intervjun hade jag förberett ett tydligt frågeformulär där jag inledde med lättare 

frågor så som vad respondenter heter och hur länge han eller hon har arbetat som lärare. Till 

att sedan övergå till mer öppna frågor där det inte finns ett bestämt svar. När en intervju 

består av mestadels öppna frågor så menar Trost (2010, s. 40) att dessa frågor bidrar till att 

intervjun blir delvis ostrukturerad. Detta då respondenten då har möjlighet att bestämma 

vilken struktur svaren kommer att få. 

I samråd med deltagarna så valde jag att under intervjun både föra anteckningar och spela in 

intervjun för att sedan kunna gå tillbaka och mer genomgående gå igenom och analysera 

intervjusvaren. Lantz (2013, s. 144) menar att det är bra att både föra anteckningar och spela 

in intervjun då man har möjlighet att sen gå tillbaka och lyssna på inspelningen och då 

komplettera sina anteckningar. Lantz (2013, s. 144) beskriver att om man endast väljer att 

föra anteckningar så kan det bidra till att allt från intervjun inte hinner skrivas ner och 

därmed kan eventuell viktig data filtreras bort. Av önskemål utav en av mina respondenter 

så genomfördes intervjun på en offentlig plats. Jag hade då tydligt informerat respondenten 

om inspelning av intervju och risken med att obehöriga av studien kan råka höra delar av 
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intervjun när den genomförs på en offentlig plats. Bell (2006, s. 168) beskriver att människor 

som låter sig intervjuas förtjänar att man tar hänsyn till deras behov och önskemål när det 

gäller tid och plats för intervjun. Därmed ansåg jag att det är bra att vara tillmötesgående i 

intervjusituationer och intervjun genomfördes på denna plats vilket inte bidrog till några 

större svårigheter då vi satt avskilt från resten av gästerna.  

 

6.3 Forskningsetiska ställningstaganden  
Då undersökningen i denna studie bygger på intervjuer som är en form av kvalitativ metod 

så har jag följt Vetenskapsrådet (2002, s. 6) riktlinjer och normer mellan intervjupersonen 

och deltagare för studien. Dessa riktlinjer finns i syfte för att intervjuaren och deltagarna ska 

veta vilka rättigheter och skyldigheter ett deltagande i studien innebär. Det kan även vara ett 

bevis eller stöd om konflikter gällande studien skulle uppstå. Riktlinjerna är därmed en form 

av individskyddskrav och kan konkretiseras i fyra olika huvudkrav och dessa fyra är följande; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

Informationskravet innebär att forskaren eller intervjuaren är skyldig att informera 

deltagarna i studien angående studiens syfte och hur undersökningen i stora drag kommer 

att genomföras. Forskaren ska även meddela att deltagande i studien är frivilligt och att 

insamlade uppgifter endast kommer att användas inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, 

s. 7). Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta ett samtyckte från samtliga 

deltagare av studien för att kunna genomföra intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Detta gjorde jag inför mina intervjuer i form av ett skriftligt samtycke där deltagarna fick 

skriva under på att de godkände deltagandet i studien och även att bli inspelade under 

intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de deltagande i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på så sätt att inga 

obehöriga ska kunna ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Detta gjorde jag innan 

intervjuerna genom att både i informationsbrevet och i medgivandeblanketten meddela och 

fråga om de ville vara anonyma i studien och meddela att alla deltagare då skulle benämnas 

med andra namn. Det är även viktigt att uppgifterna om deltagarna ska lagras och 

avrapporteras på så sätt att inga utomstående ska kunna identifiera deltagarna i studien. 

Den fjärde och sista riktlinjen är nyttjandekravet som innebär att uppgifterna och svaren 
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som blir insamlade under intervjuerna inte får användas till annat syfte än 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta meddelade jag till deltagarna både i 

mitt informationsbrev och i medgivandeblanketten.  

 

6.4 Reliabilitet och validitet  
När man ska genomföra en studie med en kvalitativ metodanalys så måste man analysera 

om resultatet från det insamlade materialet har en bra reliabilitet (tillförlitlighet) (Trost, 

2010, s. 132). Men även om resultatet har en god validitet (giltighet) som därmed bidrar till 

att ge forskarna en bild av kvaliteten av undersökningen (Trost, 2010, s. 133). Reliabiliteten 

av en intervju menar Trost (2010, s. 131) innebär att mätningen är tillförlitlig på så sätt att 

den är stabil och inte utsatt för exempelvis slumpinflytelser då menat att bland annat 

situationen ska vara likadan för alla intervjuer. Därmed valde jag att i mina intervjuer 

genomföra alla intervjuer under lika förhållanden, alla genomfördes enskilt då jag inte ville 

att respondenterna skulle ha möjlighet att påverka varandras svar. Det uppstår dock en 

svårighet när man talar om reliabilitet när det rör sig om kvalitativa intervjuer då man inte 

mäter och anger värden på samma sätt som man gör när man arbetar med kvantitativa 

studier. Trost (2010, s. 132) menar att för att tala om hög reliabilitet så ska situationerna 

under intervjuerna vara standardiserade, alltså alla intervjuer ska vara likadant utformade, 

vilket inte helt gäller under kvalitativa intervjuer där slumpinflytelser är av intresse och kan 

påverka senare analys. Jag försökte dock att hålla intervjuerna så lika som möjligt där 

intervjuerna följde samma frågeschema, med någon enstaka extrafråga som tillkom 

beroende på respondentens svar. 

Som tidigare nämnts valde jag att spela in mina intervjuer och det menar Lantz (2013, s. 144) 

är en metod för att testa intervjuns reliabilitet genom att lyssna och undersöka intervjuarens 

påverkan på samspelet under intervjun. När man däremot talar om validitet eller giltighet 

menar Trost (2010, s. 133) att det innebär att instrumentet eller frågorna som ställs under 

intervjun ska mäta det den är avsedd att mäta.  
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7. Resultat  
Det insamlade materialet från mina intervjuer med verksamma lärare inom den svenska 

grundskolan ligger till grund för denna studies resultat och analys. Nedan följer en 

summering och kategorisering av dessa resultat.   

 

7.1 Studiens respondenter 
Tabell 1. En översikt över studiens respondenter  

Respondenter:   Lärare inom: 

Sanna  F–3  

Annika F–3  

Jennifer Förstelärare Engelska 

Ulla Förstelärare Engelska 

Rebecka Engelska 4–6 

Gabriel F–3 

Jonas 1–6 

Eva F–3 
 

7.2 Frågan om lämplig ålder för engelskundervisningen 

En majoritet av respondenterna hävdar att det är fördelaktigt att påbörja engelskundervisning 

så tidigt som möjligt. Läraren Annika som har stor erfarenhet från arbete i förskoleklass anser 

att det är fördelaktigt att påbörja engelskan redan i förskoleklass. Man som lärare kan göra det 

genom att börja med att uppmärksamma eleverna på att de finns olika språk och att vissa 

människor talar andra språk än svenska. Detta anser hon är väsentligt då det finns många 

elever som idag möter engelskan i sin vardag genom sina tv-spel och tv-program men som inte 

är medvetna om att det är ett annat språk de möter. Hon menar på att de eleverna kan tro att 

det är svenska ord som de bara inte har lärt sig ännu och att det därmed att viktigt att upp-

märksamma elever i tidig ålder att det är ett annat språk.   

Respondenterna menar på att en tidig engelskundervisning är elevens tillfälle att få möta 

språket och att det i början inte ska handla så mycket om att lära sig att skriva utan att 

faktiskt våga och vilja prata engelska. De menar på att det är viktigt att börja introducera 

språket för eleverna så tidigt som möjligt så att de är mer förberedda när de sedan kommer 

upp i mellanstadiet och ska utveckla språket ännu mer. Flertalet av lärarna trycker på vikten 

om att det ska bli en naturlig del i skolans undervisning. En naturlig del såsom exempelvis 
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matematiken och svenskan är idag och att därmed påbörja engelskan så tidigt som möjligt 

kan bidra till det.   

Lärarna Ulla, Rebecka, Gabriel och Eva instämmer med Annika om att förskoleklass är en bra 

årskurs att introducera engelskan. De menar på att man i förskoleklass kan starta upp med 

hälsningsfraser, dramatiseringar, sånger, berättelser och rollspel. Rebecka instämmer med 

Ulla om att sånger och ramsor är bra metoder när man ska introducera engelskan i 

förskoleklass. De menar på att elevernas första möte med engelskan som nytt språk inte 

behöver vara så ansträngande. Såsom att sjunga engelska sånger, att hälsa på engelska,  

påpeka vad orden även heter på engelska när man går igenom dagen. Alla dessa metoder är 

kort men värdefull tid som kan få eleverna att tidigt bekanta sig med språket och som kan 

vara en bidragande faktor till att tidigt få eleverna att känna en trygghet i språket. Lärarna 

Sanna, Jennifer och Jonas är dock av avvikande inställning till att påbörja 

engelskundervisningen redan i förskoleklass. Orsaken till detta som beskrevs av en av 

respondenterna var att prioriteringen då hellre borde fokuseras på bokstavsträningen och 

läs-och skrivinlärningen. Respondenten föredrog hellre att påbörja engelskundervisningen i 

årskurs 1 då engelskan då kan introduceras för eleverna som ett nytt och spännande ämne. 

Ett ämne som eleverna har att se fram emot när de sedan börjar skolan. 

Läraren Jennifer påpekar att det finns en del lärare som är skeptiska till om engelsk-

undervisningen i årskurs 1 verkligen ger något för eleverna när undervisningstiden på cirka 

20 min/veckan för årskurs 1 är för knapp. Majoriteten av respondenterna i denna studie 

menar att engelskundervisningen är värdefull och att det är viktigt att lärare lägger tid på att 

göra en god planering inför varje lektion. Detta för att denna korta lektionstid ska bli så 

effektiv och givande som möjligt för eleverna. Lärarna menar dock att dessa cirka 20 minuter 

per vecka kan förlängas genom att läraren kan integrera engelskan även i andra ämnen. De 

menar på att det är viktigt att som lärare se att det inte bara är under engelsklektionerna 

som man kan prata engelska. Att som lärare integrera engelskan på så sätt att eleverna 

kanske inte själva tänker på att de lär sig, exempelvis både matematik och engelska under en 

och samma lektion. 

Lärare Eva berättar att när hon startade sin karriär som lärare var hon ansvarig för engelsk-

undervisningen i årskurs 9. Hon upptäckte hur svårt många av hennes elever hade med 

engelskämnet då de knappt nådde upp till målen i årskurs 9. Dessa elever hade påbörjat sin 
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engelskundervisning i årskurs 3 och hon ansåg därmed att något behövdes förbättras för att 

fler elever i framtiden skulle gå ut nian med godkänt betyg i engelska. Den förbättringen som 

hon ansåg behövde göras var bland annat att påbörja engelska som ämne redan i årskurs 1.   

Mer eller mindre samtliga intervjuade lärare betonar vikten av att engelskundervisningen bör 

påbörjas i en tidig ålder. Detta då eleverna i tidig ålder får bekanta sig med det engelska 

språket samt bygga upp en trygghet inom ämnet. Samtidigt som lärarna vittnar om de positiva 

effekterna av en tidig start av engelskundervisningen, existerar det inga tydliga riktlinjer från 

Skolverket när undervisningen ska påbörjas. Endast vilka kunskapskrav och mål i det centrala 

innehållet som ska vara uppnådda när eleverna går ut årskurs 3. Vilket leder till att kommuner 

i landet påbörjar undervisningen i olika åldrar och även timplanen för engelskan som skiljer sig 

till viss del. Holmstrand (1982, s. 11) visade visserligen i sin studie att det inte fanns några 

markanta skillnader i språkkunskaper eller attityden till engelskundervisningen. Bland elever 

som påbörjade sin undervisning i årskurs 1 respektive årskurs 3. Vilket står i kontrast mot 

bilden som de intervjuade lärarna har förmedlat under intervjuerna.  

 

 7.3 Lektioner inom elevens proximala utvecklingszon  

En återkommande tanke ifrån alla respondenterna var samhällets ökning av engelska i vår 

vardag. Alla respondenterna kom fram till att det är viktigt att ta in elevernas intressen och 

ta vara på de engelskkunskaper som de besitter från sin vardag. De påpekar att det som 

lärare är viktigt att ta tillvara på dessa förkunskaper och använda det i sin undervisning för 

att göra engelskan roligare och mer intressant för eleverna att lära. En av respondenterna 

uttrycker sig genom att förklara att det är viktigt att möta eleverna i leken, i de ramsor, 

sånger och spel som de möter i sin vardag. Respondenten menar på att det är viktigt att 

dessa två världar, skolan och elevens vardag, möts för att få eleverna att lättare lära sig och 

göra undervisningen mer rolig för dem att lära. 

Flera av lärarna menade på att många elever redan besitter mycket förkunskaper från sin 

vardag. De anser att många lärare kan vinna mycket på att ta tillvara på dessa förkunskaper 

och intressen för en bättre undervisning för just sina elever. Vardagsengelskan kan dock även 

medföra vissa svårigheter för lärare menar läraren Gabriel. Han menar på att alla elever får 

möta engelskan i sin vardag i olika stor uträckning då alla elever har olika bakgrund och olika 
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förutsättningar för att utveckla engelskan i sin vardag. Vissa elever får möta den dagligen och 

har därmed större förutsättningar för att bli nästan flytande i språket, medan andra möter den 

mer sällan. Detta menar Gabriel bidrar till en större spridning av elevernas förkunskaper i 

engelskämnet och därmed bidrar till att det blir svårare för läraren att lägga upp en 

undervisning som passar alla sina elever. Respondenten menar dock på att det är det som är 

ett av lärarnas viktigaste uppdrag, att utifrån alla sina elevers förkunskaper lägga upp en 

undervisning som ligger inom elevernas proximala utvecklingszon.  

Respondenten Jennifer påpekar dock att det kan bli en nackdel att ha tidig engelskunder-

visning om man som lärare lägger upp en för svår undervisning för elever. En undervisning som 

inte ligger inom deras proximala utvecklingszon. Denna svårighet påpekar en majoritet av 

lärarna att många lärare gör felet att påbörja skriften i engelskan allt för tidigt. De menar på 

att i de lägre åldrarna (F–3) så är eleverna fortfarande i full gång med att utveckla skriften i 

svenskan. Det kan då uppstå en svårighet om man har elever som då håller på att kämpa med 

skriften i svenskan och då få in ett ytterligare språk att lära sig skriften i. Respondenten 

Rebecka förklarade att det i vår läroplan står att det ska vara fokus på den muntliga i 

engelskämnet för årskurs 1–3. Det är därmed viktigt att ha det i åtanke när man planerar sin 

undervisning speciellt för elever i årskurs 1.  

Respondenten Gabriel instämmer att det är viktigt att som lärare inte planera en för svår 

engelskundervisning för sina elever. Detta för att eleverna inte ska avskräckas från att 

utveckla sina ämneskunskaper ännu mer. Han tror dock inte att eleverna kan avskräckas från 

engelskämnet på samma sätt som i andra ämnen när undervisningen är för svår och deras 

kunskaper inte räcker till. Han menar på att engelskan kan skilja sig från vissa andra ämnen 

genom att engelskan idag finns överallt omkring oss och flera elever möter den i sina spel 

eller tv-program. Han anser att flertalet elever är relativt positiva till engelskämnet, de ser 

ett syfte att lära sig ämnet då de eventuellt vill lära sig vad som sägs i sina spel eller när de är 

utomlands med familjen kanske de vill kunna beställa en glass eller hälsa på det språket. 

- Jag tror att eleverna ser ett syfte med engelskan för de vill ju ändå kunna beställa glass på 

semestern, se en film eller spela spel på engelska. (Gabriel, lärare) 
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7.4 Kritisk period för språkinlärningen 
En återkommande tanke bland respondenterna var att de är osäkra på om det finns en 

kritisk period för språkinlärningen. Läraren Gabriel menar att det svårt att veta om det skulle 

finnas en kritisk period vid en speciell ålder eller en viss årskurs där man efter den perioden 

inte kan lära in språket på samma sätt. Läraren Gabriel menar att han mer tror att det är 

bättre med en så tidig engelskundervisning som möjligt. Han menar att:   

- Det är väl en fördel när man är ung, att man är mer villig att chansa och härma ljuden och sådär. 

Så det finns nog sådana sociala fördelar med att vara ung, det tror jag. Och jag vet inte om den 

där kritiska perioden är biologisk eller social men då tror jag nog mer på en kritisk period för de 

sociala bitarna i språkinlärningen. (Gabriel, lärare)   

Lärarna Sanna och Annika berättar båda att engelskan ibland kan vara ett ämne som är lite 

läskigt för en del elever när det handlar om att tala inför andra i klassen och då rädslan med 

att uttala orden fel uppstår. Sanna menar därmed på att många elever när de kommer upp i 

högre årskurser börjar tycka att det är mer pinsamt om man uttalar orden fel eller pratar 

sämre engelska än andra i klassen. Hon menar därmed på att det är mindre hämmande med 

en tidig engelskundervisning då eleverna i de yngre åldrarna vågar prova mer när de inte är 

hundra procent säkra på svaret. Den där skammen med att man är rädd för hur andra elever 

ska reagera när man säger fel är inte ett lika stort problem i de lägre åldrarna. När eleverna 

kommer upp till mellanstadiet i årskurs 4–6 så blir ”duktighetssyndromet” av större 

betydelse och eleverna börjar jämföra sig mer med varandra. Det blir en större tävling 

mellan eleverna och därmed är årskurs 1 en bra ålder att börja introducera engelskämnet 

säger Sanna. Även lärarna Ulla och Gabriel instämmer att äldre elever kan känna sig mer 

otrygga med att prata engelska om de inte har lärt sig det i tidig ålder. Att skapa en trygg 

klassrumsmiljö där det är okej att säga fel menar flertalet av respondenterna är otroligt 

viktigt. En av respondenterna berättade att hon i de lägre åldrarna medvetet brukar säga fel 

och då korrekta sig själv för att visa för eleverna att det är mänskligt att säga fel ibland och 

att de ska känna en trygghet att räcka upp handen och tala engelska i klassrummet. 

Sammanfattningsvis, ansåg studiens respondenter att de är osäkra på om det finns en kritisk 

ålder då man måste påbörja språkinlärningen men att det viktiga är att påbörja den så tidigt 

som möjligt. De ansåg att det i de lägre åldrarna eventuellt mer handlar om en kritisk period 

i den sociala aspekten i språkinlärningen. Detta såsom självkänslan, att våga prata och våga 
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göra fel och de menar på att yngre elever är mer öppna och inte lika ifrågasättande vid 

inlärning av nya kunskaper som kanske inte är av lika stort intresse för dem.   

 

7.5 Tvåspråkighet och dess samband med tredjespråksinlärning 
Några utav studiens respondenter har diskuterat om det finns en eventuell för- eller nackdel 

att som elev vara tvåspråkig när engelskundervisningen påbörjas i grundskolan. Några utav 

respondenterna menar på att det i många fall är en fördel. Detta då de har sett att dessa 

elever ofta har lättare att ta till sig engelskan till skillnad från de elever som då lär sig 

engelska som andraspråk. Läraren Sanna förklarade att de barnen som har flera språk i 

bagaget kan vara mer måna om sin språkutveckling. Hon anser att de barnen då kan besitta 

en större medvetenhet om språk och sin språkinlärning i allmänhet. Lärarna Sanna, Rebecka 

och Eva påpekade dock att om det finns för- eller nackdelar med att vara tvåspråkig innan 

engelskundervisningen introduceras för dem även beror på vilket språk eleven har med sig 

sedan tidigare. De menar på att språkstrukturerna och reglerna kan skilja sig mycket åt från 

olika språk. Ett andraspråk kan då både medföra fördelar men även nackdelar när man ska 

lära sig ett tredjespråk. Läraren Eva påpekar att de elever som är tvåspråkiga och som har 

svårigheter med engelskämnet oftast då har svårigheter även i andra ämnen. Därmed har 

det inte bara att göra med att det är annorlunda språkstrukturer som gör att det inte blir 

någon fördel, utan att eleven kan ha svårt med flera av skolämnena.  

- Jag skulle inte säga att de som är tvåspråkiga har någon fördel. Det beror helt på eleven, vilket 

språk och hur länge de har varit här i Sverige och så. (Eva, lärare) 

Läraren Rebecka påpekade en nackdel som hon hade upptäckt med de som elever som hade 

engelska som modersmål när engelskundervisningen skulle påbörjas i den svenska skolan. 

Hon förklarar att dessa elever med engelska som modersmål ofta har fått sämre resultat i 

engelskämnet när det kommer till betygsättningen. Detta menar hon beror på att dessa 

elever inte har lärt sig grammatiken som en engelsktalande med engelska som modersmål. 

Hon menar på att för att dessa elever ska få bättre betyg i engelskan så behöver de 

modersmålsundervisning i engelska och inte enbart engelska som ämne i grundskolan. 

Utifrån cirka hälften av studiens respondenter är tvåspråkighet en fördel när det kommer till 

att lära sig engelskämnet i grundskolan. Dessa lärare anser dock att det är olika stora 

fördelar från elev till elev. Då vissa språk kan vara en fördel när språken har liknande 
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språkstrukturer och språkljud som de som innefattas i det engelska språket. Medan andra 

språk som innehåller andra språkstrukturer än de som finns i engelskan i många fall inte är 

till någon större fördel. Detta då dessa språkstrukturer och språkregler då behöver läras in 

från början. De övriga av studiens respondenter hade varken sett någon för- eller nackdel 

mellan elever som är tvåspråkiga. Då de ansåg att de inte haft tillräckligt många tvåspråkiga 

elever i sina klasser för att kunna utskilja någon skillnad dem emellan.  

 

7.6 Förbättringsområden för engelskundervisningen i framtiden 
En majoritet av studiens respondenter konstaterar att engelskämnet i grundskolan har 

kommit i skymundan i dagens samhälle. Då främst på lågstadiet där lärarna inte är 

ämneslärare för engelskan på samma sätt som på mellanstadiet. De menar att engelskämnet 

inte får lika stor plats som exempelvis matematiken eller svenskan även fast den är ett utav 

våra kärnämnen. Läraren Jennifer konstaterar att svenska elever nu under många år har fått 

övervägande bra resultat i engelskan. Därmed anser hon att Sverige till viss del har lutat sig 

tillbaka på det och fortsatt att arbeta på samma sätt då det verkar ha fungerat bra, men att 

flera andra länder nu börjar komma ikapp. Denna uppåtgående trend menar Jennifer kan 

komma att sjunka om vi i Sverige inte börjar uppmärksamma engelskämnet ännu mer än vad 

vi gör idag. 

Flertalet av lärarna menar att engelskämnet inte får tillräckligt stort utrymme om man 

tänker på hur mycket engelskan idag finns i elevernas vardag. Lärarna Gabriel och Eva menar 

att många elever har en vilja av att lära sig engelska då de vill kunna förstå vad som sägs eller 

skrivs i deras tv eller dataspel. Gabriel anser att flera utav hans elever har uppmärksammat 

honom på att de har sett en förbättring i sina engelskkunskaper. Genom att de har snappat 

upp vissa ord i sina spel eller på tv som de tidigare lärt sig i skolan eller vise versa.  

Cirka hälften av studiens respondenter menar att engelskämnet får för lite utrymme när det 

kommer till antal undervisningstimmar. Medan den andra hälften anser att antal timmar är 

tillräckliga. Rebecka som är en av dessa lärare som anser att timmarna är tillräckliga, menar 

på att det inte är x antal minuter som är av betydelse. Utan hon menar att det viktiga är att 

de minuter man har ska ha kvalitet och vara väl genomtänkt och planerad så att det hjälper 

eleverna att komma vidare till nästa stadie i sin kunskapsutveckling. Lärarna Gabriel, Annika 

och Ulla som utgör en del av majoriteten av lärarna konstaterade även att engelskan inte 
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bara behöver synliggöras under engelsklektionerna. De menar på att engelskan även bör 

integreras mer i andra ämnen såsom i bland annat musik, samhällsvetenskap och 

naturvetenskapen. De påpekar bland annat att sånger och ramsor på engelska är väldigt 

populärt och givande att integrera i engelskan. Lärarna Annika, Ulla, Jonas och Eva förklarar 

att man under musiklektionerna kan välja att sjunga både svenska och engelska sånger och 

att man då kan uppmärksamma eleverna på vissa engelska ord under lektionens gång.   

En annan förbättring för engelskämnet som nämns av läraren Rebecka är att det ibland 

saknas en tydlig struktur med riktlinjer och mål för engelskämnet på främst lågstadiet. På 

mellanstadiet menar hon på att det inte råder samma brist på struktur då ämnena är 

uppdelade på ämnesspecifika lärare som är mer kunniga inom just sitt ämne. Hon menar på 

att det behövs mer tydliga riktlinjer och mål på vad eleverna bör klara för varje årskurs på 

lågstadiet. Även att lärarna tillsammans på skolan arbetar fram dessa mål och förväntningar 

på samma sätt som de gör för matematiken och svenskan. Läraren Eva påpekar vikten av att 

det även finns tydliga mål med varje lektion så läraren vet vad de vill att eleverna ska få ut av 

varje lektion och vad de ska ha lärt sig i slutet på veckan eller i slutet på terminen. Eva menar 

på att hon tycker att det är viktigt att eleverna på lågstadiet lär sig att kunna kommunicera 

och även skriva en del, exempelvis när de är på semester så ska de kunna kommunicera om 

de möter en kompis där eller vill beställa glass eller liknande.  

En ytterligare förbättring av framtidens engelskämne som nämns av flertalet av lärarna är att 

det skulle behövas fler utbildningsmöjligheter för lärare för att utveckla sina språkkunskaper. 

Detta då många lärare inom dagens svenska skola inte haft engelska som ämne i sin 

lärarutbildning och då kan känna en viss osäkerhet i att bedriva undervisning i ämnet. 

Läraren Rebecka påpekar att nyckeln till en god engelskundervisning på lågstadiet är att ha 

engelska i sin lärarutbildning. Både för självförtroendet hos lärare i engelskämnet men även 

kunskaper i hur goda pedagogiska lektioner ska genomföras inom ämnet. Lärarna påpekar 

därmed inte bara behovet av utbildning för att lärare ska bli tryggare i själva språket. De 

önskar även utbildning som bygger på att få mer input med tips och idéer på bra metoder för 

att bedriva och genomföra en bättre och ännu mer intresseväckande och motiverande 

undervisning. Läraren John samtycker inte med att det behövs fler fortbildningar för lärare i 

just det engelska språket. Detta då lärare redan känner sig stressade med allt de har att göra. 

Han menar på att de lärare han mött då istället önskar fortbildning i hur den pedagogiska 
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lektionen ska genomföras som de övriga av studiens lärare efterfrågade. En undervisning 

som ska hjälpa eleverna framåt i sin kunskapsutveckling. Läraren Jennifer uttrycker det på 

följande sätt: 

- Det beror också på om man har engelska i sin utbildning. Det är en nackdel för dessa lärare då det 

är svårt för dem att veta hur man ska arbeta med språket utan att det ska ta för mycket tid och för 

att få undervisningstimmarna att räcka till. (Jennifer, lärare) 

Sammanfattningsvis, menar flertalet av studiens respondenter att engelskan måste få mer 

plats i grundskolans undervisning och behöver tas på större allvar. Om lärare känner sig 

osäkra med hur de ska lägga upp en engelskundervisning så kan fler fortbildningar inom 

ämnet vara av väsentlighet att erbjuda dem. De menar på att alla elever ska ha möjlighet till 

samma utbildning. Då ska inte vissa klasser få sämre engelskundervisning bara för att läraren 

är mer osäker på ämnet. Dessa lärare borde i alla fall få bli erbjudna fortbildning om de så 

önskar. Läraren Gabriel anser att dagens engelskundervisning verkar ha blivit till den där 

halvtimmen då lärare känner sig tvingade att sätta på en film eller sjunga några sånger. Det 

är något han menar behöver förbättras för att öka motivationen hos både lärarna och 

eleverna. 

 

8. Diskussion 
Nedan följer en diskussion som bygger på studiens tidigare forskning i relation till studiens 

resultat. Den utgår även ifrån studiens syfte och frågeställningar som åter igen lyder: 

 När väljer lärare på lokal nivå att introducera engelska i sin undervisning? 

 Vilka erfarenheter har lärare kring tidpunkt för att introducera engelska i sin 

undervisning? 

 Utifrån lärarnas erfarenheter finns det eventuella för- eller nackdelar att vara 

tvåspråkig när engelskan introduceras som nytt ämne?  

Utifrån studiens resultat och tidigare forskning så har olika för- och nackdelar med en tidig 

engelskundervisning framhävts. Det är dock viktigt att påpeka att studiens resultat inte 

diskuterar för- och nackdelar i form av specifika försämrade eller förbättrande 

studieresultat. Den fokuserar mer på elevernas vilja att anamma och utveckla språket och 

om de har olika lätt för att lära sig språket beroende på vilken årskurs eller ålder de har 
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påbörjat sin engelskundervisning. 

 

8.1 Språklig oro och kritisk period för språkinlärningen  
Utifrån studiens resultat så har det framkommit att alla lärarna trycker på att det är bra med 

en så tidig engelskundervisning som möjligt. En av de stora faktorerna enligt lärarna till 

varför man bör påbörja en tidig engelskundervisning är på grund av en form av språkängslan 

eller språklig oro som både respondenterna och den tidigare forskningen anser öka i 

stigande ålder. Denna utgångspunkt nämns till viss del av Hwang och Nilsson (2011, s. 220) i 

studiens teori om så kallad socioemotionell utveckling inriktat på den kognitiva teorin. Där 

menar de på att psykologer tidigare redan experimenterat och sett att det fanns en skillnad 

mellan barn i tre till sex års ålder när det kommer till skam och skuldkänslor i skolan. De 

äldre barnen såg mer sin prestation utifrån omgivningens ögon, medan de yngre barnen mer 

gjorde uppgifterna i experimentet för att det var roligt (Hwang & Nilsson, 2011, s. 220). Det 

som skiljer denna teori från denna studie är att barnen som deltog i de experimenten var 

något yngre. Tanken som ligger bakom teorin har dock så stor liknelse till vad lärarna i 

studien påpekade och därmed är den passande för denna studie. Teorin går även Gürsoy och 

Akin (2013, s. 13) in på i studiens tidigare forskning som en bidragande faktor då en så tidig 

engelskundervisning som möjligt kan minska risken för språkängslan under lektionerna. Den 

kan istället bidra till att öka elevernas positiva attityd till att lära sig språket och då göra 

undervisningen mer motiverande. 

Flera av studiens respondenter har påpekat att när elever kommer upp från cirka årskurs 3 

och uppåt så känner många elever en större press att prestera bra. De vill kunna uttala 

engelskan på rätt sätt då det annars blir pinsamt om man skulle uttrycka sig på fel sätt eller 

uttala fel inför klassen. Denna rädsla för felsägningar menar flera av lärarna ännu inte har 

varit ett problem i förskoleklass eller årskurs 1 då eleverna där fortfarande är för unga för att 

ha börjat tänka i de banorna. Denna språkängslan menar lärarna kan vara hämmande för 

elevernas språkutveckling under engelsklektionerna. Detta då engelskan kan bli ett ämne 

som eleverna gärna skolkar ifrån eller hittar ursäkter eller undanflykter för att slippa att tala 

inför klassen, då rädslan för vad de andra eleverna ska tycka eller säga är för stor. I studiens 

tidigare forskning påpekade Gürsoy och Akin (2013, s. 12) att yngre barn kan ha mindre 

språkängslan innan puberteten då de barnen ofta har färre hämningar. Det bidrar till att 
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dessa elever inte tänker på samma sätt som de äldre om vad omgivningen tycker och tänker 

och därmed känner dem inte samma skam eller oro för att uttala engelskan fel eller inte 

kunna svara på frågorna inför klassen. 

Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 30-31) menar att det inom språkforskningen har 

föreslagits att det finns en kritisk period för språkinlärningen, att det därmed finns en 

begränsad period under vilket barnet behöver utsättas för det aktuella språket för att en 

normal språkutveckling ska ske. Enligt Lenneberg (1967) så innefattar denna kritiska period 

från 2 års ålder upp till 12–13 års ålder. Denna teori har dock fått kritik från exempelvis 

Curtiss et al. (1974) som berättade om flickan Genie som lärt sig prata först vid 14 års ålder. 

Det som har kunnat urskiljas från svaren ifrån studien respondenter är att de inte är helt 

säkra på om denna kritiska period uppstår vid en viss ålder eller årskurs men att flera av dem 

tror att det ändå är bäst att påbörja engelskundervisningen i ett så tidigt skede som möjligt. 

Därmed är det fortfarande oklart vilka åldrar denna kritiska period i så fall innefattar. 

Lärarna i studien menar att när man är yngre är man oftast mer formbar och har därmed 

lättare att ta till sig ny kunskap. Det som har framkommit utifrån lärarnas svar är dock att 

lärarna inte är säkra på om denna kritiska period är menat ur ett biologisk eller socialt 

perspektiv. Men utifrån deras tankar så är det den sociala aspekten som de har sett mer 

utav. Denna sociala aspekt kan som tidigare nämnts beskrivas som den språkängslan som 

utifrån Gürsoy och Akin (2013, s. 12) beror på att yngre barn har färre hämningar innan de 

kommer in i puberteten och därmed inte bryr sig om de inte kan prata perfekt engelska. De 

bryr sig inte på samma sätt om de kan hela sångtexten utantill eller inte, de sjunger ändå, 

vilket äldre barn oftare tycker är mer pinsamt och gärna kommer på ursäkter för att slippa. 

Även Holmstrand (1982, s. 79) undersökte i sin studie om det fanns en optimal ålder för 

språkinlärningen. Han fann dock ingen specifik ålder utan han upptäckte mer fördelar med 

en engelskundervisning i årskurs 1 genom att det på ett sätt kan bidra till en större 

internationalisering genom att fler elever blir mer positiva till andra kulturer och människor 

som talar andra språk. Som en utav respondenterna berättade:   

- Eleverna märker ju att engelskan ändå är så mycket runtomkring dem så de är rätt positiva till att 

lära sig engelska. Jag tror att eleverna ser ett syfte med engelskan för de vill ju ändå kunna 

beställa glass på semestern, se en film eller spela spel på engelska. (Gabriel, lärare) 
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Sammanfattningsvis, alla studiens respondenter ansåg därmed att det bör påbörjas en 

engelskundervisning från antingen förskoleklass eller årskurs 1, men vilken av dessa 

årskurser skilde sig lärarna emellan. Bidragande fördelar med en tidig engelskundervisning 

som tagits upp i studien var bland annat en minskning av språkängslan hos elever så att 

engelskan istället blir ett naturligt och tryggt språk. Ett språk som elever vågar tala inför 

klassen, ett språk som de kan se som ett roligt och intressant språk att lära sig istället för 

motsatta. Genom att påbörja en tidig engelskundervisning så blir engelskan en mer naturlig 

del i skolans undervisning och som kan få fler elever att våga och vilja prata och därmed 

utveckla sina engelskkunskaper både i skolklassrummet och i sin vardag.     

 

8.2 Vardagsengelskan i skolengelskans undervisning 
Flertalet av studiens respondenter påpekade engelskans stora inflytande i dagens samhälle 

och elevernas ökade användning av engelska både i skolan men även främst i deras vardag. 

De lärarna förklarade vikten av att ta tillvara på elevernas intressen och engelskkunskaper 

från deras vardag och att ta in det i sin egen undervisning. Lärarna menade på att engelskan 

kan vara ett läskigt ämne för en del elever och att det då är viktigt att försöka göra ämnet 

mer roligt och intressant att lära. En annan viktigt orsak till varför man som lärare bör 

anamma och ta tillvara på elevernas intressen och förkunskaper nämner Vygotskij i studiens 

teoriavsnitt om sociokulturellt lärarande om att undervisningen bör ligga inom varje elevs 

proximala utvecklingszon (Lundgren, Säljö & Liberg, 2014, s. 305). För att få undervisningen 

att ligga inom varje elevs proximala utvecklingszon och göra den mer intressant och rolig att 

lära så kan läraren med hjälp av elevernas vardagsengelska och intressen skapa en givande 

och motiverande undervisning. Liss Kerstin Sylvén (SvD.se, 2009) talar även hon om denna 

som hon uttrycker det, ’fritidsengelska’ då det är viktigt att ta vara på elevernas 

vardagsengelska i så tidig skede som möjligt. Hon menar att när engelska sedan introduceras 

som nytt ämne kan eleverna bli mer motiverade och eventuellt öka intresset för fortsatt 

språkinlärning i engelska men även för andra språk i framtiden. Även Martin (2012, s. 19) 

instämmer med hur viktigt det är att läraren utformar en individanpassad undervisning även 

för de elever som är i behov av särskilt stöd, en undervisning som är väl anpassad efter sina 

elevers behov och kunskapsnivå. Läraren Jennifer nämner även hon om elevernas proximala 
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utvecklingszon och syftar då på om undervisningen antingen kan vara för lätt eller för svår 

för eleverna. 

Hon uttrycker det på följande sätt:   

- Vissa lärare börjar med skriften i engelskan på tok för tidigt när en del elever inte ens är redo att 

skriva mycket på svenska. (Jennifer, lärare) 

Genom att ta in elevernas vardagsengelska i skolengelskan så kan det bidra till att 

undervisningen hamnar inom elevens proximala utvecklingszon. Samt att eleven då med 

lärarens hjälp med att utforma undervisningen kan få eleven att besitta denna kunskap.  

Läraren Gabriel påpekade dock att vardagsengelskan även kan bli en nackdel då det 

försvårar att lägga upp en givande och intresseväckande engelskundervisning till alla sina 

elever. Detta då alla elever har olika bakgrund och de blir olika mycket exponerade för 

engelskan på sin fritid. Därmed försvåras planeringen av undervisningen så att den ska ligga 

inom varje elevs proximala utvecklingszon. 

 

8.3  Första-och andraspråksinlärningen 
I studiens tidigare forskning så diskuterade Abrahamsson och Hyltenstam (2010, s. 41) att 

synen inom språkforskningen förändrades efter 1960-talet och att första- och 

andraspråksinlärningen då började beskrivas som en och samma process. De gamla regler 

och strukturer från sitt förstaspråk ansågs tidigare störa andraspråksinlärningen men visade 

sig nu bestå av en och samma process. Därmed menade Abrahamsson och Hyltenstam 

(2010, s. 41) att de strukturer och regler man har utvecklat genom sitt förstaspråk kan 

användas och hjälpa till att även utveckla sitt andra- och kanske även tredjespråk. I denna 

studie så instämde två av respondenterna med att elever som har ett annat språk i bagaget 

kan ha det lättare för att sedan anamma ett tredjespråk, i detta fall skolengelskan till skillnad 

från de elever som inte har det. Läraren Sanna menade att barnen som har flera språk i sitt 

bagage i många fall är mer måna om sin språkutveckling och att de därmed har en större 

språkmedvetenhet i allmänhet. Både Sanna och Rebecka menar dock på att det även är 

beroende på vilket språk som barnet har med sig. De menar på att en del språk har väldigt 

skilda språkstrukturer och regler och i dessa fall kan andraspråket inte var till någon större 

betydelse eller fördel i andraspråksinlärningen.   
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I studiens tidigare forskning så diskuterade Murphy et al. (2013, s. 1) om 

andraspråksinlärningen även kan bidra till att utveckla barnets förstaspråk. Detta kan vara 

väsentligt att ha åtanke när man arbetar på lågstadiet där eleverna fortfarande utvecklar sitt 

förstaspråk när engelska som andraspråk tas in i skolundervisningen. Murphy et al. (2013, s. 

19) förklarar att andraspråksinlärning utvecklar en större förståelse av olika språks 

utformning av ljud, ord och struktur. Den hjälper därmed till att utveckla den språkliga 

medvetenheten för att utveckla olika språk. Flertalet av respondenterna i denna studie såg 

dock även en nackdel för elevens förstaspråk i samband med att man arbetar med elevens 

andraspråksinlärning. De förklarade att de anser att det är viktigt att påbörja engelskan i 

lättare tempo där fokus bör ligga på det muntliga i de lägre åldrarna. De menar på att 

förstaspråksinlärningen kan försvåras om lärare väljer att ta in skriften 

andraspråksinlärningen för tidigt, innan eleverna ännu har lärts sig skriften på sitt 

förstaspråk.   

 

9. Avslutande tankar 
Dagens samhälle har blivit mer internationaliserat och engelskan har blivit ett språk som 

finns överallt omkring oss. Skolverket (Skolverket.se, 2016) skriver att språket är människans 

viktigaste redskap för att tänka, kommunicera och lära. Skolverket menar att kunskaper i det 

engelska språket ökar människors möjlighet att ingå i olika sociala och kulturella samman-

hang och att delta i internationella studier och yrkesliv. Dagens svenska grundskola utvecklas 

mer och mer för att anpassa sig till denna ökade internationalisering. Dock har vi utifrån 

denna studie uppmärksammat att utvecklingen av engelskämnet i skolan inte har fått 

samma tyngd och utvecklingsmöjligheter som exempelvis matematiken eller svenskan. 

Utifrån några utav studiens respondenter så framgick att detta bland annat kan bero på att 

svenska elever under en längre tid nu har legat övervägande bra till på engelskämnets 

resultatlistor. En av respondenterna menade att i och med detta så har inte alla larm kommit 

ut om att engelskämnet behöver utvecklas mer än det är idag. Däremot ser flera av studiens 

respondenter att denna uppåtgående kurva kan komma att sjunka i framtiden om ingenting 

görs i och med att flera andra länder nu börjar komma ikapp. Det är viktigt som lärarna 

Gabriel och Eva påpekar, att engelska på lågstadiet inte bara ska bli den där halvtimmen då 

lärare känner sig tvingade att sätta på en film eller sjunga några sånger. En engelsklektion 
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som egentligen inte ger så mycket för eleverna utan bara blir något som läraren måste 

genomföra då det står i timplanen.   

Dagens svenska elever ligger högt upp på resultatlistan för engelskämnet men för att 

fortsätta med denna uppåtgående trend i framtiden så kan det vara viktigt att faktiskt göra 

engelskämnet mer attraktivt och ge den mer plats i grundskolans undervisning så att det blir 

en naturlig del i skolans undervisning. Inte främst i mer undervisningstimmar utan ännu mer 

för att fler lärare ska vilja och känna att de kan integrera engelskämnet även i andra ämnen. 

De ska vara kunniga i sitt ämne och ha en vilja att engagera sig och lägga tid på att planera 

en bra engelskundervisning. En undervisning som motiverar sina elever och får dem att vilja 

lära sig mer och därmed bli en större del av internationaliseringen och mer redo inför 

framtiden. 

 

10. Studiens begränsningar och fortsatt forskning  
I början av arbetet så var tanken att studien även skulle innefatta intervjuer med lärare från 

några friskolor med en engelskinriktning. Det fanns dock en stor risk att studien då skulle bli 

för omfattande och därmed valde jag att endast fokusera på effekterna av en tidig 

engelskundervisning utifrån lärares utsagor från svenska grundskolor. Då arbetet endast 

innefattar 15 högskolepoäng (HP) och då fortlöper under en begränsad tidsperiod så blev 

antalet intervjuer som ligger till grund för studiens resultat och analys delvis begränsad.  

Studiens resultat kan därmed inte ge en helhetsbild av lärares utsagor om en tidig 

engelskundervisning utan resultatet grundar sig på materialet ifrån respondenternas svar i 

studien. Fortsatt forskning skulle behövas inom området, då exempelvis att man kan 

undersöka skillnader i studieresultat mellan elever som har påbörjat engelskan i årskurs 1 

motsvarande årskurs 3. Även mer uppdaterad forskning gällande den kritiska perioden för 

språkinlärningen skulle vara av intresse. 
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Bilaga 1 – Informationsblankett 

 

 

En studie om lärares utsagor om effekter av en tidig engelskundervisning 

  

  

  

 

Hej!  

Jag heter Louise Törell och är lärarstudent på Uppsala Universitet. Jag läser nu termin 8 på 

grundlärarprogrammet F–3 och skriver för tillfället mitt självständiga arbete 2 som handlar 

om effekterna av en tidig engelskundervisning i några utav Sveriges grundskolor. Jag har 

under min utbildning fått läsa om hur engelskämnet har förändrats i Sverige under historiens 

gång och sett hur den har bedrivits under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Jag vill 

undersöka lärares utsagor om effekterna med att ha en tidig eller senare belagd 

engelskundervisning. Jag vill därmed undersöka detta genom att intervjua olika verksamma 

lärare i grundskolan och få höra deras erfarenheter och synpunkter inom området.      

Intervjun kommer att ta cirka 30 min och dessa intervjuer kommer även att spelas in för att 

göra det möjligt för mig att kunna gå tillbaka och lyssna och analysera materialet mer 

ingående. Detta sker i samråd och med godkännande av den enskilde läraren.   

  

Insamlat data kommer att analyseras under HT16 då kursen pågår. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. Det insamlade data från intervjuerna kommer att analyseras av mig och 

endast att användas i analys och resultatarbetet i denna uppsats.    

  

Deltagandet i studien är frivilligt och den deltagande får själv bestämma om denne önskar 

vara anonym och då istället benämnas med ett annat namn. Deltagandet kan avbrytas när som 

helst, även efter att datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

  

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare på kontaktuppgifterna nedan.   

 

 

Louise Törell, ######################### Telefon: ### ### ####  

 

Studiens handledare: Madeleine Michaëlsson, Fil. dr 

 

E-post: ################################  
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Bilaga 2 – Medgivandeblankett 
 

 

 

   

Medgivande till intervju  

  

Med denna blankett så ger du ditt medgivande att delta i en intervju som handlar om 

effekterna av en tidig engelskundervisning i några av Sveriges grundskolor utifrån lärares 

erfarenheter inom området. Denna uppsats av Louise Törell är ett arbete inom kursen 

självständigt arbete 2, 15 HP på Uppsala universitet. Intervjun kommer att spelas in i samråd 

med den deltagande och svaren från intervjun kommer endast att användas till analysen i 

denna uppsats. Den deltagande får själv bestämma om denna önskar vara anonym i uppsatsen 

och då istället benämnas med annat namn.  

Deltagande i studien är frivilligt och intervjun kan avbrytas när som den deltagande önskar. 

Ingen ekonomisk ersättning utgår.   

  

Jag har tagit del av informationen och godkänner att svaren på frågorna kommer att 

användas till det självständiga arbetet.  

  

Ort/Datum                                 Namnunderskrift                               Namnförtydligande         

  

  

  

Intervjun utförs av studenten: Louise Törell  

Datum: 

Mejl: #########################, Tel: ### ### ####  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor  
 

Intervjufrågor för självständigt arbete 2    

Vad heter du? 

 

Vad arbetar du med på skolan?  

 

Hur arbetar ni på skolan med engelskundervisningen i de lägre åldrarna, vilken årskurs börjar 

ni undervisa i engelska och hur har det hittills fungerat? 

 

Vem är det som bestämmer hur mycket engelska ni arbetar med på skolan?   

 

Vilken årskurs anser du att man bör börja med engelskundervisningen i grundskolan och 

varför? 

 

Inom språkforskningen så har det talats om att det kan finnas en kritisk period för 

språkinlärningen. Hur ställer du dig till den forskningen, finns det en kritisk period under 

vilket engelskundervisning bör påbörjas (exempelvis innan en viss årskurs eller ålder) för att 

elever ska ha möjligheten att besitta goda engelskkunskaper i framtiden?     

 

När du gick din lärarutbildning hur mycket utbildning fick du då inom ämnet? Anser du att 

det var tillräckligt eller för mycket? hade du velat ändra på något? 

 

Vilka för och- nackdelar anser du finns med en tidig engelskundervisning? Vad anser du att 

eleverna får ut av en tidig engelskundervisning? 

 

Av dina erfarenheter att arbeta som lärare hur har du fått uppfattningen om hur kollegor 

och skolor ser på engelskundervisningen inom ämnet? Är de positiva till ämnet och är det 

något som behöver förbättras enligt dem? 

  

Hur ser du på dagens engelskundervisning i grundskolan, får den tillräckligt utrymme eller är 

det något du skulle vilja ändra på eller förbättra inför framtiden? Exempelvis när man tänker 

på undervisningstimmar, lärarens språkkunskaper och undervisning i sig osv?  


