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Abstract 

 

The aim of this study was to investigate teachers` and pupils` views of the English subject in Swedish 

and Norwegian schools, and to find out what motivates six year olds to learn English. The study was 

carried out in two different countries where the start of compulsory English teaching are taking place 

in different grades. The methods of the survey have been interviews with teachers and pupils and 

classroom observation. The findings of the study are that six year olds are motivated to learn English, 

because they want to be able to communicate with other people. The results also show that the teachers` 

implementation of English activities has a significant part in their pupils’ linguistic motivation and 

language learning.  
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Förord 

 

Till att börja med vill jag tacka min familj för att ni har stöttat mig i alla de val jag har 

gjort, samt för all den glädje och styrka ni givit mig genom utbildningen och detta 

examensarbete.   

 

Ett tack går även till lärare och elever som tagit emot mig och låtit mig genomföra mina 

observationer och intervjuer, utan er hade detta examensarbete inte varit möjligt.  

 

Jag vill avsluta med den kommentar som en elev yttrade under en samling och som fick 

mig att vilja undersöka sexåringars engelskkunskaper. Elevens insikt om hur man lär sig 

språk har varit min inspiration och vägledning. 

 

 

”Om David pratar engelska, då lär man sig engelska” 
Elev sex år 
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1 Inledning 

Engelska finns runt omkring oss i vardagen. Genom TV, film, musik och spel exponeras 

vi för engelska nästan dagligen. Detta gör att elever som kommer in i klassrummet redan 

kan en massa engelska ord (Enever, 2011; Keaveney & Lundberg, 2014) och engelskan 

är det första andraspråket1 som barn i bland annat Sverige och Norge exponeras för. Det 

blir även allt vanligare att engelska blir ett obligatoriskt ämne i skolorna runt om i Europa 

och eleverna är vanligtvis mellan sex till nio år när de börjar med engelskundervisning i 

skolan. Detta är en reaktion på att engelskan idag är ett globalt språk som vi behöver för 

att ha möjligheten att kommunicera med andra människor, både inom och utanför landets 

gränser. Den engelskspråkiga kommunikationen människor emellan underlättas av att det 

blir allt fler länder som tidigt börjar med engelskundervisning. (Key data, 2012: 10-11)  

 

Engelskundervisningen startar i olika årskurser i Norge och Sverige bland elever i yngre 

åldrar. Norge har valt att införa obligatorisk engelskundervisning redan från første trinn2, 

när eleverna är sex år gamla. Det bestämdes redan år 1997 i och med införandet av en ny 

läroplan, Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (Norge, 1996; Norge, 2005). I 

Sverige har man emellertid inte lycktas besluta om engelskämnet ska vara obligatoriskt i 

de tidigare åren och i svenska styrdokument saknas tydliga direktiv för hur och när 

engelskämnet ska införas. Kursplanen för engelskan i Lgr 11 kan därför tolkas som en 

rekommendation för när undervisningen ska starta. Enligt Lgr 11 skall dock alla elever 

ha mött det centrala innehållet i ämnet innan våren i årskurs tre (Lundberg, 2011; 

Skolverket, 2011a). Detta gör att norska elever börjar med engelskundervisning mycket 

tidigare än svenska elever, då Norge har tydligare direktiv för när engelskämnet ska börja. 

Därför känns det intressant att ställa sig frågan: hur kommer det sig att Sverige lyckas att 

besluta om att införa engelska i förskoleklass när Norge kan det?  

 

Anledningen till att Sverige ännu inte har lyckats införa engelska i skolan tidigare år kan 

bero på bristen på kvalificerade lärare som kan göra väl motiverade val beträffande 

undervisningen (Drew, 2004: 38). I både Norge och Sverige har man under en längre tid 

valt att ha engelskämnet som ett valfritt ämne på lärarutbildningen för grundskolan. Detta 

även fast engelskan är ett obligatoriskt ämne i grundskolan i de båda länderna. Fram till 

2000-talet har engelskämnet varit ett valbart ämne i den svenska lärarutbildningen. År 

2011 ändrades det och man införde obligatorisk engelskundervisning för 

grundskolelärarstudenter. Detta gör att lärarstudenter som studerar till grundskollärare 

från förskoleklass till och med årskurs tre läser minst 15 högskolepoäng i engelskämnet 

(SFS 2010:541: 12). I Norge väljer man att fortsätta med att lärarstudenten själv får välja 

om de vill studera engelskämnet, men ändringar ser ut att ske i framtiden (Norge, Prop. 

                                                 
1 Andraspråk – det språk som lärs in efter det att man har tillägnat sig modersmålet (Hyltenstam) 
2 Første trinn, betyder första klass, de norska eleverna börjar skolan när de är sex år. I Sverige är eleverna 

sex år när de börjar förskoleklass. I det är arbetet kommer jämförelsen bli mellan Norges første trinn och 

Sveriges förskoleklass. 
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82L). En risk med att ha engelska som valfritt ämne inom lärarutbildningen är att bristen 

på kompetenta lärare ökar. Bristen på utbildade grundskollärare i engelska kan medföra 

att språkundervisningen bli allt för läroboksstyrd. Detta kan leda till att yngre elever 

”undervisas med en metodik som är avsedd för språkelever som är äldre än tolv år och 

som kan förväntas ha utvecklad läs- och skrivförmåga” (Lundberg, 2011: 12). För höga 

krav på yngre barns språkförmåga kan leda till bristande motivation och att elever 

upplever undervisningen som svår. Vilket kan leda till att det språkiga självförtroendet 

minskar (Ibid).  

 

Utifrån mina egna erfarenheter, från både Sverige och Norge, kan barn vid sex års ålder 

mer engelska än vad de vuxna tror, även mer än vad de själva tror. Eleverna är själva 

väldigt motiverade till att lära sig engelska och en anledning till detta kan vara att barn 

tidigt möter engelska i vardagen, redan innan de börjar förskolan. De får daglig 

exponering av engelska från olika former av film, reklam, data- och tv-spel, utan att 

kanske vara medvetna om det. Under de två senaste praktiktillfällena har jag haft tillfälle 

att observera hur mycket eleverna förstår och kan utrycka på engelska. Jag har hört elever 

sjunga engelska sånger från lektionen på rasten. Jag har även observerat elever som 

upprepade gånger använder engelska ord från filmer i sexårsverksamheten3, utan att de 

själva reflekterade över det. Under min praktik i Sverige har jag även pratat en hel del 

med lärarna om de ämnen som finns i verksamheten och hur de planerar lektionerna och 

undervisar. Det enda ämnet lärarna verkar välja bort i sin planering är engelskan och jag 

undrar varför? När man diskuterar med lärare ser de bara fördelar med att eleverna lär sig 

engelska, så varför väljer de att inte använda engelska i förskoleklass?  

 

Det jag vill undersöka i den här studien är vad som motiverar elever att lära sig engelska 

i sexårsverksamheten, samt hur mycket engelska våra sexåringar verkligen kan. Jag vill 

även undersöka hur lärare i sexårsverksamheten tänker kring engelskan, om det är något 

de känner sig trygga med att undervisa i och vilka för- respektive nackdelar de uppfattar 

finns med tidig engelskundervisning.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 I arbetet betecknas detta som den verksamhet eleven befinner sig i när de är 6 år. I Sverige blir det 

förskoleklass och i Norge är det første trinn (skolans första årskurs).  Enligt svenska akademin är 

sexårsverksamheten skolförberedande verksamhet för sexåringar (Svenska akademin).   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Forskningsstudien har som syfte att undersöka lärares och elevers syn på engelska i 

svensk och norsk skolverksamhet.   

 

 Vilka riktlinjer ges för engelskämnet för de yngre åldrarna i den nationella 

språkpolicyn för Sverige och Norge? 

 Vilka fördelar finns det enligt språkforskare med att börja tidig med 

engelskundervisning? 

 Hur arbetar lärare med tidig engelskundervisning i svensk och norsk skola? 

 Vad motiverar sexåringar att lära sig engelska? 
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2 Forskningsöversikt 

2.1 Europeisk språkpolicy 

Inom Europa finns det ett behov av att skapa en jämnare språknivå så att européer ska ha 

möjligheten att kommunicera med varandra och byta information. Utifrån detta har en 

gemensam europeisk referensram för språk, GERS, framarbetats av Europarådet i syfte 

att förbättra kommunikationen mellan Europas länder och öka internationell rörlighet 

inom Europa. Genom ökad rörlighet vill Europarådet skapa ett närmare samarbete mellan 

länderna och främja en ömsesidig förståelse och respekt för andra nationaliteters 

identiteter och kulturer (Skolverket, 2007).   

 

Referensramen tillämpar en kommunikativ språksyn. Den kommunikativa språksynen 

beskrivs i referensramen som de kunskaper och förmågor människor behöver för att 

kunna förstå och utbyta information med individer som inte delar samma språk 

(Skolverket, 2007). En kommunikativ språksyn är när användandet av språket är i fokus 

och språket ska ses som ett verktyg för informations utbyte, kommunikation och 

interaktion. Fokus ligger på själva förmedlandet av informationen och inte på 

grammatiken, som kommer i andra hand (Lundberg, 2011). För att få möjlighet att 

utveckla sin kommunikativa förmåga bör eleverna få tillfällen där de deltar i 

kommunikativa språkövningar. GERS har delat upp de kommunikativa förmågorna i tre 

olika begrepp, reception (lyssna och läsa), produktion (tala och skriva) och interaktion 

(samtala, byta information). Dessa tre begrepp aktiveras i olika former av språkliga 

aktiviteter och aktiviteterna kan förekomma i samband med varandra i muntliga och/ eller 

skriftliga uppgifter. Språkliga aktiviteter kan vara estetiska övningar genom exempelvis 

att framföra pjäser, sjunga sånger eller lyssna och de kan vara produktiva, receptiva och 

interaktiva. Kommunikativa aktiviteter och språklekar är viktiga inslag i 

språkutvecklingen då de hjälper till att stärka lärandet (Skolverket, 2007). 

 

Referensramen är framarbetad för att vara ett hjälpmedel vid utveckling av styrdokument, 

material och undervisning och innehåller tydliga beskrivningar på vilka mål, innehåll och 

metoder som ingår i individers språkutveckling i moderna språk. Referensramen följer 

sex generella språknivåer från A1 till C2 och mellan dessa nivåer finns en tydlig 

progression. Inom språknivåerna kommer eleverna att möta olika aktiviteter som 

innehåller reception (läsa) och produktion (skriva) (Skolverket, 2007; Keaveney & 

Lundberg, 2014). Genom dessa nivåer vill Europarådet att all språklärande ska utgå ifrån 

inlärarnas förutsättningar, motivation, egenskaper och behov för att hjälpa dem utveckla 

de kunskaper de behöver för att bli mer självständiga i språkanvändandet (Skolverket, 

2007). 

 

Den kursplanen i engelskämnet i den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lgr, är framarbetad utifrån GERS riktlinjer och är uppdelad i tre 
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huvudrubriker, nämligen reception, produktion och interaktion. Dessa tre utgör 

grundstrukturen för kursplanens centrala innehåll för årskurserna ett till tre i Lgr 11 

(Skolverket, 2011a). Norges läroplan har inte tagit intryck av den europeiska 

referensramen då de inte är medlemmar av EU. Närmare genomgång av respektive lands 

kursplaner kommer presenteras var för sig i detta arbete.  

2.2 Den svenska kursplanen i engelska för årskurserna ett till tre 

Den engelska kursplanen i läroplanen, Lgr 11, har liksom GERS en kommunikativ och 

handlingsorienterad språksyn där eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga i 

engelska som de ska kunna använda i olika sammanhang och situationer (Lundberg, 

2011; Skolverket, 2011b). En kommunikativ förmåga förutsätter ett språkligt 

självförtroende och kursplanen lägger vikten vid att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla mod och vilja att använda språket. Styrdokumentet ska ses som en garant för att 

alla elever, oavsett var i landet de bor eller på vilken skolan de går, ska få en likvärdig 

utbildning (Skolverket, 2011a). Detta medför att lärare förväntas arbeta efter kursplanen 

i engelska så att alla elever kan garanteras en likvärdig utbildning. Innan vårterminens 

slut i årskurs tre ska alla elever fått möta det centrala innehållet för årskurserna ett till tre, 

dock så saknas kunskapskrav för årskurserna. Kunskapskraven finns för årskurs fyra till 

sex och sju till nio (Lundberg, 2011). 

 

Kursplanen för engelska i Lgr 11 inleds med en kort text som förklarar varför ämnet finns 

i grundskolan. Därefter kommer en syftesdel som beskriver innehållet i engelskämnet. 

Syftet med engelskundervisningen är bland annat att eleverna ska utveckla ”tilltro till sin 

förmåga att använda språket i olika situationer” (Skolverket, 2011a: 30). Syftet avslutas 

med ett antal förväntade studieresultat som är formulerade som ämnesspecifika förmågor. 

Dessa förmågor gäller genom hela grundskolan och eleverna ska ha utvecklat dem innan 

de slutar årskurs nio. Den tredje delen av kursplanen är det centrala innehållet som anger 

vad eleverna ska få möta i undervisningen. Den är indelad i årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9 

och kursplanen har en tydlig progression från årskurs tre upp till skolans senare årskurser 

(Lundberg, 2011, Skolverket, 2011b). Det centrala innehållet är uppdelat i tre delar, 

kunskapsområden: kommunikationens innehåll, lyssna och läsa (reception) och tala, 

skriva, samtala (produktion och interaktion). För skolans tidigare år ligger fokus på att 

eleverna ska utveckla en kommunikativ förmåga att kunna lyssna, tala, samtala och förstå 

(Skolverket, 2011b).  

2.2.1 Kommunikationens innehåll 

Inom detta kunskapsområde anges de ämnesinnehåll och sammanhang som eleverna ska 

få prata om och lyssna till. För de tidigare årens engelska ska undervisningen bestå av 

ämnesområden som är bekanta för eleverna, så som de själva, kamraterna, familjen och 

sina intressen. Eleverna ska kunna relatera till innehållet i undervisningen utifrån sin egen 

verklighet, vardagliga situationer, intressen och närmiljön, eftersom elevens förförståelse 
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har betydelse för hur deras språklärande sedan blir (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b).  

2.2.2 Receptionens innehåll 

De receptiva förmågorna är lyssna och läsa och handlar om hur eleverna förstår och tolkar 

det som de läser eller lyssnar till. Kunskapsområdet svarar på frågan vad eleverna ska få 

möta i sin engelskundervisning i de tidiga årskurserna. Eleverna ska få möjlighet att 

lyssna till talad engelska för att kunna utveckla sin hörförståelse (Skolverket, 2011b). 

Enligt kursplanen för engelska ska lektionsinnehållet inom reception bestå av:   

 Tydligt talad engelska och texter från olika medier. 

  Enkla instruktioner och beskrivningar. 

 Olika former av enkla samtal och dialoger. 

 Filmer och dramatiserade berättelser för barn. 

 Sånger, ramsor, dikter och sagor. 

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

(Skolverket, 2011a: 31) 

Förutom det innehåll som kursplanen för engelska tar upp ovan, bör även undervisningen 

kompletteras och kombineras med olika slags bilder, lekar och böcker precis som i de 

övriga ämnena (Lundberg, 2011).  

2.2.3 Produktionens innehåll 

Inom detta kunskapsområde ska engelskundervisningen för årskurs ett till tre innehålla: 

 Enkla presentationer 

 Enkla beskrivningar och meddelanden  

 Sånger, ramsor och dramatiseringar 

(Skolverket, 2011a: 31) 

Eleverna i de tidigare årskurserna ska i huvudsak arbeta med engelska i talad form. De 

måste få tillfälle att använda engelskan i eget tal och få möjlighet att imitera språkljuden 

och den engelska intonationen. Eleverna behöver exponeras för språket via öronen och få 

ett rikt inflöde av språket för att själva kunna producera eget tal (Lundberg, 2011; 

Skolverket, 2011b). Eleverna behöver få lyssna mycket till talad engelska, språkligt 

exponering, för att själva kunna producera eget tal, språkligt produktion. Den språkliga 

exponeringen bör ligga på en lite högre nivå än vad eleverna klarar av att prestera 

muntligt, detta för att utvecklig ska kunna ske. I engelskundervisningen blir därför 

lärarens främsta uppgift att duscha eleverna med språk så ofta som möjligt, både genom 

olika medier och lärarens eget tal (Lundberg, 2011). 

 

Skrivning och läsning finns även det med i kursplanens centrala innehåll för skolans 

tidigare årskurser. Det beror på att det centrala innehållet i Lgr 11 för engelska sträcker 

sig fram till slutet av årskurs tre. I takt med att eleverna utvecklar sina läs- och 
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skrivkunskaper på modersmålet blir det ofrånkomligt att de även börjar använda dessa 

förmågor i engelskan. Skrivningen börjar ofta med att eleverna skriver av enstaka ord och 

korta fraser. Dock så menar Cameron (2012) att yngre elever har lite värde av att 

exponeras av skrivna texter, då de flesta barn i de tidigare åren inte kan läsa. Hon menar 

att yngre eleverna inte kan ta samma hjälp av skrivna texter vid språklärande som äldre 

elever kan, detta för att yngre elevers läskunskaper ofta är begränsade. Om läraren vill 

skriva texter ska de utgå ifrån ord som eleverna redan kan säga muntligt så att eleverna 

får möjlighet att använda sina tidigare kunskaper om ordet. Om eleverna kommer att möta 

nya nedskrivna ord bör de förklaras i förväg och ha stöd i form av exempelvis bilder. 

Läraren ska inte utesluta skrivna ord på tavlan i verksamheten. Elever ska få möjlighet att 

möta skrivna ord då de kan hjälpa dem att utveckla ett korrekt uttal genom att se orden 

och de kan ta hjälp av modersmålet när de försöker ljuda ut nya ord på andraspråket (Ibid). 

Läsningen ska helst ske i form av ordbilder som är kända för eleverna från sånger och 

ramsor, det vill säga ord som redan är förankrade i elevernas ljudminne. En svårighet med 

att skriva och läsa på engelska är att i det engelska alfabetets bokstavsljud inte alls är lika 

de svenska ljuden och därför är elevernas kunskaper om de svenska språkljuden inte 

användbara (Lundberg, 2011; Keaveney & Lundberg, 2014). I kursplanen för engelskan 

finns det enbart kunskapskrav för årskurserna sex och nio. Det innebär att 

engelskundervisningen i skolans tidigare år måste riktas mot kunskapskraven för årskurs 

sex (Skolverket 2011a)  

2.3 Styrdokument för förskoleklass i Sverige 

Förskoleklassens uppgift är att stimulera elevernas utveckling och lärande, samt 

förbereda dem för en fortsatt utbildning (SFS 2010:800). Detta gör att förskoleklassen 

måste följa skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen för grundskolan, Lgr 11 

(Skolverket, 2011a). Det är även fördelaktigt om läraren har kännedom om förskolans 

läroplan, Lpfö 98 och grundskolans läroplans tredje del, kursplaner. Detta för att eleverna 

ska få möjlighet att utvecklas mot kunskapskraven som de senare kommer att möta i den 

obligatoriska skolformen. Ur Lgr 11 är det enbart de två första delar i läroplanen, 

värdegrund och uppdrag och övergripande mål och riktlinjer, som lärarna ska tillämpa i 

den utsträckningen de anser att det passar i verksamheten. Förutom att 

förskoleklassverksamheten måste följa hela skollagen ska de även ta hänsyn till 

skollagens del om övergripande mål och kapitel nio, förskoleklassen (Skolverket, 2014).  

 

Förskoleklassverksamheten har möjligheter att integrera olika ämnen på ett lustfyllt och 

kreativt sätt i lekar och undervisning, där eleverna i undervisningen får möta olika 

uttrycksformer som drama, rytmik, dans, musicerande och skapande bild (Skolverket, 

2011a; Skolverket 2014). Eleverna ska i samspel med varandra och vuxna få möta 

varierad undervisning i olika lärandemiljöer, där leken har stor betydelse. Genom leken 

kan eleverna bearbeta intryck, utveckla kreativitet och fantasi samt utveckla sin 

kommunikations- och samarbetsförmåga. Därför är det viktigt att inom 
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förskoleklassverksamheten planera så att det finns utrymme både för lekar initierade av 

lärare och lekar som är elevernas egna. Genom leken ska eleverna få möjlighet att 

upptäcka och undersöka utan att riskera att misslyckas. Detta i sin tur kan leda till att 

eleverna vågar delta i nya aktiviteter som kan motivera dem till att vilja lära sig 

(Skolverket, 2014).   

 

Mellan förskoleklass, fritidshem och skola ska samarbetsformer utvecklas för att berika 

varje elevs mångsidiga utveckling och lärande (Skolverket, 2011a). För att 

undervisningen ska utvecklas behöver lärare inom de olika skolformerna mötas i 

pedagogiska diskussioner. Där även lärare i förskoleklassen integreras i lärarkollegiet och 

får tillträde till lärargemensamma arenor, som exempelvis kompetensutvecklingsinsatser 

och personalkonferenser, vilket skapar möjligheter till utveckling av undervisningen. Vid 

övergångssamtalen, som vanligtvis sker på vårterminen, har lärare ett gemensamt ansvar 

för vad som förmedlas. Vid övergångarna ska lärarna berätta hur, var, när och varför olika 

aktiviteter har genomförts i verksamheten. Dessa samtal ger lärare i förskoleklass 

möjlighet att diskutera olika arbetsformer och ämnen som berörts, samt samtala om 

elevernas kunskapsutveckling. När lärare från olika skolformer diskuterar elevernas olika 

erfarenheter ökar förutsättningarna för att lärare i kommande skolform får möjlighet att 

vidareutveckla och fördjupa elevernas kunskaper och erfarenheter (Skolverket, 2014).  

2.4 Den norska kursplanen i engelska för første och andre trinn 

Den norska läroplanen Kunnskapsløftet, LK06, har liksom den gemensamma europeiska 

referensramen och Lgr 11 en kommunikativ språksyn. Detta för att fokus i kursplanen i 

engelska ligger på användningen av språket, både muntligt och skriftligt (Norge, 2005). I 

läroplanen Kunnskapsløftet nämns två huvudorsaker till varför elever behöver lära sig 

engelska, det ena är för att kunna kommunicera och det andra för att lära sig om andra 

människor (Munden, 2014).  Dock så trycker inte den norska kursplanen i engelska på att 

eleverna ska utveckla en tillit till sin språkliga förmåga som den svenska kursplanen gör. 

I läroplanens generella del har de emellertid ett stycke som säger att ”skolans uppgift är 

att förmedla till eleverna att de ständigt utvecklas, så att de kan skapa tilltro till sin egen 

förmåga (egen översättning)” (Utdanningsdirektoratet, 2011: 12). Detta går att tolka som 

att de norska eleverna ska få möjlighet att utveckla en tilltro till sin egen förmåga genom 

hela grundskolan och inte i enskilda ämnen.  

 

Kursplanen i engelska i LK06 börjar med en syftesdel som förklarar varför de har 

engelskämnet i skolan och värdet av att kunna språket. Efter detta kommer ett avsnitt som 

förklarar engelskämnets fyra huvudområden: Språklæring, Muntlig kommunikasjon, 

Skriftlig kommunikasjon och Kultur, samfunn og litteratur. I kursplanen finns även angett 

hur många timmar ämnet har för årskurserna 1-4, 5-7 och 8-10. Under årskurs ett till och 

med fyra ska exempelvis engelskundervisningen bestå av 138 lektionstimmar, baserat på 

att varje lektion är sextio minuter lång. I Kunnskapsløftet anges också fem grundläggande 
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färdigheter: Muntlige ferdigheter, Å kunne skrive, Å kunne lese, Å kunne regne och 

Digitale ferdigheter. Dessa färdigheter ska användas i undervisningen när eleverna 

arbetar mot något av huvudområdena i engelskämnet. Sist i kursplanen kommer 

kompetansemål för de fyra olika huvudområdena. Kompetensmål finns för årskurserna 1-

2, 3-4, 5-7 och 8-10. För eleverna i första och andra trinn betyder det att de arbetar mot 

samma mål i två år och målen ska de uppnå i slutet av andra trinn (Munden, 2014; Norge, 

2005). Elevernas kunskaper på barnetrinnet ska inte betygsättas utan eleverna ska enbart 

få information under utvecklingssamtal var de ligger i förhållande till kunskapsmålen i 

läroplanen (Norge, 2006; Utdanningsdirektoratet, 2014c).  

2.4.1 Språklæring 

Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk 

 finne ord og uttrykk som er felles for engelsk og eget morsmål 

 bruke digitale ressurser i opplevelse av språket 

(Norge, 2013: 5) 

Fokus inom Språklæring ligger på att eleverna ska förstå innebörden av att lära sig ett 

nytt språk, engelska. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper i och om det 

engelska språket och undervisningen ska hjälpa eleverna att få förståelse om sitt eget 

språklärande. Undervisningen ska även leda till att eleverna ska kunna uttrycka samband 

mellan engelska och andra språk, som exempel norskan. Inom huvudområdet ska 

eleverna även få insikt i sitt eget språklärande. Enligt kursplanen (LK06) är det viktigt att 

eleverna värderar sin egen språkutveckling för att själva kunna välja lämpliga metoder 

och strategier som är användbara vid inlärning av språket (Norge, 2013) 

2.4.2 Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktisk-estetiske uttrykksmåter 

 lytte til og forstå enkle instruksjoner på engelsk 

 lytte til og forstå ord og uttrykk i engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger 

 forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre knyttet til nære omgivelser og egne 

interesser 

 hilse, stille og svare på enkle spørsmål og bruke noen høflighetsuttrykk 

 delta i enkle innøvde dialoger og spontane samtaler knyttet til nære omgivelser og egne 

opplevelser 

 bruke tall i samtale om nære omgivelser og egne opplevelser 

(Norge, 2013: 5) 

Muntlig kommunikation handlar om att använda och förstå engelska genom att lyssna, 

tala och samtala. Genom att lyssna, tala och samtala ska eleverna utveckla sitt ordförråd 

och kunna använda språket i olika muntliga kommunikationssituationer (Norge, 2013). 
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Det innebär att eleverna ska kunna förstå talad engelska, lyssna när andra pratar och kunna 

svara på frågor. De ska anpassa deras engelska språk efter mottagare, innehåll och syfte, 

samt ska de utveckla sina muntliga kunskaper i spontana och förberedda samtal.  Genom 

samtal ska eleverna även kunna dela kunskaper och erfarenheter med varandra 

(Utdanningsdirektoratet, 2012). Eleverna ska utveckla en förståelse för rådande sociala 

normer och kunna använda artighetsfraser i samtal med andra. Eleverna ska även kunna 

tala engelska tydligt och använda sig av rätt intonation för språket. Att använda sig av 

olika medier och resurser är viktigt för elevernas språkliga utveckling (Norge, 2013). 

2.4.3 Skriftlig kommunikasjon 

Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre 

 eksperimentere med å lese og skrive engelske ord, uttrykk og enkle setninger knyttet til nære 

omgivelser og egne interesser 

(Norge, 2013: 5-6) 

Skriftlig kommunikation handlar om att eleverna ska förstå och kunna använda det 

engelska språket med hjälp av olika strategier för läsning och skrivning. Eleverna ska 

kunna läsa olika typer av texter på engelska för att utveckla sitt ordförråd. Genom 

läsningen ska eleverna öka sin förförståelse av det lästa språket och kunna tillägna sig ny 

kunskap. Läsningen kan inspirera eleverna att vilja producera egna texter, vilket är en 

annan del av huvudområdet. Genom skrivandet ska eleverna använda sig av varierade 

kommunikationsmetoder, exempelvis brev och sagor, för att stimulera språklärandet. De 

ska kunna anpassa språket efter syfte och mottagare. Inom skrivningen ska eleverna även 

kunna använda sig av grammatiska mönster för språket (Norge, 2013).  

2.4.4 Kultur, samfunn og litteratur 

Kompetansemål for opplæringen er at eleven skal kunne 

 samtale om sider ved barns dagligliv i engelskspråklige land 

 ta del i og oppleve barnekultur fra engelskspråklige land gjennom å bruke ord, bilder, musikk og 

bevegelse 

 gi uttrykk for egne opplevelser av engelskspråklige rim, regler, sanger, eventyr og fortellinger 

(Norge, 2013: 6) 

Fokus inom kultur, samfunn og litteratur handlar om att eleverna ska lära sig om det 

engelska språket och engelsk kultur, litteratur och texter från olika medier. Eleverna ska 

genom samlat om engelsktalande länders kultur och vardag utveckla en förståelse om och 

respekt för andra människor. Eleverna ska även få kunskaper om och i det engelska 

språket som världsspråk (Norge, 2013).  

2.4.5 Grunnleggende ferdigheter 

Grundläggande färdigheter är som nämnt tidigare: digitale ferdigheter, muntlige 

ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Dessa fem färdigheter utgör 



15 

grunden för elevernas lärande och utveckling i skolan, arbetet och i det sociala livet. 

Färdigheterna är viktiga verktyg för lärande i alla ämnen och en förutsättning för att 

eleverna ska kunna visa sina färdigheter i de olika ämnena (Utdanningsdirektoratet, 

2012). 

 

För varje ämne i läroplanen finns en beskrivning om hur dessa fem färdigheter ska hjälpa 

eleverna att utveckla kunskaper i och om ämnet och de är kopplade till kompetansemål/ 

kunskapsmålen. De fem olika färdigheterna ska integreras i engelskundervisningen och 

inte läras ut utöver kunskapsmålen. Det vill säga att när eleverna arbetar mot ett 

kunskapsmål arbetar de även med en eller flera av färdigheterna. Färdigheterna ser olika 

ut i de olika ämnen beroende på hur kunskaperna för ämnet beskrivs i kursplanerna 

(Munden, 2014; Utdanningsdirektoratet 2012). 

2.5 Nationella prov och nationella diagnosmaterial 

I både Norge och Sverige finns det nationella prov i engelska. I Sverige sker det nationella 

provet i engelska i grundskolans årskurs sex, det betyder att eleverna i årskurs tre inte har 

något nationellt prov i engelska (Skolverket, 2015a).  De nationella prov som genomförs 

i årskurs tre sker i ämnena svenska, svenska som andraspråk och i matematik (Skolverket, 

2015b). I Norge utförs det nationella provet i engelska inte fören i femte trinn. Proven i 

både Sverige och Norge är kopplade till ländernas kursplaner i engelska och testar 

elevernas kunskaper och färdigheter utifrån kunskapsmålen/ kompetansemål. De nationella 

proven är obligatoriska i de båda länderna och har som syfte att de ska stödja en rättvis 

och likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket, 2015a; Utdanningsdirektoratet, 

2014b).  

 

Som stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i engelska finns även nationella 

diagnosmaterial i både Norge och Sverige. För Sveriges del finns det att hitta på 

bedömningsportalens hemsida (Skolverket) och det är applicerbart på skolans lägre 

årskurser. Materialet är utformat utifrån kursplanen och läroplanen, Lgr 11 och utgår ifrån 

kursplanens centrala innehåll för årskurserna ett till tre och fyra till sex. Diagnosmaterialet 

har en tydlig progression och är tänkt att användas som ett stöd för lärare att utveckla 

elevernas lärande och uppgifterna har indelats mot yngre och lite äldre elever. 

Uppgifterna fokuserar på färdigheterna läsa, lyssna, förstå, skriva, tala samt samtala. 

Materialets grundtanke är att eleverna ska få möjlighet att visa vad de kan för att sedan få 

hjälp för att kunna gå vidare i sin språkliga utveckling. Resultatet från uppgifterna ger 

information om elevernas kunskapsutveckling i förhållande till kursplanens krav på 

språklig förmåga och kunskaper, samt information om lärarens undervisning (Lundberg, 

2011). I Norge kallas det nationella diagnosmaterialet för screening tests. Det test som 

utförs i engelska i tredje trinn är frivilligt för skolorna att utföra och det undersöker 

elevernas förståelse av vanliga ord och fraser, både skriftligt och muntligt. Testet består 

av två olika delar, en del där eleverna lyssnar på talad text och den andra delen testar 
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elevens läsförmåga i engelska.  Resultatet från screening testerna används enbart för att 

skolan ska kunna hjälpa de elever som behöver extra hjälp och vägledning under de första 

skolåren (Utdanningsdirektoratet, 2016).   

2.6 Barn och språklärande 

2.6.1 Språklärande 

Det finns olika teorier som har påverkat synen på hur människor lär sig språk och de 

teorier som har påverkat mest kommer från Jean Piaget och Lev Vygotskij. Piaget 

intresserade sig för barns tänkande och varför de tänkte annorlunda än vuxna. Han 

beskriver barnet som en aktiv skapare av sin egen utveckling och menar att barnet själv 

skapar och konstruerar sin kunskap. Lärandet sker när barnet på egen hand får utforska 

sin omvärld och använda sina tidigare kunskaper för att lösa problem. Piaget ser barnets 

lärande som en individuell process som sker inuti barnet, medan Vygotskij anser att barns 

kunskaper utvecklas genom sociala kontexter. Vygotskijs teori är att barnet föds med 

vissa mentala förmågor som sedan utvecklas vid interaktion med andra människor. Det 

är genom sociala aktiviteter med äldre individer som barnets lärande utvecklas. Barnet 

ses som en aktiv inlärare som interagerar med sin omvärld av både Piaget och Vygotskij 

och det som skiljer deras syner åt är hur och när lärande uppstår hos barnet (Cameron, 

2012; Gruber, 2015 Pinter, 2006). 

 

Barns språkutveckling börjar långt innan de säger sina första ord och de brukar vanligtvis 

säga sitt första ord när de är omkring tolv månader gamla. Detta sker ungefär samtidigt 

som de börjar ta sina första steg. Barn processar det muntliga språket via hörseln innan 

de förstår vad orden betyder. Under de första åren spenderar de sin tid till med att vara 

uppmärksamma och lyssna till allt ljud runt omkring dem. De börjar imiterar ljud från 

omgivningen och från personer som talar till dem. Detta gör att små barn till slut kan 

imitera de språk som finns i omgivningen (Fleta, 2015). När barn är mellan tre till fem år 

gamla har de förvärvat sitt modersmål4 genom interaktion och samtal med vuxna och sin 

omgivning (Dörnyei, 2009; Pinter, 2006). Ju äldre barnen blir desto mer lär de sig om 

språket och kan på så sätt utveckla sina språkkunskaper (Pinter, 2006), vilket gör att när 

barn ska lära sig ett andraspråk finns det viss skillnad från hur de lärde sig modersmålet. 

Nämligen att vid andraspråksinlärning har eleverna sitt modersmål till hjälp när de ska 

lära sig andraspråket. Små barn har oftast goda kunskaper i sitt modersmål, vilket gör att 

det kommer ta längre tid att utveckla liknande kunskaper i andraspråket som i 

modersmålet. Därför att det oftast tar mellan fem till sju år för barn att tillägna sig 

fördjupade kunskaper i ett andraspråk. Dock så har barn oftast goda kunskaper i att 

producera andraspråket muntligt efter fem år. Elevernas egen motivation, ålder, tidigare 

språkerfarenheter och hur mycket de exponeras för språket är även sådant som påverkar 

elevernas kunskaper i andraspråksinlärningen (Haznedar, 2015). 

                                                 
4 Modersmål/ förstaspråk – det första språket som barn lär sig i tidig ålder (Skolverket, 2015d). 
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I andraspråksinlärningen är språkforskare idag överens om att språk föder språk och att 

flerspråkighet har många fördelar, då språken hjälper varandra att utvecklas De menar att 

undervisning i fler språk kan öka barns medvetenhet och uppmärksamhet på hur språket 

är uppbyggt (Lundberg, 2011). Forskare har ännu inte funnit någon negativ påverkan på 

modersmålinlärningen från andraspråksinlärningen (Kersten, 2015). Man har heller inte 

funnit något hinder för barn att lära sig mer än ett språk, då andraspråksinlärning i skolan 

inte försummar modersmålsinlärningen. Så även om engelskämnet kommer längre ned i 

åldrarna finns det ingen orsak att vara orolig att det ska påverka modersmålsinlärningen 

negativt, även om modersmålet inte är fullt utvecklat ännu (Murphy & Evangelou 2016: 

11-12).  

2.6.2 Tidig språkstart 

Engelska är ett obligatoriskt skolämne i många av Europas länder och är idag det 

vanligaste andraspråket som undervisas. Det blir även allt vanligare att länder väljer att 

börja med engelska längre ner i åldrarna. I Europa möter barn vanligtvis sitt första 

andraspråk i skolan vid sex till nio års ålder och det finns ingen forskning som idag kan 

fastställa är fördelaktigt eller inte att börja med språkundervisningen i skolans lägre 

åldrar. Trots detta väljer fler länder att börja med engelskundervisning allt längre ner i 

åldrarna (Murphy & Evangelou, 2016).  

 

Yngre elever som får möta ett andraspråk tidigt har en positiv inverkan på deras 

språkutveckling och genom en tidig språkstart i skolans tidigare år kan ett språkliga 

självförtroende grundläggas. Ett gott språkligt självförtroende är grunderna till att 

eleverna ska våga ställa frågor, ta kontakt, samtala och delta aktivt i olika kommunikativa 

sammanhang (Lundberg, 2011). Många språkforskare anser att yngre elever har en fördel 

när det kommer till att lära sig ett nytt andraspråk. De yngre eleverna är mindre oroliga 

och inte alls lika förhindrade av att kommunicera på språket som äldre elever visat sig 

vara. Elever i tidig ålder är mer villiga till att imitera engelskan och på så sätt lär de sig 

engelskt uttal och de vågar ta risker i språklärandesamanhang (Cameron, 2012; Enever, 

2015; Keaveney & Lundberg, 2014; Lundberg 2007; Nikolov 2009a; Pinter 2006). En 

fördel med tidigt språklärande av engelska är att yngre eleverna blir exponerade för 

språket och lär sig det under en längre tid, vilket kan hjälpa elever att prestera bättre i 

engelskämnet vid slutet av grundskolan (Enever, 2015; Keaveney & Lundberg, 2014; 

Pinter, 2006). Detta ger eleverna tillfälle att utveckla sina färdigheter i tal- och 

läskunnighet i språket (Drew, 2004). De fördelar som språkforskare har sett med tidig 

insatt engelska utjämnas när eleverna är sexton år (Pinter, 2006). Utjämningen beror på 

att äldre språkinlärare har en mer analytisk metod, vilket gör att de kan lära sig engelska 

snabbare. Även om elevernas språkkunskaper utjämnas vid sexton års ålder är 

språkforskare överens om att man når resultatmässigt längre med en tidig språkstart 

(Lundberg, 2011). När lärare har ett avspänt och lekfullt förhållningsätt till engelskan kan 

elevernas språkintresse växa och fördjupas och då ökar även elevernas språkliga 
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självförtroende (Lundberg, 2007). Yngre elever är mer motiverade till att lära sig 

engelska, men de behöver veta till vilket syfte som de ska lära sig språket (Lundberg, 

2011). Syftet vid språklärande är viktigt då många andraspråksinlärare vanligtvis inte 

exponeras av målspråket5 utanför klassrummet. Detta gör att många elever i icke 

engelsktalande miljöer inte har så stort behov av att kunna engelska utanför klassrummet 

annat än när de är på semester eller när de exponeras i sin fritid av autentiska källor som 

exempelvis datorspel, musik och film (Cameron, 2012; Dörnyei, 2009; Pinter, 2006).  

2.6.3 Barnens första språklärare 

För att eleverna ska få ett framgångsrikt språklärande behöver de få möta kvalité i den 

undervisning som erbjuds. At the heart of most successful learning in a school situation 

are teachers professionally trained and experienced to provide, at a minimum, 

appropriate input, structured learning opportunities and feedback that supports learning 

(Rixon, 2015: 40). Elevernas inlärning och undervisnings kvalité beror på lärarens 

utbildning och förberedelser inför lektionen (Rixon, 2013). Läraren bör planera 

engelskundervisning utifrån elevernas tidigare erfarenheter och använda sig av aktiviteter 

som är bekanta för dem (Cameron, 2012). Lärarens ämnesbehörighet och utbildning i 

språket blir därför viktigt, eftersom de kan planera lektionen utifrån gällande 

styrdokument (Drew, 2004; Enever, 2011; Keaveney & Lundberg, 2014).  

 

När det gäller tidig språkundervisning har språkforskare runt om i världen börjat 

undersöka vilken lärare, antingen en klasslärare eller en ämneslärare i engelska, som 

anses vara bäst lämpad att undervisa (Rixon, 2015). Av dessa två är det klassläraren med 

utbildning att undervisa i engelska som anses vara den som är bäst lämpad för tidig 

språkundervisning i skolorna (Bland, 2015; Enever, 2011; Keaveney & Lundberg, 2014; 

Lundberg, 2007: Lundberg, 2015; Nikolov, 2009a; Pinter, 2006). Anledningen till att 

språkforskare förespråkar klassläraren är för att de kan anpassa lektionsinnehållet så att 

de passar elevernas förutsättningar, kunskaper och intressen (Lundberg, 2011; Pinter, 

2006). Klassläraren kan även blanda in engelskan i andra ämnen, vilket gör att eleverna 

få möjlighet att koppla sina kunskaper i språket till andra ämnen. En annan fördel som 

klassläraren har, gentemot ämnesläraren är att klassläraren kan ha korta lektioner på 

engelska som är utspridda under hela veckan. Korta lektioner på engelska fler gånger i 

veckan hjälper eleverna att behålla koncentratrationen och motivationen, då språklärande 

kräver mycket energi av eleverna (Drew, 2004; Lundberg, 2007; Nikolov, 2009a; Pinter, 

2006). 

 

Länder runt om i världen har börjat införa engelska som ett obligatoriskt ämne lägre ner 

i skolornas årskurser utan att noggrant övervägt vem det är som ska undervisa i ämnet. 

Detta gör att de nu befinner sig i en situation med för få utbildade lärare inom 

grundskolans lägre åldrar (Garton, Copland, & Burns, 2011). Även Rixon (2013) fann 

                                                 
5 Målspråk – det språk som läraren syftar att lära ut. I detta examensarbete är målspråket engelska. 



19 

detta problem i sin undersökning för British Council, nämligen att i de flesta länder 

fattades utbildade lärare i engelska. Hon menar att bristen på utbildade lärare delvis kan 

bero på att beslutsfattare inom utbildningsväsendet har misslyckat att tillhandahålla de 

resurser som krävs i skolorna för engelskundervisningen (Ibid). Enligt en undersökning 

som Drew (2004) genomförde i Norge blir det färre och färre lärarstudenter som väljer 

engelskämnet i sin utbildning. Detta leder till att utexaminerade lärare inte har kunskaper 

i engelsk språkdidaktik när de börjar undervisa i engelska som är ett obligatoriskt ämne i 

bland annat norsk grundskola (Language education, 2004). Enligt Drew (2009) är det sju 

av tio lärare för de tidigare åren som saknar högskoleutbildning i engelskämnet i Norge.  

Detta gör att i dagens skola saknas oftast behöriga lärare i engelska för de lägre åldrarna 

(Language education, 2004; Lundberg, 2007). En anledning till att lärarstudenter väljer 

bort engelskämnet kan bero på att de anser sig vara så pass duktiga i ämnet att de inte 

behöver någon utbildning (Lundberg 2007). Detta gör att man även väljer bort kunskaper 

som behövs för att undervisa i språket på ett nybörjarstadium, speciella kunskaper som 

de med största sannolikhet inte tillägnat sig under gymnasiestudier i engelska (Language 

education, 2004; Lundberg, 2007). I en global undersökning om engelsklärares utbildning 

utförd av Emery noteras att more experienced teachers are teaching older learners and 

inexperienced teachers are teaching younger learners (2012: 12). Hon finner en oroande 

trend att yngre inlärare alltid kommer undervisas av oerfarna lärare när de behöver 

undervisas av mer erfarna lärare (Ibid). Språkforskare menar att lärare behöver ha 

kännedom om barns utveckling och hur de tillägnar sig sitt modersmål för att kunna 

använda andraspråket på ett sätt som är passande för åldersgruppen. Detta gör att ju yngre 

barnen är när de lär sig andraspråket, desto viktigare är de att de har utbildade lärare 

(Mourão, 2015).  

 

Lärare som själva känner sig osäkra på att undervisa i språket kommer troligtvis ha 

”begränsade möjligheter att stärka sina elevers språkliga självförtroende” (Lundberg, 

2007: 183). Med det menas att lärare måste tillägna sig de kunskaper och det språkliga 

självförtroende som behövs innan de börjar undervisa. Detta gör att grundskollärare som 

undervisar i ett andraspråk behöver ha goda kunskaper i både kursplaner och tillräckliga 

kunskaper i språket för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att bygga upp 

ett språkligt självförtroende (Pinter, 2006). Lärare som själv saknar ett språkligt 

självförtroende och känner sig osäkra eller anser att de har för lite ämneskunskaper 

kommer inte våga utveckla sin undervisning optimalt. Detta kan leda till att lärarens 

undervisning formas efter traditionella undervisningsformer (Lundberg, 2007). Med 

traditionella undervisningsformer menas det sätt som skolor har bedrivit 

engelskundervisningen under en längre tid. Man använder de material som redan finns i 

dess befintliga skick och reflekterar inte kring hur de står sig i relationen till den 

nuvarande kursplanen. När det gäller användandet av läroböcker i engelskundervisningen 

kan de finnas risk att undervisningen inte blir tillräckligt allsidig och när lärare väljer att 

använda läromedel så kan de gå miste om den kommunikativa språksyn som kursplanen 

förespråkar (Lundberg, 2011). I en världsomfattande undersökning för British Council 
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fann Garton, Copland och Burns (2011) att många lärare väljer att använda sig av 

läroböcker. Utifrån det har de dragit slutsatsen att användandet av läromedel har blivit en 

norm över hela världen. Förutom att använda läroböcker nämner de även fem andra 

vanligt förekommande arbetssätt inom engelskundervisningen, nämligen att eleverna: 

upprepar efter läraren, högläser, får lyssna på bandspelare, spela spel och sjunga sånger 

(Rixon, 2015).   

2.6.4 Engelskundervisning i förskoleklass 

I förskoleklassen är det viktigt att ha språkliga aktiviteter som passar den metodik som 

förekommer i verksamheten. Det borde även finnas gott om utrymme och material som 

är tillgängligt för eleverna, samt mycket tid för eleverna att exponeras för språket 

(Portiková, 2015). Språkaktiviteterna ska anpassas efter åldersgruppen och språket ska 

läras in i spontana situationer genom exempelvis sånger, dans och dramaövningar 

(Mourão, 2015). Undervisningen ska också utformas så att eleverna får interagera med 

varandra och vuxna för att kunna utveckla sina språkliga och sociala förmågor. Språket 

ska läras i ett meningsfullt sammanhang och användas i den dagliga verksamheten på ett 

lekfullt sätt (Ibid). När eleverna lär sig ord på andraspråket måste inlärningen ske konkret. 

Eleverna måste kunna ta och känna på det som de ska lära sig så att ordlärandet blir mer 

visuell vilket hjälper eleverna att koppla ordet till objektet (Cameron, 2012).  

Språklektionerna bör planeras utifrån barns synvinkel så att de lättare kan relatera till det 

som ska utföras. Aktiviteter som ställer för höga krav på eleverna kan de anse att 

uppgiften är för svår, vilket kan resultera i att uppgiften inte slutförs. Eller så kommer 

uppgiften att slutföras utifrån de förutsättningar och kunskaper som eleven har men inte 

som uppgiften i grunden skulle avslutas (Ibid). 

 

I andraspråkundervisning i de lägre åldrarna är det fördelaktig att läraren delar samma 

modersmål som sina elever, eftersom läraren kan stötta eleverna och förstå den 

problematik de kan uppleva vid lärande av ett andraspråk. Genom undervisning kan 

läraren på olika sätt stötta sina elevers språklärande. Antingen kan läraren enbart använda 

andraspråket i sin undervisning, vilket Cameron (2012) menar kan skapa en viss distans 

mellan eleverna och läraren. Istället för att enbart använda sig av andraspråket i 

undervisningen kan läraren försöka att använda andraspråket så mycket som möjligt, 

vilket på sikt kan stödja elevernas språklärande. Detta betyder att läraren tar hänsyn till 

elevernas tidigare språkkunskaper och utifrån dessa använder engelskan i undervisningen 

(ibid). Risken finns dock att läraren mixar andraspråket med modersmålet i sin 

undervisning, vilket på sikt kan ge eleverna svårigheter att utveckla sina språkkunskaper 

i andraspråket. En anledning till att mixandet av språken sker kan bero på att läraren inte 

känner sig tillräckligt kunniga och trygg i att använda språket i undervisningen (Ibid). 

Men lärare som har en positiv inställning till och som tror på fördelarna med tidig 

andraspråksundervisning, samt känner sig kunniga i att använda språket är de lärare som 

kommer skapa framgångsrika undervisningsmöjligheter åt sina elever (Enever, 2011). 

För att en lärare ska kunna hjälpa elevernas språkutveckling i andraspråket behöver de 



21 

främst ha i åtanke att inte ge eleverna för mycket stöd under de olika klassrumsaktiviteter 

som de ska utföra (Cameron, 2012). Detta för att eleverna inte utmanas eller utvecklas i 

språket om de får för mycket stöd i sin. Exempelvis kan för mycket stöd vara när läraren 

använder modersmålet för att förklara och översätta ord och meningar i en text eller sång. 

Om läraren alltid översätter från andraspråket till modersmålet kan det göra att barn slutar 

lyssna till andraspråket då de väntar på översättningen till modersmålet. Det betyder att 

översättningar i det långa loppet inte hjälper eleverna att utvecklas i andraspråket. Dock 

så kan översättningar vara bra för elever som lär sig ett andraspråk för första gången. 

Läraren kan stötta elevernas lärande av andraspråket genom olika former av 

översättningar, bland annat genom att låta eleverna själva översätta ord som läraren säger. 

Ett annat sätt kan vara att läraren översätter hela meningar förutom det nya ordet, detta 

för att stötta elevernas ordförståelse och de kan sedan med hjälp av lärarens översättning 

lista ut vad det nya ordet betyder (Ibid). 

Samlingar 

Ett viktigt inslag i förskoleklassens verksamhet är att skapa rutiner i den dagliga 

verksamheten. Rutiner hjälper eleverna att minnas hur exempelvis dagarna är utformade, 

vilket kan göra dem mer avslappnade och trygga. Rutiner hjälper till att sätta gränser för 

olika beteenden och de kan hjälpa eleverna att bli mer självständiga, ansvarstagande och 

självsäkra. Språklärande är en del av verksamheten och dess dagliga rutiner. Genom att 

använda språk i förskoleklassverksamheten får eleverna möjlighet att förutse ord, 

utveckla sin språkliga förmåga och bygga upp sitt ordförråd i språket (Mourão, 2015). 

Samlingar är en del av de dagliga rutinerna där hela klassen oftast sitter i ring på golvet 

eller på stolar och samlingarna följer vanligtvis ett visst mönster. De går igenom dagen, 

gör närvaro kontroller, pratar om vädret, går igenom schemat och undersöker om någon 

elev har något att berätta. Under samlingarna kan läraren läsa sagor, eleverna kan sjunga 

sånger eller vara involverade i lärarledda aktiviteter. Samlingarna borde innehålla en 

balans mellan lärarledda aktiviteter och aktiviteter initierade av barnen själva, vilket kan 

vara en utmaning i den dagliga planeringen för lärarna (Ibid). Samlingarna är en viktig 

del av förskoleklassverksamheten då eleverna utvecklas genom de olika aktiviteterna. 

Exempelvis utvecklar eleverna sina sociala förmågor vid sidan av många andra förmågor 

som: matematiska, läsning och skrivning, grov- och finmotorik (Ibid).  

 

När det gäller användning av engelska under samlingar måste läraren vara konsekvent 

med sitt användande av det engelska språket så att eleverna får möjlighet att imitera och 

öva sig på språket. Det ska vara korta pass som hela gruppen kan delta i och språket måste 

vara anpassat efter elevernas förmågor (Mourão, 2015). Vid planering av 

engelskundervisning i samlingar behöver läraren ha elevernas kunskaper i och om 

modersmålet i åtanke. Detta för att kunna värdera om undervisningen i andraspråket 

kommer att bli för svår eller om eleverna kommer att kunna ta till sig de tänkta 

kunskaperna. Detta gör att läraren bör fundera på vad som är realistiskt att eleverna kan 

klara av i andraspråket. Om eleverna har kunskaper att utföra en viss uppgift på 

modersmålet så kan de oftast utföra dem på andraspråket så länge undervisningen följer 
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ett mönster som eleverna är vana vid (Cameron, 2012). Det kan dock finnas en viss fara 

med att aktiviteterna alltid går efter ett visst mönster. Detta för att lärare bör variera sin 

undervisning så att den inte blir enformig och vardaglig. För att bryta en enformig 

undervisning bör lärare variera lektionsuppgifterna, vilket kan påverka elevernas 

motivation i en positiv riktning och förbättra språklärandet (Dörnyei, 2002).  

 

English corner- English Learning Area 

Studien Early language learning in Europe, ELLiE, visar att språkutveckling hos eleverna 

gynnas när de omges av målspråket, både fysiskt och verbalt (Enever, 2011). Att smycka 

en del av klassrummet med material från engelskundervisningen som bilder och objekt är 

gynnsamt för elevernas vokabulärutveckling, menar Keaveney & Lundberg (2014). Detta 

kallar de för English corner eller English Learning Area, vilket är ett område i 

klassrummet där material från engelskundervisningen samlas och finns tillgängliga för 

elever och lärare under hela dagen. Genom att använda sig av English Learning Area kan 

eleverna själva ta initiativ till att leka och använda material som är välkända för dem och 

utveckla sin engelska tillsamman (Mourão, 2015). Lärarna har tillgång till material till 

engelskundervisningen så att klassen kan repetera och applicera språket i elevnära 

sammanhang, som vi samlingar. Både lärare och elever blir, genom English Learning 

Area, påminda om språket genom bilderna, böckerna och annat material i det utrymmet 

(Lundberg, 2011). 

2.7 Motivation för språklärande 

Strictly speaking, there is no such thing as ’motivation’ skriver Dörnyei (2002: 1). Han 

är en forskare som har undersökt motivation och språklärande och menar att motivation 

inte existerar. Utan begreppet bör istället ses som ett samlingsnamn och ordet motivation 

rymmer många olika betydelser. Dörnyei beskriver motivation som ett abstrakt, 

hypotetiskt begrepp som vi använder för att förklara varför människor tänker och beter 

sig som de gör (Ibid). 

 

En människas motivation bygger på tre olika faktorer. I valet mellan olika 

handlingsalternativ vägs kravet på egen insats mot belöningen av att lyckat genomförande 

eller förlusten vid ett misslyckande. En motiverad individ investerar mer tid och energi 

på att lösa uppgiften än en omotiverad person (Dörnyei, 2002). Forskare, som exempelvis 

Vallerand (2012) menar att de två ledande motivationsteorierna brukar beskrivas som inre 

och yttre motivation. Inre och yttre motivation påverkas av bland annat lärarens 

förväntningar på eleven, känslor som väcks vid ett misslyckande eller framgång, samt hur 

ansträngande uppgiften är fysiskt och psykiskt. Den inre motivationen sker inom eleven 

och uppgiften utförs för att de själva vill. Eleven ställer värdet av att lyckas med en 

aktivitet mot hur stor prestation som krävs av individen för att genomföra uppgiften. 

Eleven gör uppgiften för att den själv vill uppleva glädje och tillfredsställelse när 

aktiviteten är klar och drivs av nyfikenhet. Yttre motivation beskrivs som en kontrast mot 
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inre motivation av Deci och Ryan (2000). Yttre motivation framställs oftast som den 

drivkraft eleven har för att uppnå ett visst mål, undvika straff eller för att motta en 

belöning för sitt utförda arbete. Inom skolan kan detta handla om belöningar i form av 

uppmuntran, materiella belöningar eller att väcka intresse för uppgifter. För stark fokus 

på yttre motivation kan ske på bekostnad av elevens inneboende motivation och eleven 

utför uppgiften för att de måste och inte för att de själva är motiverade att göra den. Detta 

gör att faktorer som finns både inom och utanför eleven styr motivationen för hur olika 

aktiviteter kommer att utföras (Deci & Ryan, 2000; Skolverket, 2015c; Vallerand, 2012). 

 

Motivation har betydelse vid elevernas andraspråksinlärning, men det framgår inte exakt 

vilken betydelse motivationen har för språklärandet. Det är inte enkelt att fastställa om 

det är motivationen som påverkar språklärandet eller om det är andraspråksinlärningen 

som påverkar motivationen, eller om båda påverkas av andra faktorer. Detta gör att 

motivation i andraspråksinlärning ofta beskrivs som ett komplext fenomen och det utgår 

ifrån två olika två faktorer: elevernas kommunikativa behov och deras attityd mot det 

samhälle där målspråket talas. Om eleverna måste använda målspråket i olika sociala 

situationer kommer de inse det kommunikativa värdet av språket och kommer därigenom 

motiveras till att lära sig det. Samma gäller om elever har en positiv inställning till 

människor som talar målspråket kommer de vara mer motiverade till att lära sig språket 

för att kunna kommunicera (Lightbown & Spada, 2013).  
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3 Material och metod 

Syftet med denna studie är att förstå och tolka lärares och elevers syn på engelskämnet 

samt undersöka hur engelskundervisning går till i både Norge och Sverige i 

sexårsverksamheten. Därför har jag valt att göra en studie av kvalitativ karaktär.  

3.1 Deltagare 

I undersökningen deltog tre skolor, två skolor i norra Sverige och en skola i norra Norge. 

En skola var känd för mig från den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen, 

medan jag var ny för de två andra skolorna. För att få kontakt med den andra skola i 

Sverige skickades ett mail om förklarade varför och hur jag ville genomföra min 

undersökning i deras verksamheter. Jag mailade sju skolor varav en svarade. När det 

gäller val av skolor i Norge var jag begränsad till en skola i norra Norge som jag blev 

tilldelad under min praktik där. I båda länderna är eleverna i sex års ålder när 

undersökningen genomförs. De elevgrupper som blivit valda är utifrån den 

sexårsverksamhet som finns på respektive skola.  

3.2 Urval 

Jag valde att använda mig av ett strategiskt urval för att finna klasser att observera och 

lärare och elever att intervjua. Genom ett strategiskt urval väljer forskare ut ett antal 

variabler som man tror har betydelse för det som ska undersökas. Sedan utgår forskare 

från variablerna för att hitta undersökningsgrupper och intervjupersoner (Stukát, 2011). 

Skillnaden mellan ett strategiskt urval och ett slumpmässigt urval är att i slumpmässiga 

urval kan dra slutsatser som oftast gäller hela populationen. En annan fördel med att 

använda sig av ett slumpmässigt urval är att man kan minimera urvalsfel och maximerar 

noggrannheten i de slutsatser som dras utav resultatet. För den här undersökningen ansåg 

jag att det är av mindre betydelse att ha ett slumpmässigt urval då jag riktade in mig på 

en specifik årskurs för att samla data. De kategorier som jag valde att undersöka i Sverige 

var förskoleklasslärare och elever i förskoleklass. I Norge var kategorin lärare i første 

trinn och elever som gick i første trinn.  

3.3 Observationer 

För insamling av empiri genomfördes klassrumsobservationer. Jag observerade en 

samling i veckan i tre veckor på skolorna i Sverige. Efter dessa veckor upplevde jag en 

mättnad av information då lärarna utförde liknande aktiviteter under 

observationstillfällena, därför genomfördes enbart tre observationer vardera på skolorna. 

I Norge observerades tre engelsklektioner under två veckor. Samlingarna i Sverige 

varierar i längd beroende på vad eleverna ska göra under arbetspassen efteråt. Detta för 

att jag valde att stannade kvar efter samlingarna och observerade en liten tid under 

arbetspassen för att få möjlighet att observera om eleverna själva producerat någon 

engelska. Enligt Stukát (2011) använder forskaren sig själv som mätinstrument när de 
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observerar, detta genom att lyssna, titta och registrera sina intryck om vad som händer 

under observationen. Då man inte kan vara säker på om människor svarar sanningsenligt 

vid intervjuer kan observationer vara ett bra tillval. Under en observation kan man se om 

personer faktiskt gör som de säger eller inte (Ibid). Jag använde mig även av systematisk 

observation, detta för att jag innan observationerna hade ett bestämt 

observationsprotokoll (se bilaga 1). Observationsprotokollet återanvändes på alla 

observationer i klasserna, detta för att få en tillräcklig mäng data för att noggrannheten i 

undersökningen ska vara tillräckligt för att finna ett samband mellan observationerna 

(Ibid). Skillnaden mellan strukturerade observationer och osystematiska observationer är 

att strukturerade observationer följer ett på förhand förutbestämt observationsschema. 

Detta för att mätningen i undersökningen ska vara tillförlitlig genom hela processen och 

för att man ska göra lika varje gång. Vid en osystematisk observation är man inte ute efter 

något förbestämt utan använder observationen mer som ett komplement till andra 

undersökningsmetoder (Ibid: 57). Genom observationerna ville jag även få möjlighet att 

eliminera riskerna för felsvar i undersökningen från de olika intervjuerna, eftersom 

lektionsobservationerna går att jämföra med intervjusvaren för att se om de 

överensstämmer med observationerna. (Ibid).  

3.4 Intervjuer 

I studien ingår enskilda intervjuer med både lärare och elever, där jag har suttit ensam 

med intervjupersonen. Lärarna som intervjuats i både de norska och svenska skolorna är 

de klasslärare för sexårsverksamheten som jag har besökt. Eleverna valdes ut 

slumpmässigt efter att jag hade fått föräldrarnas godkännande att intervjua dem. Det 

genomfördes totala åtta intervjuer med förskoleklasslärare, fyra i Norge och fyra i 

Sverige. I Sverige intervjuades två lärare från ena skolan och två från den andra skolan. I 

Norge var samtliga lärare från samma skola. Jag genomförande även åtta elevintervjuer 

och de är uppdelade så att fyra stycken kommer från en skola i Norge och fyra stycken 

från en skola i Sverige. Varje lärarintervju varade i ungefär 20 minuter och 

elevintervjuerna varade i ungefär 10 minuter. Jag valde att ha ett mindre antal intervjuer 

då både transkribering och sammanställning av data tog lång tid. Stukát (2011) skriver att 

risken med att ta för många intervjuer är att analysen blir allt för ytlig, vilket går emot 

idén med en kvalitativ studie. Stukát framför att intervjuerna bör ske i en miljö där 

intervjupersonen känner sig trygg (Ibid). Intervjuerna genomfördes på skolorna då både 

lärare och elever kan känna en viss trygghet av att intervjuas i en känd. 

 

Den intervjuform jag valde att använda mig av var ostrukturerade intervjuer. I en 

ostrukturerad intervju utgår forskaren ifrån ett antal huvudfrågor som ställs till alla och 

svaren följs upp på ett individualiserat sätt. Intervjuaren kan även formulera frågorna på 

ett sätt så att det passar intervjutillfället och så att informanten kan förstå dem. Under 

intervjun kan även följdfrågor ställas som: kan du berätta mer? Hur menar du? Eller har 

jag förstått dig rätt …? (Stukát, 2011). Jag valde att använda mig av några grundfrågor 
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för lärarintervjuerna (se bilaga 3) och andra grundfrågor för elevintervjuerna (se bilaga 

2). Frågorna översätts dock aldrig till norska vilket eventuellt kan vara ett problem för 

studien, då vissa ord på svenska är något annat på norska som exempel att färgpennor är 

fargeblyanter på norska. Detta kan eventuellt ställa till med att en del missuppfattningar 

skedde speciellt vid elevintervjuerna, då eleverna inte har mött svenska i den utsträckning 

som vuxna gjort.  

 

Intervjuerna spelades in på min mobiltelefon genom en applikation som heter röstmemon 

och transkriberades sedan för att få en klarare bild över det data jag samlade in. Genom 

intervjuerna med lärarna ville jag få fram deras åsikter om engelskundervisning med 

elever i yngre åldrar. Samt vilken tro de har på elevernas engelskkunskaper vid 6 års ålder. 

Genom elevintervjuerna ville jag få fram hur mycket engelska eleverna redan kan och 

vad som motiverar dem att lära sig engelska.  

3.5 Forskningsetik 

I den här studien har hänsyn tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid 

insamling av empiri. Denna studie uppfyller Vetenskapsrådets (2011) regler för 

forskning. Jag har informerat deltagarna om de krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer 

på humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Enligt Vetenskapsrådet finns det 

några huvudsakliga krav att ta hänsyn till, nämligen samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet (Ibid). 

 

Samtyckeskravet beskriver informantens egenrätt att själv bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). I undersökning innefatta detta både lärare och elever. Lärarna 

ansvarar själva för sitt samtycke, men då eleverna i undersökningen har varit under 

femton år och enligt Vetenskapsrådet (Ibid) bör man inhämta samtycke från 

vårdnadshavaren för att få intervjua dem. Elever har självklart själva fått välja om de vill 

bli intervjuade eller inte, även om samtycke har fåtts från vårdnadshavare.   

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som medverkar i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Det betyder att alla uppgifter som rör samtliga personer i undersökningen 

ska behandlas och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den 

information som behandlas i studien ska användas på ett sådant sätt att ingen kan räkna 

ut vem eller vilka som har deltagit i den (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Nyttjandekravet beskriver hur de insamlade uppgifterna ska hanteras. Det innebär att alla 

uppgifter som är insamlade för studien enbart får användas till det syftet den aktuella 

undersökningen avser (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen blir informerade om deras 

uppgift i studien och vad som gäller för deras deltagande. Det ska även bli upplysta om 
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att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Den 

information som delas ut kan vara mer eller mindre detaljerad och i 

förhandsinformationen ska namn och kontaktuppgifter till den som är ansvarig för studien 

finnas. Man ska ange, i stora drag syftet med undersökningen och en beskrivning hur den 

kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie har information delats ut 

i huvudsak till klasslärarna, men även till föräldrar och till viss del rektorer. De har fått ta 

del av syftet med studien och hur undersökningen kommer gå till med observationer och 

intervjuer. Jag har även talat om för eleverna anledningen till varför jag sitter och 

observerar deras samlingar under några dagar. Jag frågade även eleverna om jag fick 

intervjua dem och de fick svara att de ville bli intervjuade eller inte, trots att föräldrarna 

gett samtycke. 

3.6 Analysmetod 

Då detta är en kvalitativ undersökning har jag själv bearbeta och analysera det resultat 

som framkommer ur materialet. Som jag skrivit tidigare är det forskaren som analyserar 

och bearbetar materialet, vilket kommer att göra min undersökning till viss del subjektiv 

och det låga antal intervjupersoner kommer begränsa möjligheterna till generalisering 

(Stukát, 2011).  

 

Den empiri som samlats in under intervjuerna har sorteras i ett Excel-dokument på ett 

sådant sätt att lärarnas och elevernas svar har blivit överskådligt var för sig. Dokumentet 

har en vågrät rad där intervjupersonen finns och lodräta kolumner med frågorna som 

ställts under intervjun och intervjupersonernas svar (se figur 1). På ett liknande sätt har 

observationsprotokollet att sammanställas.  

 

 Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 

Fråga 1 Svar på fråga 1 Svar på fråga 1 

Fråga 2 Svar på fråga 2 Svar på fråga 2 

Figur 1: Exempel på Excel-dokument 

 

Efter upprättandet av ett tydligt och överskådligt diagram över observationer och 

intervjuer har jag leta efter likheter och skillnader i de olika utsagorna. Därefter har jag 

försökt kategoriserat data för att finna teman och olika mönster som uppstår utifrån 

kategorierna.  

3.7 Studiens begränsningar och tillförlitlighet 

I denna studie har jag använt mig av en skola som jag haft kontakt med innan, en skola 

som blivit tilldelad mig och en skola som jag tillfrågat utifrån mina kriterier. Detta innebär 

att skolorna inte blivit slumpmässigt utvalda. Jag utförde tre observationer i vardera klass, 

vilket medförde begränsningar i resultatets tillförlitlighet när man ska undersöka hur 

engelskundervisningen går till för just förskoleklass/ første trinn. I denna studie har jag 
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även undersökt lärarnas förhållningssätt till engelskundervisning i Norge och Sverige, 

samt elevernas motivation att lära sig språket.  Genom observationer och intervjuer har 

jag kunnat se hur lärarnas förhållningsätt påverkar elevernas motivation i språklärandet. 

För att göra studien mer tillförlitlig skulle det vara fördelaktigt om fler lärare, elever och 

skolor deltog i undersökningen i de båda länderna. Studiens resultat är trots detta 

intressant då den kan ge en uppfattning om vad lärare och elever anser om tidig 

engelskundervisning. En annan brist är att observationerna till sin natur är subjektiva.  
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4 Resultatredovisning och analys 

Nedan följer en redovisning av studiens insamlade empiri. Materialet är insamlat via 

observationer och intervjuer och resultatet redovisas i en berättande text där resultatet och 

analysen presenteras sida vid sida.  

 

I den första delen under rubriken resultat av lärarintervjuerna och resultat av 

elevintervjuerna, redovisas lärarnas och elevernas intervjusvar, där svaren skiljer sig 

mellan länderna kommer dessa att redovisas separat i den berättande texten. Under 

rubriken resultat från observationsprotokoll presenteras skolorna var för sig.  

4.1 Resultat av lärarintervjuerna 

Lärarna har en varierad bild när det gäller synen på elevernas engelska språkkunskaper. 

Deras uppfattning är att eleverna lär sig engelska tidigt, redan under deras tid i förskolan/ 

barnehage6. Men även att de lär sig det engelska språket genom olika former av medier 

som tv, dator- och tv-spel, filmer och musik, samt undervisningen i skolan: ”Dels tror jag 

att de börjar redan i förskolan och räkna lite gran [på engelska]. Så jag tror att de har fått 

lite kunskaper därifrån. Sen tror jag att det är mycket från filmer och spel och så får de ju 

här av oss då” (Lärare 4, Sverige). Vilket gör att de kan några ord när de börjar 

förskoleklass/ første trinn. Detta stämmer överens med det Murphy och Evangelous 

(2016) fann i sin undersökning, där de säger att det blir allt vanligare att länder börjar 

tidigt med engelskundervisning världen över. Lärarna märker att eleverna oftast kan räkna 

upp till tio, nämna några färger samt att de kan säga några andra ord på engelska när de 

börjar förskoleklass/ første trinn. Lärarna ser även begränsningar i sina elevers kunskaper. 

De anser att elevernas språkkunskaper inte räcker till för att kunna förstå hela meningar 

och fraser på engelska. De menar att ord och meningar måste upprepas för att de ska lära 

sig dem. En lärare menar att elevernas engelskkunskaper handlar om hur mogna de är att 

ta till sig språket och på så sätt kan elevernas språkkunskaper variera när de börjar i 

grundskolan. 

 

Alla lärare uttrycker att de tror att eleverna är motiverade till att lära sig engelska, men 

åsikter går lite isär mellan länderna. De svenska lärarna menar att deras elever ofta ger 

dem uppmaningar att använda engelska under olika aktiviteter. Detta hjälper lärarna att 

blir mer uppmärksamma på vad eleverna själva vill: ”De kan till exempel säga när vi ska 

gå ut från lässtunden att säg färgerna på engelska. Då ser man ju att dom är motiverade 

och intresserad och vill lära sig mer” (Lärare 1, Sverige). De svenska lärarna menar att 

elever i sexårsåldern ”suger åt sig allt” och visar att de vill lära sig engelska genom att 

ställa frågor och uppmaningar om att läraren ska använda språket (Lärare 4, Sverige). I 

Norge anser lärarna att eleverna är motiverade och intresserade av att lära sig engelska, 

men samtidigt uttrycker de att eleverna tycker att engelskämnet är svårt. De menar att 

                                                 
6 Barnehage, Norges motsvarighet till våra förskolor.  
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kraven på elevernas språkkunskaper har ökat i och med införandet av den nya läroplanen 

LK06. I Norge ska eleverna kunna experimentera med att skriva engelska ord och uttryck 

utifrån egna intressen och den nära omgivningen när de avslutar andraklass (Norge, 

2013).  En av färdigheterna i LK06 är just att kunna skriva vilket en lärare menar minskar 

elevernas engagemang och motivation: 

 

Ikke sån teoretisk läre, men å synge sanger, for eksempel. De tror jeg di är motivert for og litt sån 

att di prater litt engelsk. Di syns att de er spennende. Men når de begynn og satt i system så tror jeg 

ikke att de er så motivert. [...] men når de blir mer praktisk, som å synge sanger eller lekar eller sånt 

som man kan ta på engelsk, da er di der med på en gang og tycker att det er roligt. De får ikke bli 

för mye teori (Lärare 5, Norge) 

 

Det läraren berättar stämmer med det Cameron (2012) anser, nämligen att det inte finns 

något värde i att använda sig av teoretiska uppgifter som exempel skrivna texter, eftersom 

elever i de tidigare åren inte kan ta hjälp av sina kunskaper om bokstäverna. Detta för att 

eleverna i sexårsverksamheten fortfarande håller på att lära sig bokstäverna och hur de 

formas och har oftast svårigheter att känna igen vissa ord och hur de uttalas (Ibid).  

 

I Norge menar lärarna att de måste följa läroplanen, LK06 mål och timantal för 

undervisning efter kompetensmålen för andra trinn. En lärare anser att timantalet på 

trettio minuter per vecka är för lite i förhållande till vad eleverna ska kunna: 

 

Så i forhold till når di ska kartlegges etter år to do så forventer det sig att de har lært sig ganske mye 

i forhold till timetale som vi har i Norge. Å de ser jeg upp i en klasse senere, så er de veldig, veldig 

sån vanskeligt svåre tester. Di skall kunne veldig veldig mye (Lärare 7 Norge).  

 

Läraren anser att de hellre skulle ha behövt två timmars engelskundervisning i veckan på 

småskolan i stället för trettio minuter för att kunna repetera språket fler gånger i veckan. 

Detta stämmer även med språkforskningens syn på hur undervisningen ska bedrivas. De 

menar att det är bättre att ha kortare undervisningspass så att eleverna exponeras för 

språket så att de ska kunna bibehålla sin koncentration och motivation i språklärandet. 

Språkundervisning tar mycket energi av eleverna och för att de ska kunna fokusera på 

språket och aktiviteterna, så är det bättre att ha små inslag av engelska i den övriga 

undervisningen (Lundberg, 2007; Pinter, 2006).  

 

I Sverige har även lärarna i förskoleklass nationella riktlinjerna att förhålla sig till. De ska 

följa de två första kapitlen i Lgr 11 samt skollagen. Även om förskoleklassen är en 

frivillig skolform måste lärarna förhålla sig till skollagen (SFS 2010:800). Trots den 

frivilliga skolformen menar lärarna att de ska arbeta förberedande och ge eleverna 

grundkunskaper så att de når målen i årskurs tre. Vilket stämmer med det Skolverket 

(2014) menar, nämligen att förskoleklassen är det första steget för eleverna att få 

kunskaper som kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen för grundskolan. Bland lärarna 
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skapar den icke obligatoriska skolformen viss förvirring för vad som egentligen gäller vid 

språklärande. Lärarna menar att de inte behöver lägga så stor vikt på engelskundervisning 

då matematik och svenskämnet är viktigare för elevernas fortsatta utbildning. Därför 

väljer man oftast att lägga in engelska med små korta inslag ibland och det är ”nästan upp 

till var och en hur mycket [engelska] man själv vill [ha i undervisningen]” (Lärare 4, 

Sverige). En lärare uppmärksammar att de ska arbeta med språk och andra kulturer utifrån 

läroplanen, Lgr 11, inom verksamheten, men då inte enbart engelska utan alla språk. När 

det gäller lokala riktlinjer för engelskundervisning på skolorna i de båda länderna är 

lärarna eniga om att det inte finns några. I Norge håller skolan på att utarbeta en lokal 

handlingsplan för alla ämnen så att det ska bli en bra progression i undervisningen och en 

garanti för att lärarna inte jobbar med samma ämnesinnehåll i år ett och två. De norska 

lärarna har även valt att följa den terminsplan som fjolårets lärare utarbetat samt 

läromedlet Stairs7 när de ska finna teman att arbeta med.  

 

Förskoleklassens frivilliga verksamhet och avsaknaden av tydliga riktlinjer, gör att 

undervisningen för eleverna ser olika ut, menar lärarna i Sverige. Avsaknaden av lokala 

riktlinjer gör att förskoleklasslärarnas kontakt med övriga lärare sker vid ett fåtal tillfällen 

som personalmöten en gång i månaden eller överlämningssamtalen vid vårterminens slut. 

Vid personalmöten får lärarna i förskoleklass en chans att diskutera sin verksamhet och 

vad klasslärarna från grundskolan vill att de ska fokusera extra på, vilket enligt lärarna 

oftast brukar vara matematik och svenska. Under intervjuerna kommer det även fram att 

lärarna inom förskoleklassverksamheten sällan diskuterar hur de arbetar och därför vet 

man inte heller hur andra verksamheter arbetar med engelskan. Lärarna menar att ”de inte 

har så mycket med varandra att göra” vilket gör att de arbetar mycket olika med engelskan 

(Lärare 4, Sverige). Den mängd engelska de valt att exponera eleverna för har de tagit 

egna initiativ till: ”Det här har jag bara gjort på eget bevåg, eller att man har tagit för 

stunden å byggt på det ”(Lärare 3, Sverige). Alla elever har rätt till likvärdig utbildning, 

vilket även gäller förskoleklassen (SFS 2010:800). För att få en likvärdig utbildning 

behöver lärarna lägga vikt vid samarbeten mellan skolformerna och diskutera 

verksamheternas olika arbetsformer och elevernas kunskaper för att de ska få en 

progression i undervisningen. Detta gör att förskoleklassverksamheten behöver få tillgång 

till lärargemensamma arenor för att bli en naturlig del i lärarkollegiet, menar Skolverket 

(2014).   

 

Lärarna i förskoleklassen i Sverige ställer sig positiva till ett nationellt beslut om 

införande av engelskämnet i verksamheten, just för att det saknas tydliga riktlinjer. Men 

för att det ska fungera behöver verksamheten vara obligatorisk för alla elever innan de 

inför engelskundervisning. Undervisningen måste läggas på en nivå så att eleverna kan ta 

till sig kunskaperna och den måste vara lekfull som all annan undervisning inom 

                                                 
7 Mer information om detta läromedel finns att finna på: 

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/stairs-1-4-105050  

https://www.cappelendammundervisning.no/verk/stairs-1-4-105050
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verksamheten. Men allt beror även på hur beslutsfattare väljer att lägga upp beslutet om 

vad som ska ingå i engelskundervisningen. Lärarna tycker själva att det är roligt att 

undervisa i engelska eftersom eleverna i sexårsåldern vill lära sig och för att det är lätt att 

få dem fokuserade på språket. Språkforskare menar att yngre elever är motiverade till att 

lära sig engelska och att de är mer villiga att imitera språket samt att de vågar ta risker i 

språkinlärningssamanhang (Bland, 2015; Lundberg, 2007; Pinter, 2006). 

 

När de gäller språkundervisning menar de svenska lärarna att deras egna kunskaper 

kanske inte alltid räcker till. Dock så ser de det inte som ett stort problem för 

engelskundervisningen, eftersom de kan välja att lägga undervisningen på en nivå som de 

klarar av. Lärarna tror att de flesta klarar av att undervisa i språket utifrån de kunskaper 

som de har utan att bli ängsliga. Men bara om ”man sjunger sånger och lägger in engelska 

begrepp lite då och då” (Lärare 1, Sverige), vilket läraren menar att de flesta borde klara 

av. En lärare anser i intervjun att det finns brister i de egna kunskaperna i engelska, men 

att detta inte påverkar undervisningen:  

 

Ja, jag är ingen egen jättefantast av engelska. Jag är inte jätteduktig, men de var jättemånga år sedan 

man gick i skolan och det är ju skolengelskan man har i grunden å sen att om man är utomlands eller 

något sådant att man får som fräscha upp sig. […] Nä jag är ju ingen klippa i det egentligen, de anser 

jag ju inte. Men just de här små grunderna i å räkna och de här "basic", de har man ju ändå som i 

ryggmärgen kan man säga (Lärare 4, Sverige) 

 

Lärarna tycker att det hjälper att de flesta sånger som används i verksamheten oftast finns 

översatta till svenska, vilket gör att eleverna känner igen dem när de sjunger på engelska.  

Lärarna ser inget problem med att sakna utbildning i språket då eleverna tycker att 

engelskundervisningen är rolig och lärarna själva kan planera lättare aktiviteter som 

passar elevgruppen. Språkforskare menar dock att engelskundervisning i de yngre åren 

behöver bedrivas av lärare som känner sig säkra i att använda språket. Den lärare som 

saknar ett språkligt självförtroende och känner en viss osäkerhet i att undervisa kommer 

heller inte våga utveckla sin engelskundervisning optimalt (Lundberg, 2007). 

Språkundervisningen bör anpassas efter verksamhetens metodik och bedrivas på ett sätt 

som passar åldersgruppen, vilket förutsätter behöriga lärare menar språkforskare 

(Mourão, 2015).  

 

Tonen rörande engelskundervisningen är annorlunda i Norge. De har ett nationellt beslut 

från 1997 om att de ska ha obligatorisk engelskundervisningen från første trinn. När man 

i Sverige pratar om sina egna färdigheter i engelskämnet, diskuterar lärarna i Norge vilka 

ramfaktorer som har en avgörande roll för deras engelskundervisning. Majoriteten av de 

norska lärarna anser att det är roligt att undervisa i engelska, men att just olika ramfaktorer 

kan få till följd att både elever och lärare tappar motivationen. En ramfaktor är 

klassrummens utformning och storlek, vilka gör att undervisningen inte går att utforma 

så att eleverna kan röra sig. En annan ramfaktor är undervisningstiden, lärarna vill ha mer 
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undervisningstid eftersom trettio minuter i veckan anses vara för kort tid. Under de trettio 

minuterna ska lärarna hinna få med all den kunskap som LK06 kräver att eleverna ska 

kunna när de lämnar andra klass: 

 

Jeg er veldig glad i og undervise engelsk. Men de syns de er for lite tid i forhold till allt di ska tilegne 

sig och all de kunnskap de ska lære sig. Å, så engelsk, for noen år siden så va de ikke så mange ord 

de skull lære sig i forhold till nu. Så de har endret sig. De e mye mer sådane gloseord, mange ord di 

må lære sig. [...] Så, jeg er litt redd for at det skal bli for avansert for jeg syns att di har lustbetonat, 

att de leke mens di lære. Jeg tror att de veldig god måte lære engelsk på de f ørste årene. […] For da 

kan di fort gå over till att di ikke bli gøy å lære engelsk. (Lärare 7, Norge). 

 

Tidsfaktorn rymmer även ett annat problem, nämligen att det tar för lång tid att starta upp 

lektionen. Detta kan leda till att de olika teman i arbetsboken inte hinns med innan 

terminens slut. En lärare i Norge menar att detta problem endast finns i småskolan och 

inte bland äldre elever som snabbare uppfattar vad som ska göras på lektionerna. Läraren 

är även den enda som uttryckligen menar att det inte är roligt att undervisa i småskolan:  

 

På de her små trinne så tycker jeg ikke att de er så roligt som lenger opp. Det er mera roligt lenger 

opp, for de er så mye, ting tar sånn tid på ett sett. Dom er så mange og de forstår inte så mycket som 

de forstår lenger opp. Å ner de är så mange og tiden er så snabb, asså, kort, så är de ikke så roligt att 

undervise i engelsk tycker jeg (Lärare 6, Norge).  

 

Det finns både för- och nackdelar med att börja med tidig engelskundervisning enligt 

lärarna. En fördel är att dagens barn tidigt blir exponerade för språket via olika former av 

medier, som exempel tv, olika former av digitala spel och filmer. Detta gör att eleverna 

hör engelska i vardagen nästan varje dag. Lärarna menar att ”barn förstår mer [engelska] 

idag” och att de finner nytta i att använda sig av språket för att kunna kommunicera med 

andra (Lärare 2, Sverige). De menar att elever är mer entusiastiska till att lära sig språket 

och ”suger åt sig mycket mer än vad man tror” (Lärare 1, Sverige). Detta är även något 

som Lundberg (2011) uppmärksammat, att yngre elever är mer villiga att använda språket 

och vågar testa orden i lekfulla sammanhang.  Då eleverna i sexårsåldern visar ett intresse 

för engelska och oftast är nyfikna på nya saker anser lärarna att det är fel att dämpa ned 

elevernas utveckling genom att inte ta in språket i undervisningen. Men undervisningen 

får inte vara för kravfylld utan bör läggas på en nivå som eleverna klarar av, även för de 

som kämpar med modersmålet. Detta ger läraren ett ansvar att själva planera och de menar 

att ”man måste som lärare i förskoleklass få se vad som blir lämpligt för sin grupp” när 

det kommer till hur engelskundervisningen ska bedrivas, så att den passar just alla elever 

(Lärare 3, Sverige). Detta stämmer med hur språkforskaren Portiková (2015) menar att 

engelskundervisningen ska anpassas till den metodik som förekommer i verksamheten 

för de lägre åldrarna. Med den metodik som finns i verksamheten menar språkforskare 

att eleverna genom sång dans och drama ska utveckla språket tillsammans med varandra 

och läraren (Mourão, 2015; Skolverket, 2011).  
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Nackdelarna med tidig engelskundervisning är bland annat lärarens egen osäkert i att 

undervisa i engelska. De svenska lärarna menar att vissa kan se det som skrämmande att 

använda engelskan i undervisningssammanhang. En annan nackdel är att det finns för 

många andra aktiviteter som ska hinnas med på en dag inom förskoleklassen. Lärarna 

menar att det skulle bli för mycket att även ha schemalagd engelska, när man samtidigt 

ska få ihop det sociala samspelet i gruppen. En tredje nackdel som majoriteten av de 

intervjuade lärarna finner med tidig engelskundervisning är att det finns elever som 

kämpar med norska/ svenska. Dessa elever anser lärarna, har nog med att lära sig 

modersmålet i stället för att blanda in engelska i undervisningen. En fjärde nackdel med 

tidig engelskundervisning menar majoriteten av lärarna är nyanlända elever med annat 

modersmål än svenska. När det gäller nyanlända elever med annat modersmål anser 

lärarna att det kan bli för mycket för dessa elever att både lära sig svenska och engelska 

samtidigt. Dock så är språkforskare idag överens om att språk föder språk och menar att 

man inte har funnit att andraspråket har någon negativ påverkan på 

modersmålsinlärningen (Lundberg, 2011; Murphy & Evangelou, 2016; Mourão & 

Lourenço, 2015). 

4.2 Resultat av elevintervjuer 

Eleverna i både Norge och Sverige är överens om att det är bra att kunna engelska. Den 

främsta anledningen till detta är för att de på ett eller annat sätt ska kunna kommunicera 

med andra människor: ”för om man ska åka till typ Finland, då behöver man kunna 

engelska för alla pratar ju inte direkt svenska där” (Elev 3, Sverige). Alla de tidigare 

nämnda styrdokumenten, Lgr 11, LK06 och GERS, ser just muntlig kommunikation som 

en viktig del i elevernas språkutveckling så att de vågar använda språket. Den främsta 

anledningen till att kunna kommunicera på ett annat språk är enligt GERS för att vi ska 

kunna kommunicera med individer som man inte delar modersmål med, vilket även 

stämmer överens med det eleverna själva anser: for di hvis jeg ikke kan engelsk så kan 

jeg ikke snakke med bestemor min for di hon kommer i fra England (Elev 8, Norge). 

Ytterligare en viktig anledning till att kunna engelska var, enligt eleverna att de med hjälp 

av språket kan förstå och utföra olika aktiviteter under engelsklektionerna/ samlingarna. 

Den norska läroplanen, LK06, lyfter vikten av elevernas egen utveckling av ordförrådet 

genom deras muntliga produktion av engelskspråket (Norge, 2005). I Sverige ska 

eleverna i huvudsak få möta engelska i talad form så att eleverna kan framföra sånger, 

ramsor och göra enkla presentationer (Skolverket, 2011b, 14).   

 

Elevernas ordkunskaper varierar mellan de båda länderna. De norska eleverna kan 

generellt sett fler engelska ord och sånger än de svenska eleverna. De områden där det 

var någorlunda jämställt mellan länderna var exempelvis elevernas kunskaper om siffror 

och färger. Majoriteten av eleverna kunde räkna upp till tio och det var tre norska elever 

som utmärkte sig genom att räkna över tio och en av dem räknade ända upp till trettio. 

När det kommer till elevernas kunskaper om färger på engelska kan majoriteten av 
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eleverna nämna olika färger på målspråket, men även här utmärker sig de norska eleverna 

genom att sammanlagt kunna nämna ett större antal olika färger tillsammans än de 

svenska eleverna.  

 

Inom fältet ordkunskap frågade jag även om eleverna kunde sjunga sånger eller enbart 

några ord från sånger på engelska. En elev från Sverige hade hört Kiss me i en sång och i 

Norge nämnde två elever låtarna I can sing a rainbow och Peter hammers. På de 

resterande frågorna inom fältet ordkunskap var det enbart norska elever som kunde ge 

några exempel. Några utmärkande delar var dels en elevs kunskap inom området matord: 

Orange, I like to eat cereals and I like to eat pizza and cake. Fish, muffins, I love pizza 

(Elev 6, Norge) samt en elevs kunskap inom filmord: Star Wars, what, master og NOOO, 

Yes og Darth Maul (Elev 5, Norge). Den norska och svenska läroplanen ser just elevernas 

färdigheter i tala och lyssna som viktiga vid språklärande. Dessa två färdigheter ska 

integreras i undervisningen på ett varierat sätt så att eleverna får möjligheter att utveckla 

sitt ordförråd (Norge, 2005; Skolverket, 2011a). De svenska eleverna ska framförallt möta 

det engelska språket genom sånger, ramsor och olika dramatiseringar. De ska få möte 

ämnesområden som är bekanta för dem och som är kopplade till deras intressen och 

tidigare kunskaper (Skolverket, 2011a: 27). De norska eleverna ska utveckla sitt ordförråd 

genom olika former av dialoger. De ska även förstå och kunna använda sig av engelska 

ord och uttryck samt förstå ord i sånger (Norge, 2005).   

 

Majoriteten av de intervjuade eleverna ansåg att engelskundervisning var rolig och sade 

att de tyckte om att lära sig engelska, men några menade att det även kan vara svårt när 

man ska lära sig de olika orden. En norsk elev uttryckte till och med att: Jeg vill at det 

skal være mye mer engelsk på skolen (Elev 7, Norge). Eleverna ville även att de skulle få 

lära sig mer engelska ord och uttryck så att de till slut skulle kunna säga hela meningar. 

Helst skulle undervisningen ske muntligt genom olika sånger eller att läraren läste 

engelska böcker för dem. Att sjunga sånger och prata på engelska var även den vanligaste 

aktiviteten som föregick under samlingar och lektioner. Språkforskaren Cameron (2012) 

betonar att i lektionsplaneringen måste läraren i de tidigare åren fokusera på elevernas 

kunskaper i modersmålet, för att lektionsinnehållet inte ska blir för svårt för eleverna att 

ta till sig. Läraren ska planera aktiviteterna utifrån elevernas kunskaper och intressen och 

inte ställa för höga krav på elevernas inlärning (Ibid). Detta stämmer överens med det 

Lundberg (2011) skriver om att för höga krav på elevernas språklärande kan minska deras 

språkliga självförtroende.  

4.3 Resultat från observationer 

Nedan kommer jag att beskriva observationerna i de tre olika skolorna var för sig. 

 

Den första skolan (skola 1) ligger i norra Sverige och har tjugotvå elever i förskoleklassen, 

två pedagoger och en elevassistent. Varje dag börjar med en morgonsamling där eleverna 



36 

sitter i ett U (hästsko) på golvet framför smartboarden. Smartboarden används under 

samlingen för att presentera dagens schema och för att visa andra aktiviteter som sker 

under samlingen. Enligt forskare är det viktigt att skapa rutiner i den dagliga 

verksamheten då det skapar trygghet hos eleverna och de blir på så sätt mer avslappnade 

när de vet hur dagarna är utformade (Mourão, 2015). Aktiviteterna under 

morgonsamlingen är planerade och eleverna får möta engelska under samlingen genom 

olika sånger som oftast har text och bildstöd på smartboarden. Bilder och sångtexter gör 

det hela väldigt visuellt för eleverna och hjälper dem att minnas vilken sång det är och 

vilka rörelser de ska utföra. Stöd i from av bilder kan hjälpa eleverna att minnas ord och 

sånger, menar Keaveney och Lundberg (2014). Efter samlingen har eleverna ofta en 

arbetsstund med antingen svenska eller matematik. Ingen egen språklig produktion kunde 

observeras under dessa arbetsstunder.  

 

Lärarna är alltid med i utförandet av engelskaktiviteterna tillsammans med eleverna. 

sånger som sjungs under samlingarna är bland annat Head, shoulders, knees and toes och 

Twinkle twinkle little star. Aktiviteterna utfördes alltid i helklass och läraren bad sällan 

eleverna att räcka upp handen och översätta enskilda ord. Den engelska eleverna mötte 

var för det mesta i form av körprat eller i gruppaktiviteter där eleverna fick medverka 

efter sina förutsättningar. Detta arbetssätt framhålls av Mourão (2015) som menar att 

aktiviteterna ska anpassas till åldersgruppen och ske under spontana situationer 

tillsammans med olika uttrycksformer, som exempel dans och rytmik. Läraren som höll i 

alla de samlingar jag observerat i klassen ändrade ofta tonläget på sin röst, vilket gjorde 

att hen behöll elevernas uppmärksamhet genom hela samlingen. Jag observerade att 

ändringen av tonläget gjorde att eleverna oftast lyssnade på vad lärarna sa och de satt 

förväntansfulla och väntade på vad som skulle komma. Jag observerade även en viss 

glädje i ögonen hos eleverna när de fick sjunga de engelska sångerna med rörelser. Under 

den tid som jag observerade klassen hörde jag några elever uttrycka att de tyckte att det 

är roligt med engelska. Under observationstillfällena fick jag dock en känsla av att läraren 

var osäker när det kommer till de egna engelskkunskaperna och då framförallt 

ordkunskap. Det här visar sig oftast när elever frågar om ett engelskt ord som de inte 

förstår och om läraren inte själv kan översätta det, vänder hen sig till de andra 

pedagogerna, eller svarar att de ska kolla upp det senare om ingen kan översätta. Trots 

lärarens osäkerhet är hen inte rädd för att utföra engelska sånger och är engagerad när de 

har dessa aktiviteter. Hen har ibland fel uttal men fortsätter utan att fundera så mycket 

över det och eleverna reagerar inte på det. Läraren utstrålar intresse och engagemang trots 

sin osäkerhet för språket, vilket smittar av sig på eleverna som själva blir entusiastiska 

över aktiviteten. Lärarens osäkerhet stämmer inte överens med vad språkforskare anser 

att lärare behöver för att bedriva språkundervisning, nämligen ha ett språkligt 

självförtroende och kunskaper för att undervisa i engelskspråket vilket är viktigt för att 

kunna stärka sina elevers språkliga självförtroende (Lundberg, 2007).  
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Skola 2 ligger även den i norra Sverige och har tjugotvå elever, två pedagoger och en 

elevassistent i verksamheten. Eleverna sitter på stolar i form av ett U under 

morgonsamlingen, där de går igenom dagens schema på en whiteboard. Det är även under 

morgonsamlingen som eleverna får möta engelskan i form av korta fraser som Good 

morning, today it´s Tuesday och What´s Tuesday? samt räkna upp till tio på engelska. 

När läraren stället frågan What´s Tuesday? räcker enstaka elever upp handen för att få 

svara och en elev svara att det är tisdag. Detta är för övrigt det enda sätt eleverna får möta 

engelskan på, när de får räcka upp handen och svara på frågor som: ”Vad är fisk på 

engelska?”. Det här arbetssättet stämmer inte överens med hur Skolverket anser att 

verksamheten ska bedrivas, nämligen att eleverna ska få möta en varierad undervisning 

på ett kreativt sätt där olika ämnen integreras i lekar som utförs tillsammans med hela 

gruppen, så att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper (Skolverket, 2011a; 

2014). 

 

Läraren har planerade samlingar men jag som observatör upplever att lärarens 

användning av engelskspråket verkar vara spontan och oplanerat. Det visar sig i de ord 

och uttryck på engelska som läraren använder där det passar under samlingen. Ett 

exempel är när eleverna fick räkna upp till tio på engelska vilket utfördes efter att de 

räknat in hur många elever som befann sig i klassrummet. Under en morgonsamling 

arbetar de med att finna ord som innehåller bokstaven F. Många av eleverna är 

entusiastiska och räcker upp handen för att få säga sitt ord även fast läraren använder en 

turordning så att alla elever får säga ett ord. Några elever säger engelska ord som: fish 

och frozen och läraren uppmärksammar eleverna på att det är engelska ord. Dock så skrivs 

dessa ord inte upp utan läraren väljer att skriva orden på svenska istället. Att inte använda 

sig av engelska ord framhålls även av språkforskare, som exempelvis Cameron (2012), 

som menar att då eleverna håller på att lära sig läsa på modersmålet finns det ingen 

anledning att skriva engelska ord på tavlan, eftersom eleverna ännu inte kan alla 

bokstäverna i alfabetet (Ibid).  

 

Under samlingarna sitter elevernas stilla och lyssnar på läraren som står framme vid 

tavlan. I samlingarna utförs aldrig några rörelser eller sånger för att på något sätt variera 

undervisningen, vilket gör att elevernas och lärarens kroppsspråk upplevs ganska neutralt. 

Läraren tar inte kroppen till hjälp för att visa ord och uttryck för att underlätta elevernas 

förståelse av engelska ord. Som observatör upplever jag att läraren använder sig av 

samma rösttonläge under aktiviteterna, vilket leder till att eleverna inte reagerar när 

läraren använder sig av engelska uttryck. Dock så får man som observatör en upplevelse 

av att det finns ett fåtal elever som skiner upp och sträcker på ryggen när de hör något på 

engelska och hos dessa kan man urskilja en viss glädje i ögonen.  

 

När en av de observerade samlingarna är slut och fruktstunden ska börja uttrycker en elev 

att läraren ska säga vilken grupp som ska få gå och hämta sin frukt på engelska: ”Säg det 

på engelska, boys and girls”. Läraren uppmärksammar detta och ändrar till engelska och 
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säger Girls in the red group och Boys in the yellow group och eleverna går iväg när 

respektive grupp blir uppropad. Under rasten observerade jag att eleverna använder en 

del engelska ord från filmer som Star Wars, Spiderman och Turtles. Några elever satt och 

ritade och sade färger på engelska allt eftersom de tog upp olika färgpennor.  

 

Skola 3 är belägen i norra Norge och består av tjugofem elever och en pedagog. Eleverna 

sitter på sittbänkar i ett U framme vid en smartboard. Till skillnad från Sveriges 

förskoleklasser som har engelska under samlingar är detta en planerad lektion som är 

schemalagd. Engelsklektionerna är trettio minuter långa och sker en gång i vecka och 

eleverna samlas alltid framme vid smartboarden vid lektionens början. Läraren förbereder 

lektionen och tar fram det material som behövs innan eleverna kommer in i klassrummet. 

I klassrummet kan man finna engelska ord uppsatta på väggarna som är kopplade till de 

aktiviteter och teman som gruppen arbetar med. Lektionerna inleds vanligtvis med olika 

sånger som hör till det tema som klassen arbetar med. Ibland repeteras sånger med från 

tidigare teman. Sångerna utförs oftast med hjälp av rörelser och eleverna står upp medan 

läraren sitter kvar på sin stol och visar rörelserna. När nya engelsksånger introduceras 

översätter läraren texten till norska och eleverna körpratar efter och testar orden tyst för 

sig själva. Att översätta nya ord till en början framhålls av Cameron (2012), men läraren 

bör gradvis sluta att översätta och börja använda målspråket mer och mer, då 

översättningar från engelska till exempelvis norska kan göra så att eleverna slutar lyssna 

till de engelska orden i väntan på översättningen (Ibid). När inledningen av lektionen är 

slut använder läraren smartboarden för att skriva veckodagarna och håller en genomgång 

om dessa. Veckodagarna sägs på engelska och eleverna får gissa vilken dag det är på 

norska. Läraren har samma tonläge under hela lektionen och jag som observatör upplever 

att läraren har en neutral inställning till engelskämnet. Under lektionerna sitter läraren för 

de mesta stilla på sin stol vid smartboaden och visar eleverna vad de ska göra. De gånger 

som läraren står upp är när veckodagarna ska skrivas. Jag ser ingen osäkerhet hos läraren 

och jag som observatör får en känsla av att lektionen verkar vara en del av vardagen och 

att lektionen går på rutin. Läraren pratar för det mesta norska under samtliga lektioner, 

förutom när det kommer till engelska ord.  

 

Eleverna i skola 3 får möta en varierad undervisning där de går från att sjunga sånger och 

utföra aktiviteter i grupp till att arbeta självständigt med arbetsblad. Under två 

observerade lektioner arbetar eleverna med veckodagarna och arbetsbladet besår av 

skrivuppgifter där eleverna ska skriva ned veckodagarna på engelska. Vid en 

genomgången testar många av eleverna orden i munnen och försöker ljuda ut 

veckodagarna på engelska själva när de ser orden på tavlan. Elever som får möta skriven 

text på tavlan försöker oftast uttala orden med hjälp av att ljuda på modersmålet, vilket 

kan hjälpa dem att utveckla ett korrekt uttal på engelska (Cameron, 2012). Eleverna har 

ett neutralt kroppsspråk och ingen reagerar på något speciellt sätt när lektionen börjar. Jag 

som observatör får en känsla av att eleverna tar engelsklektionen som vilken annan lektion 

som helst. De flesta elever sitter tysta och lyssnar på läraren och gör det som förväntas av 
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dem. De är aktiva på lektionerna och imiterar läraren mycket. Under den andra lektionen 

arbetar klassen med veckodagarna på smartboarden på Stairs hemsida8. Uppgiften går ut 

på att dra en veckodag på engelska till dess norska motsvarighet. Eleverna räcker upp 

handen och är ivriga på att få svara. Det är enbart under denna lektion som jag observerar 

någon form av iver hos eleverna och den finns enbart hos de elever som vill och kan svara.  

 

Arbetet med arbetsbladen skapar en viss osäkerhet hos eleverna. Under dessa två lektioner 

ställer eleverna frågor som ”Vilken är Tuesday?”, ”Vad står det där?” (eleven pekar på en 

veckodag) och ”Hur skriver man den bokstaven?” (Eleven pekar på bokstaven Y). 

Läraren går runt och hjälper eleverna och när de frågar vilken veckodag som är vilken 

pekar läraren på rätt veckodag på smartboarden. Användningen av skrivuppgifter bör 

begränsas hos yngre elever menar Cameron, eftersom de kan orsaka svårigheter i 

elevernas språklärande. Om läraren vill använda sig av skrivuppgifter borde de utgå ifrån 

ord som eleverna redan kan så att de får koppla dem till sina egna erfarenheter. När nya 

ord används i uppgifterna bör de förklaras i förväg och läraren behöver använda någon 

form av stöd som exempelvis bilder (Cameron, 2012). Elevernas egen produktion av 

engelska sker genom körprat efter läraren där de säger veckodagarna och I am a boy/ girl 

och My name is … samt de sånger som sjungs under lektionen. Vissa elever fortsätter att 

använda sig av engelskan efter lektionen. De sjunger exempelvis I can sing a rainbow när 

de ska ta på sig ytterkläderna för att gå ut på rast.  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Webbadressen till Stairs hemsida: http://stairs1-4.cappelendamm.no/ 

http://stairs1-4.cappelendamm.no/
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Sammanfattande diskussion 

Resultatet av den här studien visar att eleverna i förskoleklassen både i Norge och Sverige 

är motiverade till att lära sig engelska. Detta framgår tydligt under observationerna där 

eleverna visar att de är positiva till engelska genom kroppsspråk och ansiktsuttryck. 

Eleverna visar även sin motivation till att lära sig språket i de uppmaningar som de ger 

lärarna att använda engelska under samlingar/ lektioner. Eleverna uttrycker en önskan om 

att få exponeras för språket för att utveckla sina kunskaper i engelska och enligt lärarna 

har eleverna även insett nyttan med att kunna engelska. Den främsta anledningen till att 

de vill lära sig språket är för att kunna kommunicera muntligt med släktingar från andra 

länder eller när de reser världen över. Men även om eleverna är motiverade att lära sig 

engelska så nämner de också att det är svårt att lära sig språket, framförallt när det finns 

krav på att de ska kunna ord och förstå meningar i undervisningen. Elevernas egen 

motivation att vilja lära sig engelska kan få en positiv effekt på lärarens 

engelskundervisning, då de uppmärksammar läraren på vad de vill lära sig. Därför är det 

viktigt att lärare i skolans tidigare år kan avdramatisera elevernas syn på att engelska är 

svårt att lära sig. Eleverna behöver på så sätt möta språket genom gruppaktiviteter där de 

kan gömma sig i aktiviteten som gruppen utför tillsamman och där de inte märks om man 

säger fel, vilket språkforskare stödjer. I gruppaktiviteterna finns inga krav på att eleverna 

ska kunna producera engelska utan de lyssnar och tar in det gruppen gör tills de själva 

vågar och på sikt gör det att elevernas språkliga självförtroende utvecklas. Att eleverna 

ska utveckla ett språkligt självförtroende i språket är något som Lgr 11 trycker på då syftet 

med engelskundervisningen är att eleverna ska utveckla ”tilltro till sin egen förmåga att 

använda språket” (Skolverket, 2011: 30). Den norska läroplanen LK06 menar att ”skolans 

uppgift är att förmedla till eleverna att de ständigt utvecklas, så att de kan skapa tilltro till 

sin egen förmåga (egen översättning)” (Utdanningsdirektoratet, 2011: 12). Detta förstår 

jag som att de norska eleverna ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga i alla ämnen 

och inte enbart i engelska.  

 

Samtidigt som eleverna i studien får möta engelska genom gruppaktiviteter får vissa av 

dem även möta språket genom att bli ombedda att producera engelska själva. I studien 

sker detta framförallt genom handuppräckning, ett arbetssätt som visar sig påverka 

elevernas språkkunskaper och till viss del deras språkliga självförtroende negativt. När 

det kommer till att ofta använda sig av handuppräckning som undervisningsmetod, har 

jag observerat att många elever i de olika grupperna blir mer tillbakadragna. Detta visar 

sig genom att vissa elever inte vill, kan eller vågar svara när läraren exempelvis ställer en 

fråga på engelska. De elever som kan och vill svara reagerar när läraren använder 

engelska genom att sträcka på ryggen och räcka upp handen för att få svara. Detta gör att 

mer ansvar läggs på eleven då de själva ska våga svara på ett språk som de kanske inte 

riktigt känner sig säker i och de kan inte heller gömma sig bakom gruppen i en aktivitet. 

Detta kan även vara en av orsakerna till att några elever uttryckte att engelska är ett svårt 

språk att lära sig, eftersom de själva måste producera ord som de kanske inte riktigt 

behärskar. Detta gör att mycket ansvar ligger på läraren och hur han/ hon väljer att 
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utforma sin undervisning. Lärare som får med hela elevgruppen har på så sätt elever som 

utvecklar en tilltro till sin språkliga förmåga.  

 

Något som visat sig i resultaten av studien är lärarnas eget förhållningsätt till engelskan, 

vilket på sikt kan påverka elevernas språkliga lärande. Lärarens egen entusiasm för att 

använda engelskan i undervisningen varierar mellan lärarna i de båda länderna. 

Majoriteten av lärarna tycker att det är roligt att undervisa i engelskämnet och de upplever 

att eleverna lär sig språket tidigt, redan innan de börjar förskoleklass/ første trinn. Dock 

så anser lärarna att eleverna inte har tillräckliga kunskaper för att förstå ord och utryck 

när de börjar förskoleklass/ første trinn. Detta gör att läraren bör ha kännedom om barns 

ordutveckling och hur de tillägnar sig ett nytt språk. Lärare som är övertygade om 

elevernas språkliga inlärningsförmåga och som har ett avspänt och lekfullt förhållningsätt 

till engelskspråket tycks få eleverna att vara mindre oroliga att kommunicera på 

målspråket. Lärarens övertygelse och inställning till språket räcker dock inte för att 

eleverna ska få förutsättningar att utvecklas i engelska. En lärare behöver ha tilltro till sin 

egen förmåga att använda språket, vilket kan underlättas av att läraren har utbildning i 

engelskämnet. Avsaknaden av utbildning i engelska kan medföra att läraren planerar 

utifrån sina egna kunskaper så att undervisningen läggs på en nivå som de själva 

behärskar och elevernas förutsättningar och intressen kommer i andra hand. I studien 

framgår det dock att lärare kan med sin entusiasm få med sig eleverna i 

engelskundervisning oavsett om de har utbildning eller inte, vilket visar sig i 

observationsresultatet hos skola 1. Klassläraren på skola 1 kanske inte alltid tror på sin 

egen förmåga i engelska, men hen har roligt tillsammans med eleverna och entusiasmen 

smittar av sig på hela gruppen. Eleverna på skola 1 får möta engelskan genom sång och 

rörelse där språket lärs in i ett sammanhang vilket kan underlättar deras förståelse genom 

att läraren oftast använder sig av sånger som eleverna känner till. Detta gör att klassläraren 

kan planera engelskundervisning utifrån elevgruppens behov, förutsättningar och tidigare 

erfarenheter med språket, trots att utbildning saknas hos läraren. Det hade dock varit 

intressant att vidare undersöka skillnader i engelskundervisningens kvalité när det gäller 

utbildade och icke utbildade lärare i skolans tidigare år. För att se om en entusiastisk 

outbildad lärare kan påverka sina elevers syn på engelska och hur det på sikt påverkar 

eleverna senare i grundskolan.  

 

De skillnader som framkommer i resultatet mellan Norge och Sverige är framförallt att 

de norska lärarna måste förhålla sig till läroplanen när de planerar sin undervisning, 

medan lärarna i Sverige har valfrihet att använda engelska i undervisningen. Norge har 

en obligatorisk engelskundervisning från att eleverna är sex år och i Sverige har man en 

icke obligatorisk engelskundervisning fram till att eleverna börjar årskurs fyra. Detta syns 

framförallt i de båda ländernas läroplaner där den norska läroplanen har kompetensmål 

där eleverna exempelvis ska kunna läsa, skriva och samtala på engelska innan de avslutar 

andra årskursen. I Sverige har man valt att inte ha några kunskapsmål för skolans lägre 

årkurser och istället satsat på att eleverna ska ha mött det centrala innehållet i kursplanen 
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i Lgr 11 innan de avslutar årskurs tre. Det är väldigt intressant att två grannländer kan ha 

så olika syn på engelskundervisningen och när den ska börja, när man i övrigt är så lika. 

Lärarna i studien tycks se likadant på hur engelskundervisningen ska se ut. De tycker att 

den ska vara lustfylld och lekfull, vilket forskare också menar är det arbetssätt som 

undervisning i de tidigare åren ska förhålla sig till. En annan intressant iakttagelse är att 

den svenska regeringen inte väljer att följa trenden att starta tidigt med 

engelskundervisning när andra länder tydligen väljer att exponera sina elever tidigt för 

språket. Det hade varit intressant att vidare undersöka hur våra andra grannländer, 

Danmark och Finland arbetar med engelska i de lägre åldrarna. För att undersöka om 

deras arbetssätt kan hjälpa Sverige att formulera ett beslut om när obligatorisk 

engelskundervisning egentligen bör införas i skolorna.   

 

Med allt som skrivits i detta arbete som bakgrund, tycker jag att Sverige borde kunna ta 

in engelskundervisning i förskoleklassen. Främst för att lärarna själva ser att eleverna 

redan kan engelska när de är sex år gamla och för att eleverna själva visar en lust till och 

intresse av att använda språket. Genom att ta in engelska i förskoleklass får eleverna 

möjlighet att utveckla ett språkligt självförtroende som kan räcker livet ut. Detta för att 

en tidig språkstart på sikt visats sig hjälpa eleverna att prestera bättre i slutet av 

grundskolan.  

 

 



43 

Litteraturlista 
Bland, Janice (red.) (2015). Teaching English to young learners: critical issues in language teaching with 

3-12 year olds 

Cameron, Lynne (2012). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge University Press 

Deci, Edward. L., & Ryan, Richard. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and 

the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268 

Drew, Ion (2004) Survey of English teaching in Norwegian primary schools. Stavanger University 

College 

Drew, Ion (2009). Using the early years literacy programme in primary EFL Norwegian classrooms. I: 

Nikolov, Marianne (red.). Early learning of modern foreign languages: processes and outcomes. 

Bristol: Multilingual Matters, 108 - 120 

Dörnyei, Zoltan (2002). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge 

University Press 

Dörnyei, Zoltán (2009). The psychology of second language acquisition. Oxford: Oxford Univ Press 

Emery, Helen (2012). A global study of primary English teachers’ qualifications, training and career 

development. London: British Council 

Enever, Janet (red.) (2011). ELLiE, early language learning in Europe: [evidence from the ELLiE study]. 

London: British council 

Enever, Janet (2015). The Advantages and disadvantages of English as a foreign language with young 

learners. I: Bland, Janice (red.) (2015). Teaching English to young learners: critical issues in 

language teaching with 3-12 year olds, 13 - 29 

Fleta, Teresa (2015). Active listening for second language learning in the early years. I: Mourão, Sandie 

& Lourenço, Mónica (red.). Early years second language education: international perspectives on 

theory and practice, 137-148 

Garton, Sue, Copland, Fiona & Burns, Anne (2011). Investigating global practices in teaching English to 

young learners. London: British Concil 

Gruber, Michael (red.) (2015). Developmental psychology for educators: an introduction. 2.ed New 

York: McGraw-Hill Education 

Haznedar, Belma (2015). Cognitive and linguistic aspects of learning a second language in the early yers. 

I: Mourão, Sandie & Lourenço, Mónica (red.). Early years second language education: international 

perspectives on theory and practice, 15 - 28 

Hyltenstam, Kenneth. Andraspråk. Nationalencyklopedin [elektronisk resurs].  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andraspr%C3%A5k [ 2016-04-11] 

Keaveney, Sharon & Lundberg, Gun (2014). Early language learning and teaching: A1-A2. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

Kersten, Kristin (2015). Bilingual pre-primary schools: language acquisition, intercultural encounters an 

environmental learning. I: Mourão, Sandie & Lourenço, Mónica (red.). Early years second language 

education: international perspectives on theory and practice, 29 - 45 

Key data on education in Europe. (2012). [elektronisk resurs]  Brussels: Eurydice 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf   [2015-12-21] 

Language education policy profile – Norway (2004) [elektronisk resurs]. 

https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Profile_Norway_EN.pdf [2016-01-02] 

Lightbown, Patsy M. & Spada, Nina (2013). How languages are learned. 4. ed. Oxford: Oxford univ. 

press 

Lundberg, Gun (2007). Teachers in action: att förändra och utveckla undervisning och lärande i engelska 

i de tidigare skolåren. Licentiatavhandling Umeå: Umeå universitet, 2007 

Lundberg, Gun (2011). De första årens engelska. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andraspr%C3%A5k
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN.pdf
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Profile_Norway_EN.pdf


44 

Mourão, Sandie (2015). English in Pre-primary: the challenges of getting it right. I: Bland, Janice 

(red.). Teaching English to young learners: critical issues in language teaching with 3-12 year olds, 

51 - 69 

Mourão, Sandie & Lourenço, Mónica (red.) (2015). Early years second language education: 

international perspectives on theory and practice. 

Munden, Juliet (2014). Engelsk på mellomtrinnet; A teacher's guide. 1. uppl. Oslo: Gyldendal 

Murphy, Victoria A. & Evangelou, Maria (red.) (2016). Early Childhood Education in English for 

Speakers of Other Languages. London: British Council  

Nikolov, Marianne (red.) (2009a). The age factor and early language learning. Berlin: Mouton de 

Gruyter 

Norge (1996) Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen [elektronisk resurs]. 1. oppl. Oslo: Det 

Kongelige kirke-, utdannings- og forskningsdep  

http://www.nb.no/nbsok/nb/adf3c4f27b9b41b8e2f231a54988bd42?index=0#0 [2015-11-42] 

Norge (2006) FOR-2006-06-23-724. Forskrift til opplæringslova. Oslo: Kunnskapsdepartementet 

Norge (2005). Kunnskapsløftet: læreplan for grunnskolen og vidaregående opplæring. Oslo: Utdannings- 

og forskningsdepartementet 

Norge (2013) English subject curriculum [elektronisk resurs]. Oslo: Utdanningsdirektoratet 

http://data.udir.no/LK06/ENG1-03.pdf?lang=eng [2016-02-08] 

Norge Prop. 82L (2014-2015). Endringar i opplæringslova og privatskolelova (krav om relevant 

kompetanse i undervisningsfag m.m.). Oslo: Kunnskapsdepartementet 

Pinter, Annamaria (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press 

Portiková, Zuzana (2015). Pre-primary second language education in Slovakia and the role of teacher 

training programmes. I: Mourão, Sandie & Lourenço, Mónica (red.). Early years second language 

education: international perspectives on theory and practice, 177 - 188 

Rixon, Shelagh (2013). British council survey of policy and practice in primary English language 

teaching worldwide. London: British Council 

Rixon, Shelagh (2015). Primary English and critical issues: A worldwide perspective. I: Bland, Janice 

(red.) (2015). Teaching English to young learners: critical issues in language teaching with 3-12 

year olds, 31 - 50 

SFS 2010:541. Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100). Stockholm: 

Utbildningsdepartementet 

SFS 2010:800. Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Skolverket. Bedömningsportalen [elektronisk resurs]. https://bp.Skolverket.se/web/bs_gr_grgreng01_1-

3/information  [2016-03-10] 

Skolverket (2007) Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning. 

Stockholm 

Skolverket. (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.]. Stockholm. 

Skolverket (2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm. 

Skolverket (2011b) Kommentarmaterial till kursplanen i engelska [elektronisk resurs]. Stockholm.  

http://www.Skolverket.se [2016-02-15] 

Skolverket. (2014) Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet [Elektronisk resurs]. Stockholm. 

http://www.Skolverket.se [2016-0316] 

Skolverket (2015a). Nationella prov [elektronisk resurs]. Stockholm http://www.Skolverket.se [ 2016-03-

10] 

Skolverket (2015b). Nationella prov i skolan [elektronisk resurs]. Stockholm http://www.Skolverket.se 

[2016-03-10] 

http://www.nb.no/nbsok/nb/adf3c4f27b9b41b8e2f231a54988bd42?index=0#0
http://data.udir.no/kl06/ENG1-03.pdf?lang=eng
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgreng01_1-3/information
https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgreng01_1-3/information
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


45 

Skolverket (2015c). Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång [elektronisk resurs]. Stockholm 

http://www.Skolverket.se [2016-02-25] 

Skolverket (2015d) Modersmål [elektronisk resurs]. Stockholm http://www.skolverket.se [2016-04-11] 

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Svenska akademins ordbok. Sexårsverksamhet. [elektronisk resurs]: 

http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-

natet/sok-i-ordlistan [2016-04-20] 

Utdanningsdirektoratet (2011) Den generelle delen av læreplanen [elektronisk resurs]. Oslo 

http://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplan_nynorsk.pdf 

[2016-01-10] 

Utdanningsdirektoratet (2012) Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Oslo: Kunnskapsdepartementet 

Utdanningsdirektoratet (2014b) Nasjonal prøve i engelsk [elektronisk resurs]. Oslo 

http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk/ [2016-03-10] 

Utdanningsdirektoratet (2014c)Underveisvurdering på barnetrinnet og måloppnåelse. [elektronisk 

resurs]. Oslo  http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-

tema/Vurdering/Underveisvurdering-pa-barnetrinnet-og-maloppnaelse/ [2016-03-10] 

Utdanningsdirektoratet (2016) To parents: Information about screening tests. [elektronisk resurs]. Oslo 

http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/Artikler-kartlegging/to-parents-information-about-

screening-tests/ [2016-03-10] 

Vallerand, Robert. J. (2012). From motivation to passion: in search of the motivational processes 

involved in a meaningful life. Canadian Psychology, 53, 42-52 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

[Elektronisk resurs]. Stockholm http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  [2015-12-

28] 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed [2015-12-28] 

 

 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/relationer-larande/motivation-en-viktig-nyckel-till-elevers-skolframgang-1.230660
http://www.skolverket.se/
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplan_nynorsk.pdf
http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/Engelsk/Engelsk/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Vurdering/Underveisvurdering-pa-barnetrinnet-og-maloppnaelse/
http://www.udir.no/Regelverk/Finn-regelverk-for-opplaring/Finn-regelverk-etter-tema/Vurdering/Underveisvurdering-pa-barnetrinnet-og-maloppnaelse/
http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/Artikler-kartlegging/to-parents-information-about-screening-tests/
http://www.udir.no/Vurdering/Kartlegging-gs/Artikler-kartlegging/to-parents-information-about-screening-tests/
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed




 

Bilagor 

Bilaga 1 

Observationsprotokoll 

 

Elever 

      

1. Använder eleverna engelska i egen produktion under eller efter arbetspasset? 

     

     

2. Hur engagerade är eleverna i lektionen?   

  

      

3. Utrycker eleverna några känslor kring engelska språket?  

   

        

4. Vilket kroppsspråk visar eleverna under lektionen?  

   

        

5. Vilket ansiktsuttryck har eleverna?   

  

        

6. Ställer eleverna frågor under lektionen?   

  

    

Lärare 

   

1. Vilken input används under arbetspasset?    

(Input = Material, hur eleverna får lära sig engelska) 

  

      

2. Vad får eleverna göra under lektionen?   

Elevaktivitet under arbetspasset     

       

  

3. Hur engagerade är läraren i att undervisa engelska?   

Hur visas detta?     

      

  

4. Vilken metod använder läraren för att lära ut?   

  

   



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor elever 

 

1. Är det bra att kunna engelska? Varför? Berätta! 

2. Vilka engelska ord kan du?  

- Siffror 

- Färger 

- Kläder 

- Mat 

- Resor 

- Idrottsord 

- Ord från musik 

- Ord från film 

- Ord från datorspel och internet 

      (Låt barnen berätta om varje rubrik- ta god tid på dig) 

 

3. Hur lär du dig engelska? 

3. Får du lära dig engelska i förskoleklassen? Berätta! 

4. Vad tycker du om att lära dig engelska i förskoleklassen?  

5. Vad brukar ni få göra på engelsk lektionerna? 

6. vad skulle du vilja göra på engelsklektionerna i skolan om du fick bestämma? 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor Lärare 

 

1. Vilka kunskaper i engelska upplever du att dina elever redan har? Följdfråga: 

Hur tror du att de har förvärvat dessa kunskaper? 

2. Tror du att barnen i förskoleklass är motiverade att lära sig engelska?  

3. Vilka nationella och lokala riktlinjer finns för förskoleklassen när det gäller 

engelska?  

4. Hur skulle du se på ett nationellt beslut att engelska ska undervisas från och med 

förskoleklass? (ge gärna exemplet med Norge)  

5. Berätta hur du tycker att det är eller skulle vara att undervisa i engelska.  

           (För- och nackdelar samt varför…) 

 

 

 

 

 

 

 


