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Läroplanen (Lpo94) förespråkar en tidig start i engelska i grundskolan med den 

kommunikativa inlärningsstilen som fokus. I de lokala ämnesplanerna för den studerade 

kommunen har lärarna som mål att eleven ska kunna förstå enkla instruktioner och 

beskrivningar som ges i lugnt tempo och tydligt tal för eleven inom välbekanta områden. 

Syftet med detta arbete är att titta på när engelskundervisningen startar på skolorna i en mindre 

kommun i södra Sverige. Vi kommer också att titta på vad läraren gör i den tidiga 

undervisningen, hur de går tillväga och hur lärarnas kompetens i engelska ser ut. 

Frågeställningarna är följande: 

- När börjar lärarna med engelskundervisningen i den undersökta kommunen?  

- Hur genomförs den tidiga engelskundervisningen? 

- Vilken kompetens i engelska har de undervisande lärarna? 

 

För att besvara dessa frågeställningar gjordes en enkätundersökning på de elva skolorna i 

kommunen, varav fjorton lärare som undervisar i engelska i grundskolans tidiga skolår 

besvarade enkäterna. Vi ville även ha djupare inblick i ämnet och genomförde då intervjuer 

med åtta lärare och två rektorer i samma kommun. 

 

Resultatet av undersökningen visar att i den undersökta kommunen börjar eleverna med 

engelska i grundskolans år 1 eller år 2. Eleverna lär sig genom att dramatisera, sjunga och 

använda sig av muntlig kommunikation. Lärarna använder sig också av konkret material och 

sagor samt att tio utav de femton undervisande lärarna har högskolepoäng i engelska.  
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1 Inledning 
Engelska är ett språk som används över hela världen, det är ett officiellt språk och även 

modersmål i många länder. Man möter det överallt var man än befinner sig, genom media, i 

böcker och även av turister, därför är det viktigt att lära sig engelska i skolan. Det vi vill ta 

reda på är i vilket år i grundskolan eleverna börjar lära sig engelska, hur det går till och vilken 

kompetens de undervisande lärarna har. Genom att göra en enkätundersökning och intervjuer 

får vi veta hur lärarna och rektorerna i en mindre kommun i södra Sverige ställer sig till 

engelska i de tidiga skolåren. För att få en djupare inblick hur barns språkinlärning ser ut och 

hur de tar till sig ett andra språk kommer vi att titta på forskning om språk och inlärning. 

   När vi har varit ute på våra verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har vi noterat olika 

inställningar till ämnet engelska bland lärarna. Vissa lärare visar genom sin egen inställning 

till engelska att de anser att det är ett viktigt ämne till skillnad från andra som känner en viss 

distans till det och ämnet blir då åsidosatt. I vår studie ska vi även titta på om lärarens 

inställning till ämnet engelska påverkar starten och upplägget av lektionerna.  
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2 Bakgrund 
Vi kommer här att undersöka vad forskningen säger om barns språkutveckling när det gäller 

inlärningen av ett andra språk och om åldern spelar någon roll. Vi kommer också att titta på 

hur den första engelskundervisningen ser ut och hur lärarna kan gå tillväga. I detta avsnitt 

kommer vi även att titta på våra styrdokument som är Läroplanerna från 1962 (Lgr62), 1969 

(Lgr69), 1980 (Lgr80) och 1994 (Lpo94), och kursplanen i engelska och de lokala 

ämnesplanerna i ämnet. 

2.1 Språkets betydelse för människan 

Vi människor är lyckligt lottade som har fått språket för att kunna kommunicera med andra 

människor och det är just språket som gör oss till sociala varelser och skiljer oss ifrån djuren. 

Varje människas identitet hänger starkt ihop med språket. Det finns många språk på vår jord 

och vi kan inte kommunicera språkligt med alla, men när vi lär oss ett nytt språk som vi inte 

har kunnat innan så är vi en bit på väg att nå ut till fler människor (Einarsson, 2004). 

   Engelska språket är ett lingua franca, det vill säga att det är ett överbryggande språk som 

många i världen behärskar och som kan hjälpa människor att kommunicera med varandra 

trots olika modersmål. Modersmålet i Sverige är svenska men engelska är det vanligaste 

främmande språk som lärs ut i svenska skolor (ibid.).     

   Enligt Svartvik (2001) kommer en stor del av världens befolkning att bli tvåspråkig. Fler 

och fler lär sig ett främmande språk och engelskan hör till ett av de vanligaste språken världen 

över. Men modersmålet och det främmande språket har olika funktioner. Engelskan pratar vi 

med hjärnan och det innebär att det är ett verktyg i kommunikationen med andra människor 

på resor, inom arbetet eller för någon hobby. För att ge oss en identitet och en tillhörighet så 

måste vi ha ett språk som vi talar med hjärtat och modersmålet fyller den funktionen. Blir 

eleverna tvåspråkiga så ökar det deras språkliga medvetenhet utan att vara ett hot mot 

svenskan (ibid.) eller som Ladberg (2003, s.53) säger: ”språk hindrar inte varandra utan 

tvärtom hjälper fram varandra”. 

2.2 Barns språkinlärning 

När barn tillägnar sig sitt första språk sker det snabbt och naturligt och de har tillägnat sig 

grunderna redan vid sex års ålder. Detta sker automatiskt men för att barnen ska få en bättre 

språklig färdighet så krävs det att de befinner sig i en stimulerande språkmiljö. Ska barnen 
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kunna ett språk riktigt bra och låta som en infödd är det bra om de har växt upp i den miljön 

där just det språket talas regelbundet. Om barnen är i 5-10 års ålder när de förflyttas från sina 

ursprungliga språkmiljöer tar de lätt till sig ett nytt språk. Fortsätter föräldrarna att prata 

modersmålet i hemmet så blir dessa barn tvåspråkiga (Hedström, 2001). 

   I våra liv så finns det en kritisk period, enlig forskaren Lenneberg (1967), där förmågan att 

lära sig ett nytt språk och tala det flytande avtar. Det är inget plötsligt avbrott på förmågan 

utan det sker successivt. Denna förmåga upphör efter puberteten och varför det är så kan 

ingen riktigt besvara. Kanske beror det på att ungdomars hjärnor vill tänka på annat än språk. 

Enligt forskningen så varierar den kritiska perioden. När det rör sig om uttal så inträffar den 

redan i sex- årsåldern medan grammatik och ordkunskap ligger senare (Svartvik, 1999). Ålder 

och språkinlärning hänger samman. Beroende på hur långt barnet har kommit i sitt tänkande 

så är han/hon mer eller mindre mottaglig för språk. Den kognitiva utvecklingen är beroende 

av om barnet har ett konkret tänkande eller om det är abstrakt. Små barn är beroende av att ha 

något konkret för att koppla samman ord och föremål. Detta förekommer även i den tidiga 

undervisningen i språk. För att eleven ska kunna tillägna sig ett begrepp behöver han/hon ett 

konkret exempel att luta sig tillbaka på (Bergström, 2001). 

   Människor kan lära sig att både läsa och skriva engelska senare i livet men för att kunna tala 

språket utan brytning så måste språket introduceras under barnens tidigaste år. Tänker man på 

den kritiska perioden i ett barns liv så bör man börja med engelska så tidigt som möjligt. En 

tidig start i engelska gör också barnen mer medvetna om att det finns andra språk och kulturer 

i vår värld. Lyssnar man på vad eleverna själva vill så har de inget emot att börja med 

engelska redan i förskolan (Lindström, 1998). 

Något som talar mot en tidig start i engelska kan vara att den tar tid från svenskan som 

modersmål. Men det är en ännu större nackdel för dem som inte har svenska som modersmål, 

utan också har ett annat språk att ta hänsyn till och kanske inte behärskar det till fullo. Ju 

säkrare barnen är på sitt modersmål ju lättare är det att ta till sig ett annat språk (Svartvik, 

1999). Svenska och engelska tillhör den indoeuropeiska språkfamiljen och det gör även språk 

som spanska, tyska och ryska. Det innebär att språken är uppbyggda på samma sätt och att 

människor i dessa länder har lättare för att lära sig varandras språk. Människor från andra 

språkfamiljer som till exempel den Uraliska, där språk som finska, estniska och ungerska 

ingår, har därför svårare att lära sig språk från den Indoeuropeiska språkfamiljen 

(UniLang.org, 2006). 
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    Lärarnas brist på kompetens kan också vara ett hinder i en tidig start. Om läraren har en 

god kunskap i det engelska språket ska det utnyttjas, för att ge eleverna en god språklig miljö 

och uppmuntra dem i sin inlärning. Detta gör det lättare för eleverna att ta till sig ett nytt 

språk (Svartvik, 1999). Linnarud (1993) skriver att lärarens uppgift i det kommunikativa 

klassrummet är att inspirera eleverna, låta den naturliga inlärningen ha sin gång och försöka få 

fram lusten att lära.  

 

2.3 Engelska i skolan 

När det började, vilka konsekvenser det fick och hur det blev. 

I Lgr 62 stod det att ett språk som är modernt, i detta fall engelska, skulle vara obligatoriskt 

mellan grundskolans år 4 och år 7 (årskurserna i grundskolan kommer i fortsättningen att 

kallas för år). Efter Lgr 69 skulle undervisningen i engelska starta redan i år 3, och fortsätta 

fram till grundskolans slut i år 9. Detta gjorde att ämnet blev mer påtagligt och de insåg vikten 

av att ha regelbunden undervisning i det (Malmberg, 2000). 

   Det sågs inte positivt av skolorna att starten i engelska lades tidigare eftersom det var många 

av lärarna som saknade utbildning i ämnet. Därför ordnades så att lärarna skulle genomgå en 

Junior English Teaching kurs (JET), som innebar en utbildning på 95 timmar fördelade på två 

år. Eftersom det var normalt att lågstadielärare undervisade elever i engelska bara vart tredje 

år och då endast 80 min i veckan blev det svårt för dem att upprätthålla kompetensen (ibid.). 

   Ett annat problem var att lärarna på mellanstadiet som var vana vid att ta emot elever utan 

några förkunskaper i engelska hamnade i en kluven situation. Många behandlade eleverna 

precis som förut, vilket innebar att eleverna fick börja om helt från början oavsett vilken 

kunskap i engelska de hade med sig från år 3. När sedan Lgr 80 skrevs hade de dessa problem 

i minnet och därför skrevs att om det fanns särskilda skäl till varför starten med engelska 

behövdes skjutas upp till år 4 kunde det göras. Skolöverstyrelsens mening var ändå att ämnet 

engelska skulle påbörjas i år 3 och när de talade om särskilda skäl tänkte de mycket på 

invandrarbarn och att det kunde bli problem för dem om de höll på med att lära sig svenska. 

Nu visade det sig istället att många kommuner som inte var speciellt invandrartäta sköt upp 

starten i engelska till år 4. Det fanns endast ett trettiotal skolor i Sverige under 1991 som 

startade sin undervisning i år 3, några fler hade startat i år 1, medan de flesta andra startade i 

år 4. Argumentet var att de trodde att elevernas kunskaper i svenska skulle bli sämre om 

engelskan påbörjades tidigare (ibid.). 
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   Läroplanskomittén som senare skrev Lpo94 jobbade med de direktiv som de hade att utgå 

ifrån, det vill säga att undervisningen skulle börja i år 1 och hålla på till och med år 9. Tanken 

var att lärarna kunde börja med undervisning i lite mindre skala i år 1 för att sedan i år 4 ge 

ämnet en mer bestämd karaktär med fler timantal (ibid.). Eleverna har rätt till 480 

klocktimmar engelska i grundskolan och hur de ska fördelas är upp till kommunen och lärarna 

själva att bestämma (Sundin, 2001). 

2.3.1 Skolbarnets första engelskundervisning 

 I Sverige kommer vi i kontakt med det engelska språket i många sammanhang som via TV, 

Internet och musik. Barnen känner till många engelska ord redan när de börjar skolan och det 

ska man som lärare dra nytta av, de ska också ta tillvara elevernas nyfikenhet till det nya 

språket, deras fantasi och lust till att lära. Det görs på bästa sätt genom att leka med språket 

och använda sig av sång, musik, rapsånger, rim och ramsor (Sundin, 2001). Engelska ska vara 

ett naturligt inslag under skoldagarna genom att lärarna gör spontana avbrott i undervisningen 

i form av rörelser och rytm (Lundberg, 2001). 

   En av de viktigaste faktorerna i den första undervisningen är att eleverna får höra så mycket 

av det engelska språket som det är möjligt. Inflödet av det nya språket är viktig och att få höra 

olika slags röster och intonationer är bra för eleverna. Luque Agulló (2006) skriver att det är 

otroligt viktigt att läraren har ordentligt fokus på elevernas receptivitet och att ge eleverna så 

mycket inflöde som möjligt. Eleverna behöver inte förstå vartenda ord utan man kanske 

förstår sammanhanget i alla fall. Detta lägger den bästa grunden till en bra språkutveckling. 

När nya ord introduceras ska lärarna vara försiktiga med att upprepa ordens betydelse på 

svenska för mycket. Följden kan bli att elever inte tar till sig det engelska ordets uttal utan att 

de istället koncentrerar sig på stavningen och den svenska betydelsen. Om läraren upptäcker 

att vissa inte hänger med när han/hon enbart pratar engelska är det bra att undervisa dem i 

mindre grupper och samtala om vad som sagts (Eriksson & Tholin, 2003).  

   Det språkliga självförtroendet ökar när elever känner en positiv tillfredsställelse i sin 

inlärning av sitt första språklärande. Detta leder till att eleven får ett ökat intresse för att lära 

sig fler språk. Men om den första språkupplevelsen blir negativ blir även lusten för att lära sig 

nya språk mindre (Nikolov, 2002).  
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Det första som lärarna tar fasta på när undervisningen påbörjas är att eleverna ska kunna 

uttrycka sig muntligt på engelska, det skrivna kommer senare.  När eleverna lär sig ett nytt 

språk innebär det många prövningar, felsägningar och missförstånd. Detta gör att det måste 

finnas en klassrumsmiljö som känns trygg och att de kan säga fel utan att bli utskrattad av 

sina kompisar. Utan den tryggheten kan elever som känner sig osäkra bli hämmade och 

kanske inte vågar att använda sig av det nya språket fullt ut. De första lektionerna kan handla 

om färger, kroppen, kläder och djur som är lätta att illustrera. Får eleverna en bild eller en 

konkret sak att koppla till ordet så är det lättare för dem att förstå och ordet kanske inte 

behöver översättas på samma sätt. När lärarna använder sig av musik så blir undervisningen 

en lättsam och lustfull start i det nya språket. Ett annat exempel kan vara att läsa en saga för 

eleverna som de har förförståelse om på svenska. Det kan vara en av våra klassiska sagor eller 

någon annan de redan känner igen (Lundberg, 2001). 

 

2.3.2 Engelska på lågstadiet  

Engelska på lågstadiet (kallas härefter EPÅL) var ett projekt där undervisningen i engelska 

startades redan i år 1 alltså då eleverna var i sjuårsåldern. Detta projekt påbörjades 1970 och 

höll på till 1980 (Sundin, 2001). 

   Genom forskningsprojektet EPÅL söktes fördelar och nackdelar i att starta tidigt med 

engelskan i skolan. Det var en experimentgrupp och en kontrollgrupp. I båda dessa grupper 

fanns elever med svenska som modersmål och invandrarbarn samt lärare som hade behörighet 

i engelska. Ämnet engelska var inget som störde de andra ämnena utan det lades in i 

undervisningen som en regelbunden tid som återkom utan att ta tid från något annat ämne 

Slutrapporten av EPÅL visar att det inte fanns någon elev som blev sämre i något annat ämne 

på grund av att de hade startat tidigare med engelskan, tvärtom så hade eleverna blivit mycket 

bättre i ämnet svenska. Invandrarbarnen hade klarat ytterligare ett språk mycket bra beroende 

av att ett bra konkret material användes och att undervisningen höll sig på elevernas nivå 

(ibid.). 

2.4 Språkforskning 

På 1950- talet kritiserade den amerikanske språkforskaren Chomsky (i Eriksson & Tholin, 

2003) den behavioristiska synen på språkinlärning (det vill säga en lärarstyrd undervisning). 

Han ansåg att ett barns hjärna var förprogrammerad för språk och den byggdes upp av en 

medveten språkförmåga som kallades Language Acquisition Device (LAD). Med denna 



7 

förmåga kan vi sätta ihop ett stort antal meningar även om vi inte hört dem förr. Barns 

språkinlärning var inte en imitation av oss vuxna utan en medfödd förmåga som barnen besatt 

(Eriksson & Tholin, 2003). 

   På 1960- talet så gjorde forskaren Brown (i Eriksson & Tholin, 2003) en studie på yngre 

barn som var till nytta för forskning inom andraspråksinlärning. Han studerade barns förmåga 

att tillägna sig olika basmorfem, grammatiska småord och ändelser. Resultatet på det visade 

att barnen tillägnade sig dessa i samma ordning och det betyder enligt Brown att 

inlärningsgången var förutbestämd men att tidpunkten mellan individerna varierade. Både 

Chomsky och Brown menade att barn föddes med en förmåga att ta till sig språk. (Ibid.). 

Browns teorier kom att tillämpas inom forskning om andraspråksinlärning (L2) av bland 

annat forskarna Dulay och Burt (i Nässtrand, 1987). Deras studie var på barn i åldrarna 5-8 år 

bosatta i USA med spanska som modersmål. Både spanska och engelska tillhörde den 

Indoeuropeiska språkfamiljen, så även svenska och det gör att våra språk följer samma 

struktur (UNILANG.org, 2006). Även här visade resultatet på att de barnen lärde sig de 

engelska morfemen i exakt samma ordning. De drog också slutsatsen att det fanns en naturlig 

inlärningsgång även i L2 och kallade hypotesen creative construction hypothesis (Nässtrand, 

1987). Språkforskaren Krashen införlivade Chomskys LADinstrument i hypoteserna om 

språkinlärning och menade att det allra bästa för att bygga upp språkförmågan är att utsättas 

för ett meningsfullt språkligt inflöde. Ett sådant inflöde på rätt nivå, precis ovanför där barnen 

befinner sig i sin utveckling, är vad som krävs för att lära sig ett språk. Denna 

språkinlärningssyn är den teorietiska grunden för den kommunikativa inlärning som det 

talades om under 1970- och 1980- talen Teorin stämmer också överens med Vygotskys          

(i Eriksson & Tholin, 2003) antagande om den proximala utvecklingszonen. Språkets innehåll 

och funktion är det centrala i den kommunikativa undervisningen. Före Lgr 80s språksyn så 

saknades nuvarande syn på den kommunikativa klassrumsmiljön men det har nu ändrats i 

såväl Sverige som många andra länder (Eriksson & Tholin, 2003).   

 

2.5 Styrdokument 

Under 1960- och 1970-talen styrde Lgr 62 och Lgr 69 skolans undervisning och då var 

språkets form viktigare än dess innehåll. Ofta hade undervisningen en behavioristisk 

inlärningssyn, det vill säga att undervisningen leddes av läraren som var i centrum. 1980 kom 

den tredje, Lgr 80 och det som skiljer de tre första läroplanerna från den senaste, Lpo 94, är 
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att den kommunikativa inlärningsstilen förespråkas och att fokus ligger mer på innehållet. Här 

finns även mer utrymme för fri läsning och genom att ge eleverna ett större eget ansvar så har 

utrymmet för individualisering ökat (Malmberg, 2000). 

   I Lpo94 står det att elever ska kunna ”kommunicera i tal och skrift på engelska” 

(Utbildningsdepartementet 2005, s.12) och detta innebär i sin tur att lärarna måste ha någon 

sorts kunskap om ämnet för att kunna ge eleverna den utbildning de har rätt till. Engelskan är 

också ett kärnämne och på vilket sätt som lärarna introducerar den är väldigt viktigt (Ibid.). 

   Kursplanen i engelska syftar till att en allsidig kommunikativ förmåga utvecklas. För att 

skapa internationella kontakter är det både viktigt och nödvändigt att ha dessa 

språkkunskaper. Därför anses det vara ett viktigt ämne som skolan ska undervisa i eftersom 

eleven har nytta av det genom hela sin studietid och kan bygga vidare på dessa kunskaper 

efter avslutad skolgång. I kursplanen står det att ”förmåga att använda engelska är nödvändig 

vid studier, vid resor i andra länder och för sociala eller yrkesmässiga internationella 

kontakter av olika slag” (Skolverket, 2002, s. 13). Kursplanen i engelska säger också att det är 

viktigt att sträva mot att eleven lär sig kommunicera i skrift och tal och att muntligt kunna 

använda engelska för att i olika sammanhang kunna uttrycka sig (ibid.). 

   I de lokala ämnesplanerna för engelska (från den studerade kommunen), har man utgått 

ifrån målen i den nationella kursplanen i engelska. Där har de viktigaste målen som eleverna 

ska ha uppnått i slutet av år 3 blivit upplyfta. Målen som eleven ska ha nått i år 3 är att förstå 

enkla instruktioner och beskrivningar som ges i ett lugnt tempo och tydligt tal inom områden 

som eleven känner till.  Eleverna ska kunna vara delaktiga i samtal om bekanta och vardagliga 

ämnen och även kunna berätta muntligt om andra och sig själv (Kommunalt dokument, 2003).  
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3 Syfte med frågeställningar 
Syftet med denna studie är att titta närmare på när undervisningen i engelska startar på 

skolorna i en mindre kommun i södra Sverige, vad den innehåller och hur man lägger upp 

undervisningen. Vi vill också titta på vilken kompetens i engelska de undervisande lärarna har 

och om den har betydelse i undervisningen. Det som gjorde att vi valde detta ämne är vårt 

intresse för engelska och att vi även har specialiserat oss inom området. Syftet att undersöka, 

ur ett lärarperspektiv, hur engelskan bedrivs, vill vi få reda på hur läraren lägger upp sin 

undervisning och när de startar med den.  

Frågeställningarna  är: 

– När börjar lärarna med engelskundervisningen i den undersökta kommunen?  

– Hur genomförs den tidiga engelskundervisningen? 

– Vilken kompetens i engelska har de undervisande lärarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

4 Metod 

Här tar vi upp hur vi har gått tillväga när vi har gjort vår studie. Vårt mål med denna studie 

var att ta reda på är när denna kommun i södra Sverige startar med sin undervisning i 

engelska i grundskolan. Vi har också tittat på vad den första undervisningen kan innehålla och 

om lärarens kompetens i ämnet engelska har någon betydelse i undervisningen i grundskolans 

tidigare år. För att få svar på våra frågor gjorde vi en enkätundersökning i samtliga skolor och 

intervjuer med utvalda lärare och rektorer. Genom att kombinera dessa två undersökningarna, 

fick vi en mer mångsidig bild av alla skolorna genom enkäterna medan vi av intervjuerna fick 

en djupare inblick i hur undervisningen i engelska bedrivs.  

4.1 Enkäter 

Vi började med att skicka ut enkäter till alla skolor i den undersökta kommunen, adresserade 

till lärare som undervisar i engelska i de tidiga skolåren. Det rörde sig om elva kommunala 

skolor, men i och med att det kunde finnas fler lärare på varje skola som undervisade i 

engelska sände vi med två enkäter till varje skola, sammanlagt 22 enkäter. Enkäterna 

skickades till respektive skola med ett frankerat svarskuvert för att underlätta för 

respondenterna att besvara och sända tillbaka svaren. De elva skolorna är placerade i två 

tätorter och på landsbygden. Kommunen består av två områden, söder och norr. Område norr 

har sju skolor medan område söder har fyra skolor. 

   Innan enkäterna skickades ut utfördes en pilotstudie på en lärare som undervisar i engelska i 

år F-3, för att kontrollera om enkäten var rätt utformad, om den besvarade våra 

frågeställningar, om något skulle läggas till eller ändras eller om den var svår att besvara. Inga 

ändringar behövdes göras. För att minska bortfallet av enkätsvaren gick vi efter en vecka runt 

på skolorna för att påskynda processen. Vi sände även mail till de skolor som inte hade 

besvarat enkäten. Vi fick in svar på fjorton enkäter där alla elva skolorna var representerade. 

De åtta enkäter som ej blev ifyllda räknas som bortfall. Av de fjorton lärare som besvarat 

enkäten har vi intervjuat sju stycken. Den åttonde läraren som intervjuades har inte besvarat 

enkäten på grund av att denne nu undervisar i år 4 men har stora erfarenheter av att undervisa 

engelska i grundskolans F-3 och fick många goda rekommendationer av både rektor och 

kollegor. I sammanfattningen av resultat redovisas därför svar att femton lärare. 
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4.2 Intervjuer 

För att få en djupare inblick i hur lärare arbetar i den tidiga undervisningen och när de startar 

så intervjuade vi åtta lärare. Detta skedde efter att enkäterna hade sänts iväg men intervjuerna 

genomfördes parallellt med att enkätsvaren kom in. Vi frågade bland annat efter lärarnas 

kompetens i engelska. För att se hur insatta rektorerna är i de olika ämnena och då specifikt i 

engelska genomförde vi även intervjuer med två rektorer, en från område söder, Rektor S och 

en från område norr, Rektor N. Vi frågade också efter deras åsikt till att börja tidigt med 

engelskundervisningen och hur mycket läraren själv hade att säga till om där.  

   Lärarna vi intervjuade valdes ut genom kontakter från vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) och genom andra kontakter på skolorna i kommunen. Vi skrev också en förfrågan i 

introduktionsbrevet till enkäten om några frivilliga ville ställa upp på en intervju. Därigenom 

fick vi tag i två lärare att intervjua. Vi försökte se till så att de vi intervjuade hade olika 

bakgrund och kön. Lärarna som intervjuades hade också olika många år i yrket, som varierade 

från ett år upp till trettio. Det var allt ifrån småskolelärareutbildning till den nuvarande. 

Frågorna de skulle besvara hade formulerats efter vår enkät och kompletterats med 

följdfrågor. En del av lärarna ville ha intervjufrågorna i förväg, efter eget önskemål, för att 

kunna förbereda sig och kunna svara uttömmande på frågorna, medan andra inte behövde det 

efter att även de hade blivit tillfrågande om att få frågorna i förväg. Sju utav lärarna vi 

intervjuade hade också svarat på våra enkäter, på grund av att det finns få lärare som 

undervisar i engelska i de tidiga skolåren i den undersökta kommunen. 

    Rektorerna fick inte riktigt samma frågor som lärarna för vi insåg att de inte hade så 

mycket kunskap om vad som hände i klassrummet under lektionstid. Det vi ville ha besvarat 

av dem var hur viktig kompetensen hos lärarna i engelska var och om de visste när lärarna 

började och vad som stod i timplanen om ämnet. Vi ville också höra hur deras åsikt var till att 

börjar med engelskundervisning tidigt. Intervjuerna spelades in på band för att det skulle bli 

så tillförlitligt som möjligt och för att vi inte skulle missa någon information. En av oss ställde 

frågorna för att den som svarade inte skulle splittras mellan oss. Den andra satt bredvid och 

lyssnade aktivt på svaren och om det kändes som ännu en följdfråga behövdes noterades det 

på papper som visades för intervjuaren. Intervjuerna varade i ca 20-25 minuter. Direkt efter 

intervjun transkriberades texten för att lättare kunna komma ihåg vid oklarheter eller otydlig 

inspelning. Vi fick även lov att komma tillbaka om det var mer vi ville fråga om.  
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Vi redovisar i en tabell vilka lärare som svarat på enkäter och vilka som vi har intervjuat. 

 

Tabell 1. enkäter och intervjuer 

 

 

Skola Antal  Antal Antal samma eller olika 

 Lärare enkäter intervjuer personer 

 

Skola 1 1 lärare 1 enkät  

Skola 2 2 lärare 2 enkäter 2 intervjuer samma personer  

Skola 3 1 lärare 1 enkät  

Skola 4 1 lärare 1 enkät 1 intervju samma person  

Skola 5 2 lärare 2 enkäter 2 intervjuer samma personer  

Skola 6 1 lärare 1 enkät 1 intervju samma person 

Skola 7 1 lärare 1 enkät 1 intervju samma person 

Skola 8 1 lärare 1 enkät  

Skola 9 2 lärare 2 enkäter  

Skola 10 2 lärare 1 enkät 1 intervju två olika personer  

Skola 11 1 lärare 1 enkät 

   

 15 lärare 14 enkäter 8 intervjuer 

 

 

4.3 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet står för tillförlitligheten i studien, det vill säga om det man vill få reda på är 

framforskat på ett tillförlitligt sätt. Om samma undersökning görs en gång till under samma 

förutsättningar inom en snar framtid och visar samma resultat så är studiens reliabilitet hög. 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget. Har studien verkligen mätt det 

som efterfrågas då är även validiteten hög (Bryman, 2006).    
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   Genom att vi har gjort en enkätundersökning på samtliga skolor som finns i den undersökta 

kommunen anser vi att vi har fått en bra täckning. På grund av att kommunen är liten och att 

det endast finns elva skolor gjorde vi den så grundlig som vi kunde med det som 

utgångspunkt. Enkäterna skickades till alla skolor och eftersom det kunde finnas fler lärare 

som undervisade i ämnet engelska så skickades fler enkäter med. Enkäterna gav oss en 

överskådlig bild av hur det ser ut i den undersökta kommunen. För att fördjupa vår studie 

gjorde vi även intervjuer med lärare (åtta av femton). Det var svårt att få tag på lärare att 

intervjua på alla skolor eftersom det fanns några som inte ville vara med och vissa var lediga. 

Vi gjorde allt vad vi kunde för att få tag på lärare att intervjua, men det lyckades tyvärr inte på 

alla skolor, endast sex av elva skolor blev representerade i intervjuerna, fyra lärare från 

område norr och fyra från område söder. Vi intervjuade även två rektorer, en från skolområde 

norr och en från skolområde söder och det gav mer stabilitet i studien. Med denna 

utgångspunkt i studien (enkäter och intervjuer) är reliabiliteten i vår studie är hög. Om vi 

skulle göra om samma enkät- och intervjuundersökning inom en snar framtid med samma 

skolor och samma lärare skulle det ge samma resultat. Enkätens reliabilitet är hög på grund av 

att de är besvarad av lärare som undervisar i ämnet engelska och skulle de svara på samma 

enkät vid ett annat tillfälle inom en snar framtid hade vi fått ett likadant svar. Enkätsvar är 

oftast mer tillförlitligt och lättare att göra om och få samma svar än en intervju, därför att en 

intervju kan variera mer i sin struktur beroende på hur de intervjuade svarar och vilka 

följdfrågor som kommer. 

   Validiteten är också hög eftersom enkäterna och intervjuerna besvarades av lärare som 

undervisar i ämnet engelska och kunde på så sätt tala om exakt hur de går till väga och vad de 

använder sig av. Vi hade konstruerat frågorna på ett sådant vis att vi med stor säkerhet skulle 

få våra frågeställningar besvarade. På grund av samhällets föränderlighet så är resultatet inte 

stabilt över tid. Utförs en liknande studie om tio år kan det visa sig att till exempel lärarnas 

kompetens har ändrats eller vi kan ha fått en ny läroplan som säger att eleverna ska börja ännu 

tidigare i skolan med ämnet. Något som också är viktigt i detta sammanhang är lärarnas 

attityd, ändras den så ändras också hela arbetet i klassrummet i ämnet engelska.  

 

4.4 Metodanalys  

Eftersom det är en liten kommun som undersökts var det inte lätt att få tag på fler än åtta 

lärare att intervjua som bedriver undervisning i engelska i de tidigare skolåren. Av de elva 

skolor som finns i kommunen fick vi tag på lärare från sex skolor. Lärarna hade olika 
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kompetenser, attityder och engagemang i ämnet, vilket gjorde att vi kände att vi fick ett mättat 

resultat och att våra frågeställningar blev besvarade. Enkäterna skickade iväg först för att få 

en helhetsbild av när samtliga skolor började med sin undervisning i engelska och vad lärarna 

använde sig av i den tidiga undervisningen. Intervjuerna hjälpte till att få en större inblick i 

hur själva undervisningen går till genom att lärarna kunde svara mer uttömmande under 

intervjuerna. Vi intervjuade även en rektor från vart av de två skolområdena för att få deras 

synpunkter om ämnet. Frågorna formulerades om så att de skulle passa deras arbetsområde. 

På grund av att urvalet i vår enkätundersökning är litet och att vi har strukturerade 

svarsalternativ blandat med få öppna alternativ bedömer vi att det är en kombination mellan 

kvantitativ/kvalitativ metod. Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer för att få en djupare 

inblick i hur engelskundervisningen bedrivs i denna kommun och när det startar. Genom 

intervjuerna har vi fått ta del av lärarnas vardagssituation i engelskundervisningen och fått 

höra deras attityder ur deras perspektiv (Kvale, 1997).  

   Det vi hade kunnat göra annorlunda var att se till att vi hade en intervju med en lärare från 

varje skola, och då hade kanske enkäten varit överflödig. Men eftersom det inte fanns lärare 

som ställde upp på intervju på alla skolor tog vi hjälp av en enkätundersökning för att på så 

vis nå ut till samtliga enheter. Hade vi haft mer öppna svarsalternativ i enkäten så hade den 

varit mer jämställd med intervjuerna och då kanske intervjuerna hade varit överflödiga. Vi 

kände i alla fall att vi fick ut mycket själva av intervjuerna och höra lärarnas åsikter om hur de 

lade upp den tidiga engelskundervisningen. Eftersom vi endast var intresserade av hur den 

tidiga engelskundervisningen bedrevs i den studerade kommunen så var urvalet av lärare 

begränsat. Hade vi istället valt någon större kommun eller valt flera och sedan jämfört dem 

med varandra hade vi fått ett större urval.  

 

5. Resultat  

Här kommer vi att redovisa de svar vi fått på enkäterna och intervjuerna som vi gjort bland 

lärare i grundskolans tidigare skolår, F-3. Svaren sökte vi bland två rektorer, åtta lärare med 

intervju samt med enkäter från samtliga elva skolor, 14 svarande lärare, i kommunen om när 

engelskundervisningen startar, hur lärarna går tillväga i den tidiga undervisningen och vilken 

kompetens de har. Resultatet av enkäterna grundar sig på vad 14 lärare har svarat i de 11 

skolor som finns i kommunen. Vi har redovisat enkätsvaren i tabellen nedanför. (Enkäten se 

bilaga 1).  
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Tabell 2. Sammanställning av enkätundersökning. 

Frågor Alternativ Svar av (n) lärare 

Yrkestitel    Fritidspedagog 

Lärare år 1-7 

1      (14)    

13    (14)     

Utbildning i engelska (högskolepoäng) Inga 

20 p 

40 p 

Enstaka kurser   

5      (14) 

5      (14) 

1      (14) 

3      (14) 

Antalet år i yrket? 0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

6      (14) 

3      (14) 

2      (14) 

3      (14) 

Går Ni/har Ni gått på fortbildningskurser i engelska? 

 

Ja 

Nej 

8      (14) 

6      (14) 

Om ja, vilken typ av utbildning? Studieresor 

Språkkurs 

Högskolekurs  

1      (14) 

4      (14) 

5      (14) 

Tycker Ni att det är viktigt att eleverna lär sig engelska? Ja 14    (14) 

Tycker Ni att det är viktigt att man börjar med engelskan tidigt? Ja 14    (14) 

När tycker Ni att det är lämpligt att börja med engelska? År 1 

År 2 

Ingen åsikt 

8      (14) 

5      (14) 

1      (14) 

Varför tycker Ni det. Är det på grund av……? Språkutveckling 

Annat  

12    (14) 

2      (14) 

När börjar Ni med engelska i klassen? År 1 

År 2 

7      (14) 

7      (14) 

Varför börjar Ni just i denna årskurs med engelska? 

 

Språkutveckling 

Ålder 

Annat 

8      (14) 

2      (14) 

3      (14) 

Har Ni ämnet engelska schemalagt? Ja 14    (14) 

Om ja, hur ofta i veckan? 1 lektion 

2 lektioner 

Annan tid 

9      (14) 

4      (14) 

1      (14) 

Hur lång är varje lektion i minuter räknat? 10 minuter 

20 minuter 

30 minuter 

Annan tid 

2      (14) 

4      (14) 

7      (14) 

1      (14) 

Hur är elevernas attityd till engelska? Positiv 14    (14) 

Hur är Er egen attityd, som lärare, till ämnet engelska? 

 

Positiv 

Neutral 

13    (14) 

1      (14) 

Använder Ni mycket konkret material? 

 

Ja 

Nej 

13    (14) 

1      (14) 

Vad för sorts material använder Ni? 

 

Bilder 

Saker 

Annat 

14    (14) 

11    (14) 

10    (14) 

Använder Ni sång och musik? Ja 14    (14) 

Använder Ni er mest av engelska eller svenska under lektionen? 

 

Engelska 

Svenska 

4      (14) 

10    (14) 

Använder Ni er av högläsning ur engelska böcker för eleverna? Ja 

Nej 

9      (14) 

5      (14) 

Använder Ni er av någon speciell ramsa regelbundet, t.ex. hejdå ramsa? 

 

Ja 

Nej 

9      (14) 

5      (14) 

Finns det engelska böcker med enklare text till hands för eleverna? Ja 

Nej  

10    (14) 

4      (14) 
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Av de lärare som har besvarat vår enkät har nio av fjorton lärare någon slags 

högskoleutbildning i engelska. Drygt hälften (8) av dem har gått eller går på fortbildning 

under sin yrkesverksamma tid, se tabellen ovan vilka utbildningar. Samtliga lärare anser att 

det är viktigt att lära sig engelska och att det införs tidigt. En av anledningarna till att eleverna 

ska börja med ämnet tidigt är språkutvecklingen, enligt lärarna. Alla skolor har engelskan 

schemalagd, hälften har en lektion i veckan á 30 minuter och resten har kortare pass en till två 

gånger i veckan. Enligt lärarna har alla elever en positiv attityd till ämnet engelska och detta 

gäller även lärarna själva. Nästan alla använder sig av konkret material i sin undervisning och 

då i form av saker, bilder med mera. Sång och musik är allmänt förekommande och kan även 

läggas in spontant utanför lektionstillfällena med engelska. Det mest förekommande språket i 

undervisningen är svenska, men när det gäller högläsning så sker det på engelska. De flesta 

skolor har böcker på engelska med enklare text till hands för eleverna. Hälften (7) av lärarna 

som svarade på enkäten började sin undervisning i grundskolans år 1. Resterande lärare (7) 

startar i år 2. 

 

5.1 Intervjuer med lärare och rektorer 

Vi redovisar lärarintervjuerna under olika teman. Redogörelsen handlar om när 

engelskundervisningen startar, hur undervisningen går tillväga och vad lärarna har för 

kompetens. Vi har intervjuat åtta lärare som redovisas numrerade från 1-8, se även tabellen på 

sidan 12. Efter lärarintervjuerna följer rektorernas intervjuer där de kallas Rektor S och 

Rektor N. Intervjufrågorna finns som bilaga 2 och 3.   

 

5.1.1 Start i engelska  

Lärare 1, 3 och 6 tycker att det är lämpligare att börja med engelskundervisningen i tvåan på 

grund av att det är bättre om eleverna först får en bra grund i sin läs- och skrivinlärning på 

svenska innan ett nytt språk införs. Lärare 3 säger ”det kan vara skönt att inte ha engelska 

första året, då är det så nytt att börja skolan. Nytt med läsinlärning och att lära sig 

bokstäver”. Lärare 2, 4, 7 och 8 anser att engelskan utan problem kan införas redan på 

förskolenivå. ”De är så mottagliga för språk, de små barnen och det blir så naturligt för 

dem” säger Lärare 7. Schemalagd engelska startar oftast i år 2 men flera av lärarna lägger 
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spontana kortare pass i veckan redan i förskoleklass och ettan. Anledningen till att sprida ut 

undervisningen är för att repetition är ett bra inlärningssätt för yngre elever. En annan fördel 

med att starta tidigt är att de flesta elever inte känner sig så hämmade när de ska tala och agera 

inför andra. ”Det stadiet när det börjar bli pinsamt infinner sig när de kommer upp i tio- tolv 

årsåldern” säger Lärare 6. Lärare 5 och Lärare 4 undervisar på samma skola och det är Lärare 

4 som startar upp engelskundervisningen i år 1 medan Lärare 5 tar vid i år 3. Därför känner 

sig Lärare 5 neutral i sin åsikt om när eleverna bör börja med engelska. 

5.1.2 Tidig undervisning i engelska 

 I den tidiga undervisningen i engelska sätter lärarna fokus på kommunikationen i språket. 

Lärarna anser att det är viktigare för eleverna att ha ett bra ordförråd än att kunna stava orden 

rätt. ”Skrivande kommer in lite i tvåan men det är utifrån deras eget intresse. Det jag vill, är 

att de ska komma igång med att prata, sjunga och att våga och få lusten till engelska” säger 

Lärare 4. Den första undervisningen börjar med sång, musik, rim och ramsor och för att göra 

det ännu lite roligare säger Lärare 8 ”så har vi en rolig rapsång som heter Five little monkeys 

och eleverna älskar den och de undrar hur fröken kan hålla på med sånt”.  Lärarna använder 

sig mycket av kroppsspråk för att förklara ordens betydelse, deras uttal och i vilken kontext 

det ska användas i. Upprepningar av nya ord är en fördel eftersom eleverna då har lättare att 

befästa den nya kunskapen. Tyngdpunkten läggs på att eleverna ska förstå sammanhanget 

även om de inte förstår varje enskilt ord. Lärarna försöker att prata engelska så mycket som 

möjligt i undervisningen, trots det så säger de flesta lärarna att det mest blir svenska. Lärare 2 

säger ”det är väl lite rädslan att inte alla ska hänga med annars”. 

  En idé som Lärare 8 använde sig av, var att kliva in i klassrummet, sätta på sig en hatt och 

bli Mrs Morris. Mrs Morris kunde ingen svenska utan eleverna var tvungna att kommunicera 

på engelska. Endast de gångerna läraren tog av sig hatten gick det förstås att prata svenska. 

Lärare 8 säger ”det går tala engelska uteslutande till eleverna bara man är tydlig och 

använder hela sin kropp och pekar och viftar för att förklara”. Så resonerade även Lärare 4 

och 7. De andra var mer reserverade till att bara använda engelska på grund av en rädsla att 

inte få med alla elever.  

   Alla de lärare vi har intervjuat startar sin undervisning med sång och musik. ”När man 

tränar färger så finns det färgsången som man kan sjunga och om frukter, kläder och så” 

säger Lärare 2. Brist på musikalitet är inget hinder för som Lärare 3 säger ”vi är inte så 

musikaliska här på skolan så det är ingen som spelar tyvärr. Vi har både cd skivor och band 

som vi använder”. Lekar, drama och spel gör lärandet i engelska lustfyllt och lättförståligt och 
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”när man har engelskundervisning i de här åldrarna så gillar de både drama och sång” 

säger Lärare 4 som även själv tycker det är roligt att sjunga och dramatisera. Lärarna har 

märkt en positiv inställning från eleverna och deras glädje till att lära sig ett nytt språk på ett 

lekfullt sätt. Merparten av lärare använder sig av konkret material och då i form av bilder, 

saker, filmer och böcker. ”Djur och gamla leksaker jag har hemma plockar jag med mig. 

Paket man använder till frukosten och saker som man har när man leker affär och post” är 

bra att använda sig av säger Lärare 3. När man använder konkret material så får eleverna en 

bild eller en sak att koppla till ordet som de hör på engelska och det kan göra att en 

översättning till svenska blir överflödig. Lärare 1 säger ” vi har ju till exempel english box, 

med lite leksaksdjur och lite smågrejer som man pratar om på lektionen. Så kan man ta upp 

en grej och hålla gömd i handen och beskriva den med färg och form och låta eleverna gissa 

och den som gissar rätt av eleverna får gå fram och ta en sak ur boxen och själv beskriva 

föremålet”. Lärare 5 säger ”jag jobbar med temaområden som man vanligen gör i engelskan, 

då jobbar vi med kroppsord, färger, siffror och så och det plockar jag från olika läromedel”. 

Lärare 5 som undervisar i en trea använder sig av ett läromedel som heter Speak Out men det 

följs inte slaviskt utan de hoppar till det som är intressant för stunden. Lärare 3 som 

undervisar engelska i tvåan har olika läromedel, bland annat No Problem, Rabbit och 

Lighthouse. ”No Problem har vi haft länge och det finns en Workbook och band med sånger 

och ramsor som vi använder mycket” men inte heller här används böckerna konstant utan 

lärarna väljer ut det som passar till vad de pratar om. 

  Hälften av lärarna (4) använder sig av högläsning i engelska böcker regelbundet som de 

kopplat till ämnet de pratar om. ”Vi läser småböcker som är väldigt enkla med enkla ord och 

bilder” säger Lärare 7. Medan den andra hälften läser högt mer sporadiskt beroende på att det 

inte finns så många lättlästa engelska böcker tillgängliga på skolan de undervisar i. Det går 

även att göra som Lärare 8 säger, när det är brist på böcker i klassuppsättningar ”då har vi 

gjort egna böcker som ser likadana ut och texten är tryckt”.  Lärare 7 och 8 är mycket 

intresserade av engelska sagor och Lärare 7 säger ”det är enkla sagor som vi läser och ställer 

frågor om”. Lärare 8 säger ”jag utgår från enkla sagor som har upprepningar, de kan aldrig 

bli för enkla”. De leker sedan sagan och det är mycket uppskattat av eleverna säger läraren. 
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5.1.3 Lärarnas kompetens  

Kompetensen bland de lärare som deltog i vår studie var blandad, det var allt från 

högskolepoäng till utlandspraktik i engelskspråkiga länder. Samtliga lärare tycker att det är 

viktigt med vidareutbildning i ämnet ”dels för sin egen skull, för att få lite inspiration och nya 

idéer och dels för att ta del av ny forskning och nya rön” säger lärare 1. Två av lärarna känner 

att skolan ofta prioriterar andra ämnen och som Lärare 5 säger ”jag tror att man satsar mer 

på svenska och matte och man gör inte samma satsning på engelska”.  Samtliga lärare tycker 

att engelska är viktigt att lära sig eftersom språket finns överallt i vårt samhälle. ”Dagens 

elever behöver kunna kommunicera på ett globalt språk som ju engelskan är för troligen 

kommer många av våra elever att söka sig utanför Sveriges gränser” säger Lärare 5.  

Nedanför redogör vi i en tabell kompetensen av lärarna i enkät- och intervjustudien. 

 

Tabell 3. Lärarnas kompetens och fortbildning, redovisning av både intervju och enkät 

 

Lärare Högskolepoäng       Kompetens                      Fortbildning 

 

Lärare 1 20 p           Engelska i småskolelärarutb. Högskola  

Lärare 2 20 p            Engelska i småskolelärarutb. Högskola  

Lärare 3 20 p                                     Högskola/språkkurs 

Lärare 4 20 p           Stort intresse av engelska               Språkkurs 

Lärare 5 15 p 

Lärare 6 5 p 

Lärare 7 0 p           Utlandspraktik i USA 

Lärare 8 20 p           Stort intresse av engelska               Högskola 

Lärare 9 0 p           Utlandspraktik i England 

Lärare 10 20 p                                                                                 Språkkurs  

Lärare 11 40 p     Högskola  

Lärare 12 0 p 

Lärare 13 0 p 

Lärare 14 10 p                                              Högskola/studieresa 

Lärare 15 0 p     Språkkurs 
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5.2 Rektorernas syn på engelskundervisningen  

Vi har intervjuat två rektorer, här kallade Rektor S och Rektor N, som båda tycker att 

engelska är ett viktigt ämne i skolan (Intervjufrågor rektorerna se bilaga 3). Rektor N säger 

”det är självklart jätteviktigt, det är ett sätt att kommunicera med andra människor”.  Rektor 

S säger ”det är viktigt att man lär sig språk överhuvudtaget”.  De tycker också att det är 

viktigt att eleverna börjar tidigt, ”redan i förskolan och förskoleklassen har eleverna ett stort 

ordförråd med sig i bagaget” säger Rektor S. 

   Det är också de yngre barnen som är mest nyfikna och intresserade av ett nytt språk. ”Man 

lär in språket på ett lekfullt sätt, alltså leker med språket och jämför likheter och olikheter, så 

jag tror att det är jätteviktigt att de lär sig tidigt” säger Rektor N. Rektorn S säger ”lärarna 

börjar lite lätt med engelska redan i ettan och då i form av födelsedagssång, färger och 

siffror, detta finns inte i timplanen. I tvåan står det i timplanen att man ska ha engelska tjugo 

minuter i vecka. I trean ökar det till 60 minuter i veckan”. Rektor N säger ”det skiljer sig från 

skola till skola i vilket år man börjar men timplanen säger att de ska ha 30 minuter i tvåan 

och 30 minuter i trean. Man kan då välja att lägga 60 minuter i trean och inte ha något alls i 

tvåan eller börja lite smått redan i ettan, det är upp till lärarna själva”.  

   Vad det gäller läromedel så är det upp till lärarna själva att bestämma vad de vill använda 

men de har en budget som läggs per elev/läsår och det gäller samtliga ämnen. Rektor S ville i 

alla fall rekommendera ett bra material som heter Steps. Vi frågade om detta läromedel 

lämpade sig från år 1 och Rektorn svarade ”från år 3, fast jag vet inte varför man ska ha 

läromedel i ettan, man klarar sig bra ändå”. 

   Båda rektorerna inser vikten av att rekrytera personal med kompetens och Rektor N säger 

”det är viktigt överhuvudtaget med kompetens för det man ska undervisa i, det är en 

kvalitetsfråga” men det är svårt att hitta lärare med behörighet att undervisa i engelska och 

med behörighet menar de högskolekompetens, minst 20 poäng. 

”Ibland når vi inte ända fram” säger Rektor N. ”Det finns ingen riktad ämnesfortbildning på 

skolorna” säger Rektor S men det finns en summa pengar till fortbildning och då får 

personalen tillsammans bestämma vad för fortbildningar som behövs för tillfället. ”Vi har 

inte prioriterat ämnesfortbildningar överhuvudtaget. Vi har andra som till exempel 

värdegrundsfrågor och målarbete som det har varit mer fokus på” säger Rektor N. Men finns 

det lärare som brinner för engelska så finns det möjligheter för dem också att fortbilda sig 

inom ämnet. ”Det är utifrån den enskilde pedagogens intresse” säger Rektor N. 
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5.3 Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter från enkätundersökning, lärarintervjuer och intervjuer med rektorer 

anser att ämnet engelska är mycket viktigt och de förespråkar en så tidig start som möjligt. 

Lärare 4 säger ”det ska bli ett självklart språk att söka kunskap på vid sidan av modersmålet, 

ett språk till” med andra ord ytterligare ett språk att tillägna sig kunskap på och då är det bra 

att starta tidigt.    

   Tio stycken lärare av femton har högskolepoäng i engelska i sin utbildning.  Lärare 8 säger 

”det var frivilligt att skaffa sig behörighet i engelska när jag gick min utbildning. Eftersom 

jag tycker det är så roligt med språk läste jag med behörighet för att undervisa på 

mellanstadiet”.  Rektorerna anser att det är svårt att rekrytera personal med engelska som 

behörighet. ”Det är jättesvårt att rekrytera lärare med kompetens inom alla ämnen men 

engelska är riktigt, riktigt svårt” säger Rektor N.  

   Resultatet visar att av de 15 lärare på 11 skolor börjar 8 stycken med sin 

engelskundervisning i grundskolans år 1 och resterande börjar i år 2. De lärare som börjar i år 

1 med engelska inser vikten av elevernas mottaglighet för språk och vill ta till vara på deras 

redan stora ordförråd som de har med sig när de kommer till skolan. Lärare 8 säger ”språk 

stödjer varandra enligt vad forskarna säger. Det märks på våra invandrare som redan lärt 

sig att det finns olika språk och det öppnar ögonen och öronen för språket på något vis”. 

   Lärarna som börjar sin undervisning i år 2 gör det dels för att det står i timplanen men också 

för att det inte ska inverka negativt på läs– och skrivinlärningen i svenska. ”Eleverna har 

börjat se det skrivna ordet i tvåan, det kan de inte riktigt i ettan. De har lärt sig att skilja på 

tal och skrift” säger Lärare 6 som förespråkar starten för engelskundervisningen i tvåan. 

   Den första undervisningen kan handla om djur, färger, kroppen och siffror. För att göra 

inlärningen rolig och lustfylld använder sig samtliga lärare av sång, musik och drama. Det 

kommunikativa och muntliga har en viktig roll i den första engelskundervisningen. ”Eleverna 

förstår kanske inte alla ord utan sammanhanget och det är det jag jobbar med, inte att skriva 

ord för ord. Utan det är bara att se och lyssna” säger Lärare 6. Nästan alla lärare använder 

sig av konkret material eftersom det gör att eleverna lättare ska kunna koppla det muntliga 

ordet till en konkret sak eller bild. 5 av 15 lärare använder sig mest av engelska i 

undervisningen och Lärare 4 säger ”man får dramatisera och fantisera väldigt mycket och 

vara kreativ som lärare” men det går att hålla sig till engelskan den mesta tiden under  
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lektionerna. 10 lärare använder svenska och det motiverar Lärare 5 så här ”jag känner att jag 

tappar bort elever om jag pratar engelska och jag känner mig inte så trygg i det engelska 

språket”. Högläsning ur engelska böcker använder sig 10 av 15 lärare av. Lärare 8 säger ”vi 

läser enkla böcker, och då blir det mest i kör”. Lärare 6 säger ”vi har inte kommit så långt än 

för jag vill att eleverna ska få ihop ett litet ordförråd först”. Läraren påpekar att eleverna 

lättare tar till sig texten om de har ett eget ordförråd så att de kan koppla ihop ord de kan med 

vad de hör. 

 

6. Diskussion 

Vi har märkt ute bland skolorna i kommunen hur olika ämnet engelska prioriteras bland 

lärarna. Av egna erfarenheter från till exempel dataprogram, TV-program, utlandsresor och 

liknande vet vi hur viktigt det är att kunna engelska. Eftersom svenska dessutom är ett litet 

språk är det viktigt för oss i Sverige att kunna ett språk som är internationellt användbart. 

 

6.1 Start i engelska 

Genom litteratur och forskning som vi har läst förespråkas en tidig start i engelska vilket även 

Lpo94 tar upp (Utbildningsdepartementet, 2005). Anledningen är att eleverna är receptiva och 

imitativa i de yngre åldrarna och att det är något som vi lärare måste ta till vara på. Det 

debatteras mycket om en tidig start i engelska och att det medför att elever får en positiv 

attityd till nya språk och andra kulturer, detta stärker i sin tur självförtroendet för individen. 

Lennerberg (1967) skriver om den kritiska perioden i ett barns liv där deras förmåga att tala 

ett språk utan brytning avtar vid sex års ålder. Därför är det bra om undervisningen i engelska 

redan börjar på förskolan eller i förskoleklass och då givetvis under lekfulla former (Svartvik, 

1999). Leka med språket kan lika väl göras på engelska genom att sjunga, läsa ramsor och 

rimma. Vi tycker så som forskningen visar (Ladberg, 2003) att språk stödjer varandra och att 

det är ingen nackdel att läsa engelska parallellt med svenska, förutsatt att det sker på en lekfull 

nivå i de tidiga skolåren och att det kommunikativa sätts i fokus. 

   I dagens samhälle omges vi ständigt av engelska och detta genererar ett stort ordförråd hos 

eleverna som de bär med sig redan när de börjar skolan. Får eleverna själv välja så skulle de 

vilja starta med engelska redan i förskoleklass enligt ett forskningsprojekt som Umeås 

Universitet har gjort (Lindström, 1998).  
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   Det vi har kommit fram till i vår studie är, att de lärare som har ett starkt intresse för 

engelska startar tidigare i sina klasser med ämnet än vad timplanen säger med start i år 2 i 

grundskolans tidigare år. Det gör de eftersom de vet att eleverna är väldigt mottagliga för 

språk och har lätt för att lära sig tidigt. ”Barn är så receptiva så egentligen är det sent att 

börja med engelska i grundskolans år 1 om man ska få det till ett naturligt språk” säger 

Lärare 2. Fyra av de åtta intervjuade lärarna tyckte att eleverna gott och väl kunde starta med 

engelskan i förskolan under lekfulla former. ”Bara man har ett modersmål som man håller 

sig till och fokuserar på så går det att börja tidigt, för små barn har lätt för att ta till sig fler 

språk” säger Lärare 4.  

    Åtta av femton lärare började i grundskolans år 1 och sju började i år 2. ”I ettan bör man 

fokusera på läsinlärningen och lägga all tid till det. Men ramsor och sånger kan man ha som 

avkopplande inslag i ettan” säger Lärare 1.  En orsak, utöver läs- och skrivinlärningen i 

svenska, till att de kanske inte påbörjar undervisningen förrän i tvåan kan vara att läraren själv 

känner sig osäker i ämnet och inte har tillräckligt med kompetens som Lärare 5 säger ”jag 

skulle fixa engelskan på den här nivån men jag känner mig inte trygg i det engelska språket 

så då måste jag vara väl förberedd under lektionerna”. 

   Har läraren engelska i sin utbildning, vilket faktiskt många i vår studie hade, så ökar det 

deras självförtroende och säkerhet att undervisa i engelska. Denna säkerhet som läraren 

besitter påverkar också eleverna och hur de uppfattar ämnet. Är lärare positiv och intresserad 

av ämnet så förs det över till eleverna som också tycker det är roligt. En inspirerande lärare är 

A och O i inlärningen av ett nytt språk. Enligt Linnarud (1993) ska läraren ”inspirera, 

entusiasmera, ge input och inte ställa hinder ivägen för den naturliga inlärningen” (s.117). 

Vi anser att vi som lärare har en stor betydelse i hur den tidiga engelskundervisningen ser ut. 

Tycker vi att det är roligt att undervisa i engelska och känner oss säkra i vår roll som lärare i 

språkklassrummet så utstrålar vi en glädje och ett självförtroende som gör att undervisningen 

blir lustfylld.  

   Sju av de åtta lärarna och rektorerna har en positiv inställning till ämnet och en tidig start. 

”Barnen kan det redan när de kommer till skolan, genom TV, datorer och genom resor och 

det blir lättare med uttal om man börjar tidigt med engelska” säger Lärare 1. Rektor S säger 

också ”eleverna har ett stort ordförråd med sig i bagaget när man är ganska liten”. Vi 

märkte att de som hade ett starkt intresse för engelska var mer engagerade och började 

tidigare. Så som Lärare 8 uttryckte det ”jag tycker att man ska börja nere på förskolan när 
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barnen är två- tre år med små ord och så. Den regelbundna undervisningen bör börja i 

förskoleklassen”. 

 

6.2 Tidig undervisning i engelska 

 I den tidiga engelskundervisningen startar lärarna oftast med att lära eleverna enklare ord, 

genom att de får sjunga, dramatisera och kommunicera. ”När man har engelskundervisning i 

de här åldrarna så gillar de ju både drama och sång. Då får man in det ganska naturligt på 

det sättet” säger Lärare 4. Det anses inte vara lika viktigt att eleverna lär sig det skrivna ordet 

från början utan grunden läggs vid att de först bygger upp ett stort ordförråd. Detta i sin tur 

stärker deras självförtroende och gör att de vågar använda sig av språket och kommunicera 

fritt med sina kamrater utan att känna ett tvång att allt ska vara korrekt. Vi tycker att det är 

viktigt att ha ett bra klassrumsklimat för att eleverna ska känna trygghet och våga säga fel. De 

har fortfarande inte kommit till den punkt i utvecklingen då det börjar bli pinsamt att agera 

inför andra. Vi tycker att man som lärare ska skapa en god språkmiljö och lägga 

undervisningen på den nivån så att det blir en rolig och lättsam engelskundervisning. Vi 

tycker även att man som lärare ska dra nytta av det eleverna redan kan och för dem inom 

välbekanta områden göra undervisningen mer intressant och lättare att ta till sig. 

    Lärarna använder sig av många uttryckssätt i sin undervisning så som sång, musik och 

drama. Vi tycker att det är bra med olika inlärningssätt på grund av att eleverna tar till sig 

språk så olika och detta gör att vi som lärare kan individualisera undervisningen efter 

elevernas förmåga. Lärarna använder sig av konkreta saker, bilder, filmer och böcker. Något 

som är mycket användbart i undervisningen är elevernas vardag och dess situationer som kan 

uppstå. ”Man kan leka post, bank, affär och liknande”, föreslår Lärare 3. Läroböcker används 

mest till inspiration för lärarna eftersom de flesta läromedel är utformade för äldre elever. Då 

undervisningen hålls på en låg nivå i början är det onödigt att använda sig av fasta läromedel.  

Vi tycker att det är lätt att undervisningen blir för enformig om lärarna följer ett och samma 

spår från en bok.  Ett läromedel kan vara bra att ha för att ge inspiration till lärarna och förslag 

på vad de kan göra. Utifrån det kan läraren sedan bygga upp sin egen lektion, göra lektionen 

mer varierande och inspirerande för eleverna. Lärare 5 som använder läromedlet Speak Out 

säger ”jag tycker inte att det stegras så mycket i den boken som det borde göra. Jag följer inte 

deras direktiv, kapitel för kapitel utan hoppar hej vilt”.  
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    Som nyblivna lärare känner vi att engelska är ett ämne som ska genomsyrar hela 

undervisningen i skolan. ”Trots att man inte har engelska i timplanen i ettan så kan man 

använda sig av engelska och då kalla det för språklekar. För det är ju ett sätt att lära sig att 

lyssna efter ljud så man även har nytta av det i svenskundervisningen” säger Lärare 2. 

Språket kan användas spontant även i andra ämnen genom att istället för svenska kanske 

hälsar på varandra på engelska och även ger instruktioner. 

   Det är viktigt att läraren låter eleverna höra det engelska språket och dess uttal ofta under 

engelsklektionen och även i andra situationer. Vi anser att man ska ge eleverna ett konstant 

inflöde av engelska ord istället för att blanda dem med det svenska språket. Det bästa är om 

huvuddelen av lektionen hålls på engelska istället för att gå via svenskan, som är en omväg 

vilket kan skapa en blockering i elevernas direktminne (Lundberg, 2001).   

    Studien visar att lärarna i denna kommun mest talar svenska under engelsklektionerna (tio 

utav femton lärare). ”Jag kör rätt mycket på svenska och jag är rätt kluven om jag gör rätt 

eller fel för ibland tappar jag bort elever om jag pratar engelska” säger Lärare 5. Det 

överensstämmer inte med vad forskarna och vi anser om vilket språk de ska använda i 

engelskundervisningen. Eleverna ska få omges av det engelska språket under lektionerna och 

det finns många sätt att förklara ett ords betydelse på. Genom att använda sig av hela sin 

kropp kan läraren få fram en betydelse utan att översätta det till svenska. Rädslan av att inte få 

med alla elever i engelskundervisningen om den bedrivs på engelska är inte helt obefogad 

men vi tycker att det kan lösas genom att läraren är uppmärksam på om eleverna har förstått 

sammanhanget. De behöver inte förstå varje ord men veta vad det handlar om i det stora hela. 

 

6.3 Lärarnas kompetens  

Undervisningens uppläggning speglas av lärarens eget intresse för engelska som ämne. Lärare 

7 som inte har några högskolepoäng säger angående sitt intresse till engelska: ”Jag tycker det 

är kul. Det beror ju på vad man gör med ämnet också, jag är ju väldigt inriktad på drama och 

musik”.    

Under vår studie har vi lagt märke till att det inte beror på om man har högskolepoäng eller 

någon annan utbildningsform för att eleverna ska få en bra och betydelsefull undervisning i 

engelska. En del lärare som inte har några högskolepoäng har istället visat att de har ett stort 
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personligt intresse i språket och därigenom fört vidare sina positiva erfarenheter på ett 

pedagogiskt sätt. Eleverna märker då av lärarens engagemang som överförs till dem på ett 

roligt och lättsamt vis.  

   Vi har frågat oss själva varför det är så viktigt att arbetsgivare ställer stora krav på att 

lärarna ska ha behörighet i engelska när de söker en lärartjänst med undervisning i språket i de 

tidigare skolåren. Det var en fråga som uppkom under tiden som vi skrev studien och som vi 

inte fick med i vår intervju av rektorerna. Vår studie har visat att även de som inte har 

högskolepoäng men ett eget brinnande intresse ger bra och meningsfulla lektioner i det 

engelska språket. Givetvis förespråkar vi att lärarna har behörighet i engelska men det är 

ingen förutsättning för att undervisningen blir bättre. Vi tror att om man är intresserad av 

engelska så vill man tillägna sig mer kunskap inom ämnet för att känna sig mer säker i sin 

lärarroll i engelskundervisningen. 

   Lärarnas kompetens i engelska är av stor betydelse i engelskundervisningen. Känner de sig 

trygga i sin roll som språklärare så skapas en god språkmiljö. Linnarud (1993) skriver att 

lärarens uppgift är att locka fram lusten hos eleverna till att lära sig ett nytt språk och att vara 

en inspirerande källa till nya kunskaper. Luque Agulló (2006) skriver att det är otroligt viktigt 

att läraren har ordentligt fokus på elevernas receptivitet och att ge eleverna så mycket inflöde 

av språket som möjligt. Lärarna måste själv våga prata engelska eftersom det ska vara det 

dominerande språket i engelskundervisningen. 

Personligen har vi ett starkt intresse för engelska och det är av den anledningen som vi har 

valt att specialisera oss och tillägnat oss högskolepoäng i ämnet. Genom detta känner vi oss 

trygga i vår lärarroll och kan hantera och lägga upp lektioner efter vår egen kreativitet. Det är 

naturligt att satsa på vidareutbildning i de ämnen som intresserar en personligen.  

 

 6.4 Analys  

Nu när vi är färdiga med vår studie anser vi att våra frågeställningar är besvarade.  Det visade 

sig att åtta av femton lärare började med sin engelskundervisning i år 1 och sju lärare i år 2. 

Vi noterade att starten bland annat berodde på lärarens eget intresse och engagemang för 

ämnet. De lärare som känner sig säkra i sin roll som engelsklärare har lättare för att vara 

kreativa och inte låsa sig fast vid läromedel utan skapar eget material. En positiv anda från 
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lärarna överförs till eleverna vilket skapar en trygg och inspirerande klassrumsmiljö. Denna 

trygghet gör att eleverna vågar pröva sig fram i det nya språket, misslyckas och försöka igen 

utan att bli utskrattade av sina kamrater vilket stärker deras självförtroende. De lärare som 

började i år 2 med sin engelskundervisning gav som anledning bland annat att 

språkinlärningen i svenska skulle befästas ordentligt hos eleverna innan ett nytt språk 

infördes. En annan anledning till senare start var lärarens egen osäkerhet inför ämnet 

engelska. Detta innebär att ämnet inte blir ett naturligt inslag i skolans undervisning utan mer 

ett måste enligt timplanen från år två.  

    Genom de svar vi fått i vår studie visade det sig att alla femton lärare var överens om hur 

de ska gå tillväga. Sång, musik och drama var tre områden som lärarna använde sig mycket 

av. Detta är ett enkelt och lustfyllt sätt att leka fram det nya språket. Är lärarna inte 

musikaliska går det utmärkt att använda sig av cd-skivor och kassettband. För att eleverna 

lättare ska kunna lära sig ett nytt ord är det bra att använda sig av konkret material vilket gör 

att eleven kopplar ihop ordet med det visuella. Genom att använda sig av konkret material kan 

vi som lärare undvika att använda svenska ord som översättning och då är det lättare att få ett 

större flöde av det engelska språket. Repetition är ett viktigt inslag i språkinlärning, att starta 

och avsluta dagen med en ramsa eller sång är både roligt och lättsamt för eleverna. ”Vi har en 

sång som vi börjar alla engelsklektioner med och den heter Come on and sing now” säger 

Lärare 3.  

    Frågeställningen som handlade om lärarnas kompetens i engelska resulterade i svar av lite 

blandad karaktär, med kompetens från 40 p ner till 0 p. Vår studie visade, att bara för att 

lärarna har få högskolepoäng så betyder det inte att de inte kan vara mer engagerad i ämnet än 

de som har fler poäng. Mycket av lärarens engagemang kommer av lärarens eget intresse för 

ämnet. Detta medför att dessa lärare inte har några problem med att vara kreativ och lämna 

läromedel utanför. Undervisningen av ämnet har hög kvalité och engelska finns med som en 

röd tråd genom dagen.  

    Högskolekompetens i sin lärarexamen är naturligtvis det bästa att ha eftersom läraren då 

har med sig det pedagogiska och det didaktiska inom ämnet. Men lärare som har ett brinnande 

intresse för språket kan ge precis lika bra och lärorika lektioner till eleverna. Vi undrar, hur 

bra skulle inte dessa lärare som brinner för engelska och som inte har någon utbildning, bli 

om de utbildade sig. 
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   Rektor S säger ”vi eftersträvar att få lärare som är behöriga i de ämnen man undervisar i” 

och förklarar att det under flera år har varit svårt att få tag på lärare med engelska som 

behörighet. Även rektor N säger när det gäller frågan om rekryteringar av lärare med 

engelskbehörighet att ”det har varit svårt och engelska har varit riktigt, riktigt svårt”, men 

känner att fler studenter nu väljer att specialisera sig på bland annat engelska. 

   Samtliga lärare och rektorer insåg vikten av att lära sig engelska i skolan. En tidig start ger 

dem en bra grund i att kommunicera med andra människor som de sen kan ha nytta av under 

sin studietid men även på fritiden och i sitt yrkesverksamma liv.   

   Om man tittar tillbaka på svaren som vi fick på enkäten och genom intervjuerna så är det 

samstämda. Vi har fått likadana svar på enkäten och intervjuerna, om när lärarna börjar med 

engelska i den undersökta kommunen. Vi har också fått likvärdiga svar på vilken kompetens 

de har. Detta beror på att vi intervjuade samma lärare som svarade på enkäten, förutom ett 

undantag med läraren som undervisar i år fyra för tillfället. Anledningen till att det blev 

samma lärare var att det är en lite kommun med få undervisande engelsklärare. Vi känner att 

vi har fått mer ut av svaren i intervjuerna, vad det gäller vår andra frågeställen om hur den 

tidiga undervisningen ser ut. Detta beror på att lärarna kunde förklara mer ingående hur en 

lektion i engelska kan se ut i de tidiga skolåren. Hade vi valt att ha mer öppna frågor i enkäten 

så hade vi fått en större likhet mellan enkät- och intervjusvar.  

 

6.5 Vidare forskning 

I vår studie har vi koncentrerat oss på att undersöka en mindre kommun i södra Sverige och 

tittat på när de börjar med sin engelskundervisning och hur de lägger upp de första 

lektionerna. Vi tog även reda på hur kompetensen i engelska inverkar på deras undervisning.  

Det hade även varit intressant att gå djupare i ämnet och se varför det är så viktigt med att 

man ska ha en dokumenterad utbildning och varför det inte är lika mycket värt att man har ett 

stort intresse för språket. Vi hade också velat titta lite djupare på fördelarna och eller 

nackdelarna i en tidig start i engelska. Jämföra med en annan kommun, om det finns några 

likheter och eller skillnader med deras start i engelska och hur deras första undervisning går 

till. Något som även kunde vara intressant att ta reda på är hur undervisningen och inlärningen 

ser ut för de elever som har engelskan som ett tredje språk och ett annat modersmål än 

svenskan. Hur påverkas de av att lära sig ytterligare ett språk? 
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   Elever som har läs– och skrivsvårigheter eller dyslexi, hur ser deras inlärning av engelska 

ut? Elevernas attityd till ämnet engelska hade också varit intressant att ta reda på. Hur de ser 

på språket, vad de tycker är roligt i undervisningen och om de ser några svårigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Referenser  
 

Bryman, A. (2001; 2002; 2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Bergström, I. (2001). Ordförståelse, ordinlärning och ordanvändning. Engelska i grundskolan. 

R. Ferm & P. Malmberg (Red.), Språkboken. (pp 51-59). Stockholm: Liber Distribution 

 

Einarsson, J. (2004). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, R & Tholin, J. (2003). Engelska för livet lärarens och elevens medvetenhet om 

språkinlärning. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

 

Hedström, K-E. (2001).  Grammatikinlärning. R. Ferm & P. Malmberg (Red.), Språkboken.  

(pp 69-79). Stockholm: Liber Distribution 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ladberg, G. (2003). Barn med flera språk. Stockholm: Liber. 

 

Lenneberg, E. (1967) Biological Foundations of Language. New York: Wiley 

 

Lindström, B-M. (1998). De första skolårens engelska. Stockholm:Didaktikcentrum.  

   Institutionen för Språk och Litteratur. Häften för Didaktiska studier 66/67. 

 

Linnarud, M. (1993). Språkforskning för språkläraren. Lund: Studentlitteratur 

 

Lundberg, G. (2001). De tidiga årens engelsklärande är avgörande för framtida språk- 

studie. www.lms-riks.se/tids/ling/ling20015.htm. 20061128.14.00 

 

Luque Agulló, G. (2006). Overcomming age-related differences/ electronisk version  

ELT Journal, Volume 60/4. doi:10.1093/elt/cclo27. 

http://eltj.oxfordjournals.org.bibl.proxy.hj.se//cgi/reprint/60/4/365 20061211.15.20 

 

Malmberg, P. (2000). De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och  

 framåt. (Dnr: 99:610). Skolverket 

 

Nikolov, M. (2002). Issues in English Language Education. Bern: Peter Lang. 

 

Nässtrand, E. (1987). Språkläraren och språkinlärningsforskningen. Rapport från 

Institutionen för klass – och ämneslärarutbildning. Universitetet Umeå. 

 

Skolplanering. (2003). Lokala ämnesplaner. Barn- och utbildningsnämnden. Kommunalt 

dokument. Särtryck. 

 

Skolverket. (2002). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Stockholm: Fritzes. 

 

Sundin, K. (2001). Nybörjarundervisning i språk för barn mellan sju och tio år. R. Ferm & P. 

Malmberg (Red.), Språkboken. (pp.152-160). Stockholm: Liber Distribution. 

 

 

http://www.lms-riks.se/tids/ling/ling20015.htm.%2020061128.14.00
http://eltj.oxfordjournals.org.bibl.proxy.hj.se/cgi/reprint/60/4/365%2020061211.15.20


31 

Svartvik, J. (1999). Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk. Stockholm: Norstedts 

Ordbok. 

 

Svartvik, J. (2001). Språket i framtiden. R. Ferm & P. Malmberg (Red.), Språkboken 

(pp.8-15). Stockholm: Liber Distribution. 

 

UNILANG.org. (2006). Språkfamiljer.   

http://home.unilang.org/main/families.php?l=sv  20060111. 11.00. 

 

Utbildningsdepartementet. (2005). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

 förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: CE Fritzes AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://home.unilang.org/main/families.php?l=sv


32 

Enkät   Bilaga 1 

Engelska för de tidigare skolåren 

 

Ringa in det svar som passar in på Er. 

 

 

Kön:  Man  Kvinna 

 

 

 

Yrkestitel:  Fritidspedagog 

  

Förskolelärare 

 

  Lärare för skolår 1 – 7 

 

  Lärare för skolår 4 – 9 

   

  Obehörig lärare 

 

 

Utbildning i engelska (antal högskolepoäng): 

 

Inga en termin (20p)      två terminer (40p)       Enstaka kurser  

 

 

 

Antal år i yrket:  0 – 10  11 – 20 

 

   21 – 30  31 – 40 
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Går Ni/har Ni gått på fortbildningskurser i engelska? 

 

  Ja  Nej 

 

 

Om ja, vilken typ av utbildning? 

 

Studieresor språkkurs  högskolekurs 

 

Annat___________________________________________________________ 

 

Tycker Ni att det är viktigt att eleverna lär sig engelska? 

 

 Ja   Nej 

 

 

Tycker Ni att det är viktigt att man börjar med engelska tidigt? 

 

 Ja  Nej 

 

 

När tycker Ni att det är lämpligt att börja med engelska? 

 

År 1  År 2  År 3 

 

  

Varför tycker Ni det, är det pga. …? 

 

Språkutveckling  mognad  ålder 

 

Annat___________________________________________________________ 
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När börjar Ni med engelska i klassen? 

 

År 1  År 2  År 3  

  

 

Varför börjar Ni i just denna årskurs med engelska? 

 

Språkutveckling  mognad  ålder 

 

Annat___________________________________________________ 

 

Har Ni ämnet engelska schemalagt? 

 

 Ja  Nej 

 

 

Om Ja, hur ofta i veckan? 

 

1 lektion  2 lektioner  3 lektioner 

 

 

Hur lång är varje lektion? 

 

10 min  20 min  30 min 

 

 

Hur är elevernas attityd till engelska? 

 

 

Positiv  Negativ  Neutral 
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Hur är Er egen attityd, som lärare, till ämnet engelska? 

 

Positiv   Negativ  Neutral  

 

________________________________________________________________ 

 

Använder Ni mycket konkret material? 

 

 Ja  Nej 

 

 

Vad för sorts material använder Ni? 

 

 

Bilder  Saker  Annat____________________ 

 

________________________________________________________________ 

Använder Ni sång och musik? 

 

 Ja  Nej 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Använder Ni er mest av svenska eller engelska under lektionen? 

  

 Svenska  Engelska  
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Varför använder Ni er mest av engelska eller svenska under lektionen? 

 

 

Därför att_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Använder Ni er av högläsning ur engelska böcker för eleverna? 

 

 

 Ja  Nej 

 

 

Om nej, varför inte? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Använder Ni er av någon speciell ramsa regelbundet, t.ex. hejdå ramsa? 

 

 Ja  Nej 
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Finns det engelska böcker med enklare text till hands för eleverna? 

 

 Ja  Nej 

 

 

________________________________________________________________ 

Är det något annat Ni vill delge oss angående ämnet engelska? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack för Er medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare 

 

1.  Utbildning? 

2.  Vilken årskurs undervisar Du i? 

3.  Utbildning i engelska? 

4.  Antal år i yrket? 

5.  Går Ni/har Ni gått på fortbildningskurser i engelska? 

6.  Tycker ni att det är viktigt med vidareutbildning i engelska? 

7.  Tycker ni att det är viktigt att eleverna lär sig engelska? 

8.  Varför tycker ni det? 

9.  Tycker ni att det är viktigt att man börjar med engelska tidigt? 

10.  Varför tycker du så? 

11.  Vad är din attityd till att man börjar med engelska tidigt? 

12.  När tycker ni att det är lämpligt att man börjar med engelska? 

13.  Varför? 

14.  Om någon elev har inlärningssvårigheter, skjuter Ni upp starten i  

 engelska då för den eleven? 

15.  När börjar ni med engelska? 

16.  Har ni ämnet engelska schemalagt? 

17.  Om ja, hur ofta? 

18.  Om nej, varför inte? 

19.  Hur lång är varje lektion? 

20.  Vad säger timplanen? 

21.  Skulle ni vilja ha mer tid i veckan på ämnet engelska? 

22.  Hur är elevernas attityd till engelska? 

23.  Hur visar sig elevernas attityd till engelska? 

24.  Hur tycker ni själv att det är att undervisa i ämnet engelska? 

25.  Använder ni er av konkret material? 

26.  Om ja, vilken sorts konkret material använder ni? 

27.  Om nej, varför inte? 

28.  Hur använder ni det? 

29.  Använder ni sång och musik? 

30.  Vad, till exempel? 

31.  Använder ni er mest av svenska eller engelska under lektionen? 

32.  (om svenska) varför? 

33.  (om engelska) förstår eleverna uppgifterna utan några problem? 

34.  Använder ni er av högläsning under lektionerna? 

35.  Om ja, hur ofta läser ni i så fall? 

36.  Använder ni er av någon slags ramsa regelbundet? 

37.  I så fall, vilken? 

38.  Finns det böcker med enklare text till hands för eleverna? 
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Bilaga 3 

     Intervjufrågor till rektorer 

 

1. Utbildning? 

2. Tycker ni det är viktigt att eleverna lär sig engelska i skolan? 

3. Varför tycker ni det? 

4. Tycker ni det är viktigt att man börjar tidigt med engelska? 

5. Varför tycker ni så? 

6. Känner ni till om när lärarna börjar med engelska i detta område om det skiljer sig 

emellan skolorna? 

7. Är det upp till läraren om vilket läromaterial som ska användas? 

8. Finns det möjligheter att köpa in nya material om läraren så önskar eller finns det 

begränsningar där? 

9. Vad säger styrdokumenten när man ska börja med engelska? 

10. Vad står det i timplanen? 

11. Hur viktigt tycker ni det är att de som undervisar i engelska i F-3 har kompetens i 

engelska? 

12. Är det svårt att rekrytera personal med engelska i sin utbildning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


