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Sammanfattning 
Abstract 
 

Syftet med vårt arbete var att ta reda på vilka för- respektive nackdelar en tidig engelskundervisning för med 
sig. Vi utgick från undersökningar som gjorts inom detta område. Vi ville också undersöka vad lärare tyckte 
om tidig engelskundervisning. 
 
Den största undersökning som gjorts om tidig start med engelska är EPÅL-projektet (Engelska PÅ Lågstadiet). 
Denna undersökning genomfördes under 1970-talet och dess syfte var att visa fördelarna med en start av 
engelskundervisningen redan i år 1. Genom intervjuer fick vi ta del av elva olika lärares åsikter i detta ämne. 
 
Resultatet av vår undersökning visade att det inte finns några tydliga för- eller nackdelar med tidig 
engelskundervisning. Lärarintervjuerna klargjorde att man på varje skola valde att ta till sig de argument som 
passade just deras undervisningssätt. På de skolor vi valt att ta med i vår undersökning varierade starten av 
engelskundervisningen från år 1 till år 4. 
 
Våra intervjuer visar att engagerade och motiverade lärare är den största drivkraften för att en tidig start av 
engelskundervisning ska vara genomförbar.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med vårt arbete var att ta reda på vilka för- respektive nackdelar en tidig 
engelskundervisning för med sig. Vi utgick från undersökningar som gjorts 
inom detta område. Vi ville också undersöka vad lärare tyckte om tidig 
engelskundervisning. 
 
Den största undersökningen som gjorts om tidig start med engelska är EPÅL- 
projektet (Engelska på Lågstadiet). Denna undersökning genomfördes under 
1970-talet och dess syfte var att visa fördelarna med en start av 
engelskundervisning redan i år 1. Genom intervjuer fick vi ta del av elva olika 
lärares åsikter i detta ämne. 
 
Resultatet av vår undersökning visade att det inte finns några tydliga för- eller 
nackdelar med tidig engelskundervisning. Lärarintervjuerna klargjorde att man 
på varje skola valde att ta till sig de argument som passade just deras 
undervisningssätt. På de skolor vi valt att ha med i vår undersökning varierade 
starten av engelskundervisning från år 1 till år 4. 
 
Våra intervjuer visar att engagerade och motiverade lärare är den största 
drivkraften för att en tidig start av engelskundervisning ska vara genomförbar. 
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1 Bakgrund och syfte 
 
Vi har valt att skriva vårt examensarbete om engelskundervisning, därför att vi 
alltid har tyckt att engelska är roligt och intressant. På lärarutbildningen har vi 
båda läst 15 poäng engelska som tillval och det var under en av de lektionerna 
som vi i klassen kom att prata om tidig engelskundervisning för barn. Vi fick 
först läsa en artikel som handlade om ett rektorsområde där de började med 
engelskundervisningen redan i år 1. Lärarna i artikeln var mycket positivt 
inställda till försöket. Det var då vi blev intresserade av att söka mer information 
om en tidig start med engelskundervisning i skolan. 
 
Vi har under vår egen skoltid upplevt att vissa elever tyckte att engelska var ett 
tråkigt och svårt ämne. Efter att ha hört talas om tidig engelskundervisning 
började vi fundera över om det skulle ha förändrat något för de elever som 
upplevde engelskan som svår, om man istället hade börjat med engelska redan i 
år 1. Vi bestämde oss för att försöka ta reda på mer om detta genom att skriva ett 
examensarbete om tidig engelskundervisning. 
 
Syftet med vårt arbete är att försöka ta reda på för- och nackdelar med en tidig 
start på engelskundervisningen. Vi vill sedan i vår egen undervisningssituation 
dra nytta av det som vi kommit fram till, för att på så sätt bedriva vår 
undervisning på bästa möjliga sätt. 
 
 

2 Problemformulering 
 
De problemformuleringar som vi utgår ifrån är följande: 
• Vad visar forskningen angående tidig start med engelska i skolan? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att börja med engelskundervisningen 

redan i år 1? Vad säger litteraturen och vad visar de av oss utförda 
intervjuerna?  

• Hur resonerar lärare/arbetslag när de bestämmer vid vilken tid de ska börja 
med engelskundervisningen? 

• Tips och idéer till undervisningen. 
 
 
 
 
 
 



 
3 Litteraturgenomgång 
 
I vår litteraturgenomgång tar vi upp olika språkutvecklingsteorier, 
engelskundervisning ur ett historiskt perspektiv, olika undersökningar som 
gjorts om tidig engelskundervisning samt tips och idéer inför undervisningen i 
engelska. Vi har valt att börja med de olika språkutvecklingsteorierna, därför att 
de är grundläggande för all språkforskning.  
 
 

3.1 Teorier om barns språkutveckling 
 
Det finns olika teorier om barns språkutveckling. Nedan följer några av dem. 
 
3.1.1 Språkets funktioner 
 
Språkets huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskap. Barn använder språket 
till att förmedla sina behov, känslor och attityder till omvärlden. Med språkets 
hjälp har vi möjlighet att skapa ord, meningar och sammanhängande 
meddelanden. 
För att kommunikation ska äga rum krävs det att det finns en sändare (talare) 
och en mottagare (lyssnare), samt att sändaren har ett meddelande som han/hon 
vill överföra till mottagaren. Detta meddelande kan gå genom olika kanaler t.ex. 
tal, teckenspråk, skrift eller telefoni. Vår tekniska utveckling har gett oss 
möjligheter att skicka SMS, e-mail och faxa våra meddelanden. När sändaren 
skapar och skickar sitt meddelande sker en inkodning och när mottagaren får 
och uppfattar meddelandet sker en avkodning. I de flesta fall har talaren också 
möjlighet att uppfatta hur mottagaren tar emot och uppfattar meddelandet. 
Talaren får feedback, återkoppling från lyssnaren.  
Vi använder språket för att förstå vår omgivning och den kultur vi lever i. Med 
hjälp av språket kan vi hålla kontakt med andra och även söka kontakt med nya 
individer och diskutera med dem. 
Språket kan lokaliseras till den vänstra delen av hjärnan. Det är viktigt att barn i 
förskoleåldern får använda sitt språk, då utvecklingen i annat fall kan hämmas.  
Nativisten Noam Chomsky menade att språkets utveckling var bestämd av 
barnets mognad, d.v.s. hjärnans utveckling. Språket används på olika sätt 
beroende på i vilken situation kommunikationen sker. 
 
Under 1900-talets början var språkforskningen till stor del fokuserad på frågor 
om hur språket utvecklades. Genom olika undersökningar försökte man 
beskriva hur språket utvecklades från de första orden till avancerat tal. Det lades 
inte lika stor vikt vid vilka faktorer som påverkade språkutvecklingen. Dessa 
faktorer kom dock senare att bli en viktig del av språkforskningen. Det fanns 



olika åsikter om hur barn tillägnade sig språk. En del forskare ansåg att det fanns 
argument för att den språkliga förmågan måste vara medfödd. Andra ansåg att   
det var den miljö som barnet vistades i, som var avgörande för hur språket 
utvecklades. Dessa forskningsrön startade under 1950- och 1960-talet en 
diskussion om arvets och miljöns betydelse för språkutvecklingen. Två av de 
mest framträdande och betydelsefulla i debatten var behavioristen B F Skinner 
och lingvisten Noam Chomsky. 
 
3.1.2 Behavioristisk teori 
 
John Watson, behaviorismens grundare, valde att definiera behaviorismen som 
en vetenskap om det mänskliga beteendet. Han valde bort sådant som inte gick 
att studera tillräckligt objektivt eller värderingsfritt, såsom själ och medvetande.  
Watson ansåg att miljön har en central roll vad gäller all utveckling enligt den 
beteendepsykologiska skolan. Individen är till stora delar en produkt av den 
miljö som han/hon vistas i. Vårt beteende påverkas utifrån. B F Skinner, en av 
de mer framträdande behavioristerna, bidrog till inlärningsteorin genom 
begreppet förstärkning. Han tyckte sig märka att vi lärde oss bättre om vi fick 
någon typ av belöning, exempelvis mat eller beröm. Föräldrarna ger alltså barnet 
positiv förstärkning, när barnet uttrycker sig språkligt riktigt och inlärning sker. 
Behavioristerna menar att språket lärs in genom ett inlärt beteende. För att få 
barnen att upphöra med vissa ord som t.ex. svordomar, ges någon typ av straff 
när sådana ord används. Detta kallas för negativ förstärkning.  
 
Den behavioristiska teorin har fått mycket kritik för att den ser barnet som en 
passiv individ, som endast svarar på negativ eller positiv förstärkning. Det torde 
vara en omöjlighet att ett barn ska ha fått sitt ordförråd endast genom givna 
stimuli. Barnets egna konstruktioner av språket som t.ex. ”komde” och påhittade 
ord, tyder på att språket istället till viss del är en medfödd färdighet och att 
barnet själv provar olika språkliga uttryck. 
 
3.1.3 Nativistisk teori 
 
Den nativistiska teorin betonar arvets och mognadens roll för språkinlärning. 
Noam Chomsky är den som förknippas med denna teori. Chomsky menar att 
den mänskliga hjärnan är av ett sådant slag att barnet inte kan undgå att utveckla 
ett språk. Chomsky hävdar att barnet föds med en språklig modul, LAD 
(Language Acquisition Device), ett grammatiskt representationssystem. De 
argument för att språket skulle vara medfött är enligt Chomsky att: 
 
- Människan till skillnad från djuren har ett utvecklat språk. Försök med att 

lära apor tala har inte gett några större resultat. Däremot har man i vissa fall 
framgångsrikt kunnat lära apor teckenspråk. 



- Alla mänskliga språk har en grammatisk kultur. Vid undersökningar av 
naturfolk har det visat sig att även de har ett grammatiskt tänkande när de 
använder sitt språk. 

 
- Det tycks vara lättare att lära sig språk innan puberteten än senare i livet. 

Detta talar för att utvecklingen av hjärnan hänger ihop med språkinlärning. 
Barn som drabbas av hjärnskador har en bättre chans att återhämta sig vad 
gäller språkinlärningen, än vad tonåringar som drabbas av liknande skador 
har. Hos yngre barn kan skadefria delar av hjärnan ta över de uppgifter som 
utförts av de skadade områdena.  

 
-  De flesta barn har en likartad generell språkutveckling, vilket kan tyda på 

attt språket är förprogrammerat. 
 
- Barn utan någon formell undervisning kan tillägna sig språket under några få 

år och prestera mer än vad de har fått höra. 
 
Den kritik som bl.a. riktas mot Chomsky och hans teori är att barn inte lär sig 
språket så fort som Chomsky hävdade. Vissa grammatiska former lär sig barnen 
inte förrän i tonåren eller som vuxna. 
 
Trots olikheterna och hård kritik under senare år har den behavioristiska och den 
nativistiska teorin spelat en stor roll inom olika områden av språkforskningen. 
Skinners tankar om positiv och negativ förstärkning används bl.a. vid 
behandling av talsvårigheter och försenad talutveckling hos barn. Chomskys 
idéer har inspirerat till forskning om hur barn använder hypotesprövning vid 
språkinlärning. Med hypotesprövning avses hur barn med hjälp av sina tidigare 
kunskaper bildar nya ord och satser. 
 
3.1.4 Kognitiva teorier 
 
Jean Piaget hävdar att språket är ett teckensystem som har utvecklats i ett socialt 
sammanhang. Språket är beroende av den kognitiva utvecklingen (förmågan att 
reflektera över sitt eget lärande). De kognitiva färdigheterna är i sin tur beroende 
av individens mognad. Människan strävar efter att anpassa sig till sin 
omgivning. Denna strävan spelar en stor roll i Piagets teori. I sin strävan 
använder sig människan av två viktiga delar; assimilation och ackomodation. 
Assimilation innebär att människan anpassar omgivningen till sig själv, en 
inåtgående process. Varje individ med sin egen tankevärld uppfattar omvärlden 
på sitt sätt. Barn uppfattar därför omvärlden på ett annat sätt än vuxna. Barns lek 
är ett bra exempel på assimilation. En sked kan bli ett flygplan och en stol kan 
vara en bil. Ackomodation innebär att individen anpassar sig själv till sin 
omgivning, en utåtgående process. Vi försöker att skapa en struktur i den 



information vi tar in. Piagets tankar kring barnet och språket handlar till stor del 
om hur barnet blir mer och mer socialt. Piaget menar att språket kan delas in i ett 
egocentrerat språk och ett socialiserat språk. Språket är egocentrerat därför att 
barnet talar till sig själv, men också för att barnet saknar förmåga att sätta sig in i 
lyssnarens roll. För att utveckling av det socialiserade språket ska ske, är det  
viktigt att barnet utvecklas tankemässigt, d.v.s. att det kan sätta sig in i andras 
perspektiv. 
 
En annan kognitiv tänkare är Lev Vygotsky. Han menar att människan endast 
kan förstås om man sätter henne i sin omgivning och i sitt historiska perspektiv. 
Han säger också att den förmåga som den vuxne behärskar vid exempelvis 
problemlösning inte kan förklaras med medfödda anlag. Logiskt tänkande har 
enligt Vygotsky ingen genetisk grund. Vygotsky hävdar att barnets förmåga till 
logiskt tänkande kommer från kulturarvet. Barnet är redan vid födseln medlem 
av en kultur och det är genom sin omgivning barnet får sitt tänkande och 
handlande. I denna process är språket det som ska föra utvecklingen framåt. 
Detta sker genom att man tar intryck från omvärlden och dessa görs sedan om 
till inre egna erfarenheter. Utvecklingen går alltså från det sociala till det 
individuella – från det yttre till det inre. Språket är ett verktyg för att människor 
ska kunna kommunicera med varandra. Undervisningens uppgift är att 
underlätta för barnet att sammanfoga den nya språkliga kunskapen med den 
redan befintliga. 
 
De ovan beskrivna teorierna försöker förklara barnets språkutveckling. Det finns 
tre huvudsakliga inriktningar vad gäller språkutveckling. Den första, den 
behavioristiska eller inlärningsteorin, menar att språkutvecklingen beror på en 
yttre påverkan. Den nativistiska teorin däremot, hävdar att utvecklingen beror på 
en medfödd förmåga att utveckla ett muntligt språk. Den kognitiva inriktningen 
betonar samspelet mellan en medfödd förmåga och en stimulerande miljö. Här 
har Jean Piagets och Lev Vygotskys tankar haft en framträdande roll. De talar 
båda om en växelverkan mellan arv och miljö. Skillnaden är att Piaget betonar 
arvet, medan Vygotsky lägger större vikt vid barnets språkliga miljö. De anser 
båda att språket och tankens utveckling hänger ihop. (Arnqvist, 1993) 
  
 
3.2 Engelskundervisning i ett historiskt perspektiv 
 
I början av 1940-talet förekom engelskundervisning knappast alls i folkskolan. 
Men med 1940 års skolutredning och 1946 års skolkommission i Sverige angavs  
den ökande betydelsen av kontakter med utlandet, som ett av skälen till att man 
skulle införa undervisning i främmande språk i den obligatoriska skolan. Under 
de följande två decennierna kom engelskan att bli ett av de viktigaste ämnena i 
grundskolan. 1950 gjordes engelskan, i och med införandet av enhetsskolan, till 



ett obligatoriskt ämne för i princip alla svenska elever fr.o.m. elva års ålder, 
d.v.s. från årskurs fem. Men eftersom inte enhetsskolan berörde alla kommuner i 
landet, var det först genom läroplanen för grundskolan 1962, Lgr 62, som det 
blev ett mer reellt obligatorium med engelskundervisning, och då från och med 
årskurs 4. Det var slutligen i och med Lgr 69 som obligatoriet kom att utvidgas 
att gälla även särskolor och att omfatta alla elever i sju år, d.v.s. från årskurs 3 
till och med årskurs 9. (Hyltenstam, 1981)  I Lgr 62 lades betoningen på att 
språket först och främst handlade om muntlig kommunikation mellan individer. 
Vidare rekommenderades också att undervisningen skulle bedrivas på det 
främmande språket. Med Lgr 69 kom engelskundervisningen att påbörjas redan i 
år 3. Man hade dessförinnan etappvis flyttat engelskundervisningen allt längre 
ner i åldrarna från att tidigare ha bedrivit den i år 5 - 7, för att nu starta i år 3. 
Lgr 80 gjorde det dock möjligt att genom lokala beslut flytta engelskan tillbaka 
till mellanstadiet. (Holmstrand, 1983) 
 
 
3.3 EPÅL –projektet 
 
EPÅL-projektet (Engelska PÅ Lågstadiet) är ett forskningsprojekt som bedrivits 
om engelska på lågstadiet. Det är en brett upplagd undersökning under ledning 
av Lars Holmstrand. 
 
3.3.1 Bakgrund till EPÅL-projektet 
 
Diskussionen om en tidigt påbörjad undervisning i främmande språk har pågått i 
flera decennier. EPÅL-projektet är ett forskningsprojekt där medlemmarna i 
projektet har undersökt effekterna av en start med engelska redan i år 1. 
Projektet finansierades av skolöverstyrelsen och var förlagt till pedagogiska 
institutionen vid universitetet i Uppsala. Projektet har varit ovanligt långvarigt, 
då det har pågått i mer än ett decennium från 1969 till 1980. Detta har gjort att 
lärarnas och allmänhetens inställning till den tidigt påbörjade undervisningen i 
engelska har förändrats under projektets gång. Initiativet till EPÅL togs av 
metodiklektorer i moderna språk vid dåvarande Lärarhögskolan i Uppsala. 
 
Syftet med EPÅL-projektet var att närmare undersöka fördelarna och 
nackdelarna med en ännu tidigare start med engelskundervisning än vad Lgr 69 
sa (år 3). Man ville veta på vilket sätt en tidig engelskundervisning skulle 
påverka dels engelsk-kunskaperna och kunskaperna i övriga ämnen, dels 
attityderna gentemot de olika ämnena. Effekterna på elever från olika 
samhällsgrupper, inte minst invandrare, stod också i centrum.  
Den hypotes som talar om en tidig optimal ålder för språkinlärning var en viktig 
anledning till att EPÅL-projektet startades. Andersson (1955) ansåg att ju yngre 
barnet var, desto lättare hade det att lära sig ett nytt språk. Kända lingvister som 



Chomsky (1959) och Lado (1964) var bland dem som intygade att barn i motsats 
till vuxna har en särskild lätthet för inlärning av ett andraspråk. (Holmstrand, 
1983) Det finns dock många kritiska synpunkter mot denna hypotes. Det 
viktigaste argumentet mot hypotesen om en optimal ålder för språkinlärning är 
att den saknar stöd av empirin, d.v.s. kunskap grundad på erfarenhet. Detta har 
framkommit efter omfattande genomgångar av forskningen på området. En 
annan svaghet med teorin är att den bygger på någon form av jämförelse mellan 
barn och vuxna, vid inlärning av ett andraspråk. Många har framhållit att barns 
och vuxnas situationer vid sådan språkinlärning vanligtvis inte går att jämföra. 
Detta gäller särskilt vid jämförelsen mellan invandrarbarn och deras föräldrar. 
Teorin om en tidig optimal ålder för inlärning av främmande språk ska betraktas 
som en inspirationskälla till EPÅL- projektet, inte som en teori som projektets 
undersökningar bygger på. (Holmstrand, 1983) 
 
Samtidigt som EPÅL startades antogs Lgr 69 och den s.k. JET-utbildningen 
(JET= Junior English Teaching) av lågstadielärare i engelska påbörjades. Detta 
tyder på att undervisning i engelska på lågstadiet var någonting positivt och 
eftersträvansvärt. (Holmstrand, 1983) JET-projektet startades eftersom endast en 
mycket liten minoritet av lågstadielärarna hade behörighet att undervisa i 
engelska. I och med Lgr 69 skulle ju engelskundervisningen börja redan på 
lågstadiet. JET-projektet var en tvåårig kurs som omfattade 95 timmars 
undervisning. (Malmberg, 1985) 
 
3.3.2 Genomförande av EPÅL-projektet 
 
EPÅL- projektets undersökning ägde rum i Västerås och man följde den årskull 
elever som började skolan höstterminen 1970. Anledningen till att just Västerås 
blev valt var bl.a. att kommunen hade lärare som var behöriga att undervisa i 
engelska på lågstadiet. Närheten till Uppsala sågs också som en fördel, då 
projektet leddes från Uppsala. Att invandrartätheten i Västerås var hög var 
ytterligare ett skäl till att man valde just denna kommun. Man ville försäkra sig 
om att få en representativ undersökning, då man trodde sig veta att 
invandrartätheten skulle öka även i det övriga landet. 
 
1970 var det 1800 elever som började i år 1 i Västerås skoldistrikt och de var 
fördelade på 85 klasser. De elever som fick undervisning i engelska från år 1, 
den s.k. experimentgruppen (E1), bestod vid skolstarten av ca 500 elever 
uppdelade på 24 klasser. De övriga klasserna delades in i två kontrollgrupper, 
K2 och K3.  Elevsammansättningen i K3 var så likartad den i E1 som möjligt. 
Även den bestod av ca 500 elever uppdelade på 24 klasser. De kvarvarande 
klasserna i Västerås var då 37 stycken och bildade K2, som blev en slags extra 
kontrollgrupp. Denna typ av upplägg där en experimentgrupp jämförs med 
kontrollgrupper kallas för kvasiexperimentell design.  



Forskningen pågick under hela tiden eleverna gick i grundskolan, men tonvikten 
lades på åren 1-6. Antalet timmar eleverna fått engelskundervisningen under 
åren 1-6 var identisk i de olika grupperna. Skillnaden bestod i när  
engelskundervisningen bedrevs. I experimentgruppen började man med  
engelskundervisningen på vårterminen i år 1. Anledningen till att starten inte 
skedde på höstterminen var att man först ville ge eleverna möjligheten att 
anpassa sig till skolvärlden. Projektgruppen ansåg också att den grundläggande 
läs- och skrivträningen i svenska borde ha kommit igång, innan undervisningen i 
engelska påbörjades. Tiden för undervisning i engelska i gruppen E1 under år 1 
och 2 togs från engelskan under år 5 och 6. För att undervisningstiden skulle 
räcka till under år 1 och 2 bytte man undervisningstid med ämnet svenska. Detta 
innebar att man i E1 hade färre undervisningstimmar i svenska under de första 
två åren, jämfört med de båda kontrollgrupperna. I slutet av år 6 hade 
experimentgruppen och de båda kontrollgrupperna haft lika mycket 
undervisningstid i både svenska och engelska, skillnaden bestod i att man valt 
att disponera undervisningstiden olika under de sex åren. 
  
Inom projektet hade man konstruerat ett särskilt läromedel i engelska p.g.a. att 
man behövde ett lämpligt nybörjarmaterial till den tidiga starten. Till läromedlet 
följde en mycket utförlig lärarhandledning och det var viktigt att undervisningen 
var så enhetlig som möjligt. Läromedlet användes både av E1 och K3 de första 
terminerna med engelskundervisning. Därefter övergick man till samma 
läromedel som K2 använt sedan starten i år 3. Detta läromedel var ett vanligt 
förlagsläromedel.  
 
EPÅL-projektet pågick under en lång tid. Hela låg- och mellanstadiet studerades 
noggrant d.v.s. 6 år. Under en sådan lång tidsperiod får man räkna med 
störningar t.ex. i form av inflyttningar och utflyttningar av elever, frånvaro bland 
klasslärarna, lärarbyten etc. Denna typ av störningar visade sig dock ha mycket 
liten betydelse för elevprestationerna, därför kan man säga att upplägget har 
fungerat väl.  
 
Under projektets gång genomfördes ett antal olika prov och mätningar t.ex. 
begåvningsmätningar, mätningar rörande kunskaper i svenska och matematik 
samt attityder och mätningar i engelska. Begåvningsmätningarna ägde rum i 
samband med skolstarten och i år 4. Mätningarna i svenska och matematik och 
attityderna till respektive ämne gjordes regelbundet i slutet av vårterminen varje 
år. För att eleverna skulle ha uppnått samma antal undervisningstimmar i 
engelska vid mätningstillfället, så genomfördes dessa vid olika tidpunkter för E1 
och K3. Eleverna i kontrollgruppen var alltså äldre än sina kamrater i 
experimentgruppen när testerna genomfördes. Ansvariga för testernas 
genomförande var respektive klasslärare. Man använde sig dels av redan 
konstruerade prov såsom skolmognadsprov och standardprov i svenska och 



matematik, dels av prov som utformats av projektansvariga t.ex. ett s.k. bild-
läsförståelseprov, matematikprov och attitydinstrument. Utöver mätningarna och 
proven insamlades också vissa bakgrundsfakta om varje elev. Det var uppgifter 
om klass, undersökningsgrupp, elevens kön, uppgift om föräldrarnas yrke 
(underlag för en socialgruppsklassificering) m.m. Även information från 
länsstyrelsen inhämtades för att fastställa vilka elever som skulle betraktas som 
invandrarelever. (Holmstrand, 1983) 
 
3.3.3 EPÅL-projektets slutsatser 
 
Teorin om en tidig optimal ålder för språkinlärning har som tidigare nämnts 
ifrågasatts av forskare. Med tiden har kritiken blivit allt starkare och argumenten 
för teorin är inte tillräckliga. Teorin har allvarliga svagheter och bör därför 
överges. Det bör återigen påpekas att teorin bara varit en allmän 
inspirationskälla till EPÅL-projektets undersökningar och därför påverkas inte 
projektets slutsatser av att teorin förkastas. (Holmstrand, 1983) 
 
Det finns ingen tidig optimal ålder för inlärning av engelska eller andra 
främmande språk. Om inlärningsbetingelserna är likvärdiga är yngre individer 
knappast effektivare än äldre. Det verkar mer meningsfullt att undersöka vilken 
typ av ämnesinnehåll, som eleverna i en viss ålder bäst kan tillägna sig. Barn i 
lågstadieåldern har sannolikt förhållandevis lätt att tillägna sig främmande språk. 
(Lindström, 1998) 
 
De resultat som EPÅL-projektet kommit fram till är att 
experimentgruppseleverna inte har påverkats negativt ifråga om sina prestationer 
varken i svenska eller matematik. Färdighetsutvecklingen i svenska kan kanske 
ha stimulerats något av den tidiga undervisningen i främmande språk. Ett av 
argumenten mot tidig engelskundervisning har varit att det skulle inverka 
negativt på modersmålet. EPÅL har dock inte funnit något som tyder på detta. 
Däremot kunde lärarna ana i matematiken i år 1, att införandet av engelska 
påverkade kunskaperna något negativt. Detta gick dock snabbt över och 
experimentgruppen och kontrollgrupperna låg sedan på samma kunskapsnivå. 
Attityderna till skolan och skolarbetet har inte påverkats negativt av införandet 
av tidig engelskundervisning. 
 
Resultaten på alla prov och mätningar som gjorts i engelska år 1-6, visar att det 
kunskapsmässigt inte skiljer mellan experimentgruppen och kontrollgrupperna. 
Det är inte till nackdel för resultaten i engelska om undervisningen påbörjas 
tidigt – t.o.m. så tidigt som i år 1. Följande slutsats kan därför dras: 
” Under förutsättning att betingelserna är goda, främst kanske när det gäller 
tillgång på välutbildade lärare, är engelska med start i årskurs 1 eller årskurs 2 



ett av pedagogiska skäl välmotiverat alternativ till start i årskurs 4 och bättre än 
om starten sker i årskurs 3.” (Holmstrand, 1983, s. 94) 
 
 
3.4 Forskning om tidig undervisning i främmande språk 
 
Wilhelm Viëtor (1850-1918), mera känd som Quosque Tandem presenterade ett 
nytänkande inom språkundervisningen. Han och Henry Sweet (1845-1912) 
använde olika språkteorier för att visa att en förändring borde ske. De skrev bl.a. 
- att det talade språket skall utgöra grunden för undervisning, 
- att kunskap om fonetik är viktig för alla språklärare, 
- att eleven ska höra språket långt innan det skrivna ordet introduceras, 
- att ord och begrepp ska tränas i ett sammanhang, 
- att grammatik ska läras ut induktivt, d.v.s. baserat på erfarenhet, 
- att översättning används sparsamt. 
Många av dessa principer som dessa tidiga lingvister på sin tid framhöll som 
väsentliga för undervisningen, hittas också i dagens språkdebatter. (Lindström, 
1998)   
 
EPÅL-projektet är inte den enda forskning som genomförts vad gäller tidig 
undervisning av ett främmande språk. EPÅL-projektets undersökningar har dock 
varit utförligare och mer omfattande än övrig forskning, då det pågått under en 
längre tid och även undersökt elevers attityder.  
Såväl amerikansk- som europeisk FLES-forskning (FLES= Foreign Languages 
in the Elementary School) har genomförts. Effekterna av en tidig undervisning i 
ett främmande språk har undersökts. Resultaten visar att tillförandet av ett 
andraspråk har varken försämrat elevernas allmänna färdigheter eller deras 
modersmålsutveckling. Inga negativa effekter på andra ämnen i skolan har 
kunnat upptäckas. De främmande språken i ovanstående forskning har bl.a. varit 
spanska och franska. (Holmstrand, 1983) 
 
Ett bra exempel på FLES-rörelsens betydelse och genomslagskraft är England. 
Före 1970-talet fanns undervisning i främmande språk i England enbart för de 
allra duktigaste, de ca 20 procent som klarade inträdesproven till grammar 
school. Därför var ett FLES-program verkligen något att satsa på, framför allt av 
två starka skäl. För det första skulle ett framgångsrikt projekt verka dämpande 
på dem som var emot språkundervisning för alla. Många ansåg nämligen att 
enbart duktiga barn med speciellt god språkförmåga kunde lära sig ett 
främmande språk. För det andra fanns det nu en chans för alla barn att lära sig 
ett främmande språk innan inträdesprov förde dem till olika skoltyper. ”French 
from Eight” startade under 1963-64. Lärarna fick grundutbildning både i 
Frankrike och England. En speciell metodik utarbetades och en longitudinell 
utvärdering ägde rum. 



Den slutliga rapporten, den s.k. Burstallrapporten, publicerades 1974 och 
representerade resultatet av tio års utvärdering. Försöken i England, och de i 
USA, visar att de barn som startade senare nådde ungefär samma resultat som de 
som började tidigare. Den tid och energi som lagts ner, stod inte i proportion till 
den kunskap barnen hade. Clare Burstall kunde inte i undersökningen se 
tillräckliga bevis för att språkundervisning måste börja tidigt. 
 
Dock fanns i undersökningen bevis för att språkförmågan hos de barn som hade 
börjat med franska från åtta års ålder var bättre när det gällde muntlig förståelse 
och viss enkel kommunikation, än för dem som startat vid elva år. Man ansåg 
också att de som börjat tidigare hade en mer positiv attityd till det franska 
språket och den franska kulturen. Det fanns alltså både positiva och negativa 
erfarenheter, men myndigheterna valde att avsluta försöket, till stor del därför att 
de mottagande skolorna hade svårigheter att anpassa undervisningen till de 
heterogena grupperna som de fick i franska. (Lindström, 1998) 
 
Bakom införandet av tidig språkundervisning låg tanken om en s.k. kritisk 
period i den tidiga puberteten, efter vilken man inte skulle ha samma förmåga att 
förvärva ett främmande språk, framför allt inte dess uttal. Små barns spontanitet 
och lust att leka med språket betonades också, liksom värdet för den allmänna 
personlighetsutvecklingen av kunskap i ett främmande språk. Farhågor fanns 
beträffande negativa effekter på utvecklingen av det egna språket. Mycket av 
den forskning som har genomförts har gått ut på att belysa dels utvecklingen av 
färdigheten på det främmande språket, dels eventuell inverkan på andra ämnen, 
främst modersmålet. (Hyltenstam, 1981) 
 
 
3.5 Synen på nybörjarundervisning i engelska 
 
När Lgr 69 infördes, EPÅL-projektet påbörjades och JET-utbildningen satte 
igång, var tidig engelskundervisning någonting att sträva efter. Denna 
uppfattning förändrades dock. EPÅL-projektet lyckades inte påvisa några 
tydliga effekter, varken positiva eller negativa, vad gällde tidig 
engelskundervisning. Lågstadielärarna upplevde det problematiskt att de i 
normalfallet bara fick undervisa i engelska vart tredje år. Först genomgick de 
JET-utbildningen och sedan fick de ingen fortbildning alls. Det var svårt att 
hålla engelskkunskaperna vid liv. Det förekom också problem vid 
stadieövergången till år 4. Kontinuiteten i engelskundervisningen stördes och 
låg- och mellanstadielärarnas syn på undervisningen var inte alltid densamma.  
Detta ledde till att elevernas förkunskaper inte togs till vara på bästa sätt. 
(Holmstrand, 1983) Dagens lärarutbildning utökar lärarnas kompetensområde i 
engelska från år 1 t.o.m. år 7, vilket gör att man på sikt inte får de problem som 



man hade när lågstadielärarna normalt bara undervisade i engelska vart tredje år. 
(Skolöverstyrelsen & Utbildningsförlaget, 1990)  
 
Holmstrands rapport bidrog med all säkerhet till att Lgr 80 gav lågstadiet två 
timmar i engelska att fördelas på lämpligt sätt, istället för en fastlåsning vid en 
speciell årskurs. Att så många skolor övergav möjligheten att börja med 
engelskundervisningen redan i år 1 eller i år 2 under 1980-talet, får tillskrivas 
andra orsaker. Många valde ju att istället börja med engelskundervisning i år 4 
som tidigare. Detta blev också möjligt i.o.m. Lgr 80. (Lindström, 1998)  
 
Oberoende av EPÅL spred sig bland lärarna ett allt större missnöje med 
engelskundervisning i år 3. De ställde krav på att engelskstarten skulle flyttas till 
år 4, som tidigare varit fallet. Ett argument som de använde sig av var ”tron” att 
en tidig engelskundervisning störde elevernas färdighetsträning i modersmålet. 
Detta argument finns det dock vare sig något empiriskt eller teoretiskt stöd för. 
Ett annat argument var att tidig engelskundervisning kunde innebära problem för 
invandrarbarnen. Detta är en komplicerad fråga som saknar ett givet svar. 
Undersökningar gällande denna fråga har genomförts vid institutionen för 
praktisk pedagogik i Göteborg. Varken dessa undersökningar eller EPÅL har 
kunnat ge stöd för argumentet att invandrarbarn generellt sett skulle ha större 
svårigheter att lära sig engelska än svenska barn. Lägg dock märke till att 
invandrarelever är en mycket heterogen grupp, d.v.s. de har olika bakgrund och 
erfarenheter med sig in i skolans värld. (Holmstrand, 1983)  
 
Vissa lärare på lågstadiet har inte undervisat i engelska på flera år och en del 
känner sig både oroliga och okunniga. Samtidigt har de kollegor som är 
entusiastiska och gärna vill börja, eller redan har börjat med engelska. Detta kan 
leda till att på vissa håll får vi lärare, som egentligen inte vill undervisa i 
engelska, men som känner att de måste. Detta kan betyda en sämre start för 
barnen, än om de börjar ett eller ett par år senare, med en lärare som har längre 
erfarenhet och större önskan att ha nybörjarengelska. (Lindström, 1998) 
 
Från och med budgetåret 1982/83 gavs de olika skolstyrelserna möjlighet att 
flytta ämnet engelska från låg- till mellanstadiet ”om särskilda skäl föreligger” 
(Lgr 80, sid. 160). Det visade sig snart att de flesta kommuner i landet hade 
”särskilda skäl” att förlägga starten till år 4. Engelskan ska dock normalt 
påbörjas på lågstadiet, men möjligheten finns att på kommunal nivå flytta 
engelskan till mellanstadiet. Denna lösning är kanske inte den bästa. Det vore 
bättre om ett beslut togs som gällde för hela landet. Antingen ska 
engelskundervisningen påbörjas i år 1 eller 2, eller i år 4. Detta skulle underlätta 
för elever vid flytt mellan skolor där engelskundervisningen startar i olika år. 
Alternativet med start i år 3 är inte att föredra. Dels för att lågstadielärarna bara 
undervisar vart tredje år och dels för att samarbetet mellan låg- och 



mellanstadiet inte alltid fungerar som det är tänkt. Det är viktigt att tänka på att  
en tidig engelskundervisning både är möjlig att genomföra och att det dessutom 
går att uppnå goda resultat. Målen för engelskan ska ligga till grund för beslutet 
om man ska börja tidigt med engelskan, d.v.s. år 1 eller 2 eller vänta till år 4. 
Man bör även ta hänsyn till vilka resurser som finns att tillgå. (Holmstrand, 
1983) 
 
Frågan om när undervisning av det första främmande språket skall påbörjas 
måste ses mot bakgrund av en rad olika faktorer. De rent språkliga skäl som 
anförts, nämligen att främst ett gott uttal skulle vara lättare att förvärva tidigt, 
har visat sig svåra att belägga i kontrollerade försök. Det föreligger alltid stora 
problem vid långvariga försök, då elevgrupperna inte kan hållas samlade, nya 
elever tillkommer och sådana som läste det främmande språket försvinner, det är 
svårt att konstruera tillräckligt känsliga mätinstrument etc. Faktum tycks kvarstå 
att det är svårt att ta fram entydiga experimentella resultat som argument för en 
tidigare start. Å andra sidan har man inte heller kunnat belägga de befarade 
negativa effekterna på t.ex. modersmålsinlärningen. Inte heller kritikerna får 
alltså stöd av forskningen. 
 
 Den nuvarande svenska modellen med en långt utdragen studietid i engelska  
(om starten sker i år 3) förefaller inte ha några speciella fördelar. Tvärtom är det 
en vanlig lärarerfarenhet att det är svårt att behålla elevernas intresse och 
motivation för ämnet, något som tycks ha blivit än mer betonat i grundskolan 
sedan engelskan utsatts för två stadieövergångar. Mot engelska på lågstadiet 
talar också det faktum att lågstadielärarna bara får undervisa i engelska vart 
tredje år och därför har svårt att bevara både egen språkfärdighet och metodisk 
erfarenhet. 
 
Det som talar mot den kommunala valfrihet som nu föreligger, att kunna börja 
med engelskundervisning i år 3 eller 4, är framför allt de problem som uppstår 
när elever flyttar. Eleven riskerar att helt förlora första årets undervisning eller 
att få göra samma sak två gånger. 
Det bör framhållas att fler skäl talar för år 4 än för år 3 som lämplig startpunkt 
och att detta inte innebär något förnekande av betydelsen av tidig 
språkundervisning. Värdet av tidig hemspråksträning i förskolan och 
undervisning i såväl hemspråk som svenska för invandrarbarn på lågstadiet 
ifrågasätts inte. Det rör sig om två vitt skilda problem som inte bör förväxlas. 
(Hyltenstam, 1981) 
 
EES-avtalet från den första januari 1993 innebär fri rörelse för gods och 
människor inom EU, vilket också innebär behov av större språkkunskaper. I 
skolan bör mer tid ägnas åt språk t.ex. genom att starta språkundervisningen vid 
tidigare ålder. Idag finns åter ett stort intresse för tidig språkundervisning till 



stor del på grund av den vikt man lägger vid goda språkkunskaper både inom 
EU och Europarådet. 1989 genomförde Europarådet en undersökning som 
visade att 13 av medlemsländerna ansåg att språkundervisning för yngre elever 
hade högsta prioritet. Ett flertal länder har från sex-sjuårsåldern 
försöksundervisning på gång. Andra t.ex. Norge har redan börjat med engelska 
som obligatoriskt ämne från år 1. Waldorfskolorna i Sverige börjar med två 
främmande språk, engelska och tyska, från år 1. (Lindström, 1998) 
 
Idag finns inte forskning som visar om två så tidiga språkstarter som svenska 
och engelska från år 1 påverkar barn positivt eller negativt. Nästa steg i svenska 
skolan blir kanske en diskussion inte bara om engelska från år 1, utan dessutom 
tyska från år 3 och ytterligare ett främmande språk i år 6. Det är därför viktigt att 
hela tiden forska, utvärdera och diskutera. Att fastna i trender bör undvikas för 
att inte överlasta kursplaner, minska antalet timmar på mellan- och högstadiet 
för att få utrymme på lågstadiet. Vissa tendenser till detta kan anas i flera lokala 
studieplaner, där engelskan på mellanstadiet har fått kortare tid i jämförelse med 
tidigare fördelning, till förmån för lågstadiet. Detta är en svår balansgång och 
bör diskuteras noggrant. (Lindström, 1998) 
 
Det finns ingen universalmetod i språkundervisning. Varje lärare måste ta del av 
den debatt som förts och förs kring språkinlärning och språkmetodik. Med 
ledning av detta och sina egna praktiska erfarenheter måste läraren pröva sig 
fram och finna sin egen väg att gå. (Malmberg, 1985) 
 
 
3.6 Vad krävs för att genomföra tidig engelskundervisning? 
 
För att tidig engelskundervisning ska fungera krävs det:                          
 

att det finns tillräckligt många motiverade och kvalificerade lärare som vill 
arbeta med tidig engelskundervisning 

att det finns tillgång till lämpligt material som passar respektive 
åldersgrupp 

att man har stöd från samhället och speciellt från utbildningssamhället 
d.v.s. skolledning, lärare, elevernas föräldrar etc. 

att undervisningen sker kontinuerligt och att övergången från år till år är 
smidig 

att utvärdering sker regelbundet för att kontrollera att undervisningen 
fungerar väl 

att information når ut till föräldrar och allmänhet. (Holmstrand, 1983) 
 
När tidig engelskundervisning påbörjas är det viktigt att man får bekanta sig 
med det nya språket via örat och ögat i kombination. Eftersom man inte bör 



använda sig av ord eller text i början av undervisningen kan synintrycken vara i 
form av bilder. (Söderlund, 1993) De första lektionerna bör genomföras utan att 
eleverna ser text på det nya språket. Eleverna kan nämligen låta bokstäverna  
motsvaras av de ljud som man använder i svenskan och då försvåras inlärningen. 
(Lindell, 1971) Eleverna tränas i början på att lyssna och reagera med 
handlingar. För många känns det skönt att inte behöva tala engelska redan de 
första lektionerna, men de får ändå uppleva glädjen av att svara på lärarens 
instruktioner med någon form av aktivitet. När de så småningom börja yttra sig 
på engelska är det viktiga vad de säger inte hur de säger det. Kommunikationen 
är det väsentliga. Det är viktigt att läraren kan få eleverna att vilja och våga 
använda det nya språket och att han/hon tar tillvara på elevernas 
nybörjarintresse. Alla elever måste få chansen att deltaga i undervisningen. 
(Söderlund, 1993) 
 
Lärarens roll är inte främst att leda och delta i varje aktivitet, utan att skapa 
förutsättningar för goda inlärningssituationer. Rollen som expert/handledare blir 
främst stödjande, men den är ändå oumbärlig. De engelskövningar som görs bör 
i största möjliga mån ske i par och/eller smågrupper, för att eleverna ska få 
använda språket så mycket som möjligt och få känna sig så trygga som möjligt. 
(Levihn, Eyre, Forsgren, Fox & Norman, 1991)  
 
Språk är kommunikation. Språkets form är viktig, men kan aldrig vara det 
primära. Eleverna ska våga prata utan rädsla för att uttrycka sig fel. Detta synsätt 
skiljer sig från tidigare språkundervisning, då formen var det viktigaste. (Tholin, 
1992) I Lgr 80 står att eleverna ”vill och vågar använda engelska”. För att uppnå 
detta mål måste undervisningen bedrivas på ett sådant sätt att eleven inte får en 
känsla av att alltid misslyckas, att alltid göra fel, en lust att hellre tiga än att tala. 
(Hyltenstam, 1981) Eleverna bör vartefter tiden går tala mer och mer engelska. 
Man lär sig ju dansa på dansgolvet, simma i vattnet och då måste man ju 
naturligtvis lära sig ett nytt språk genom talet. Undervisningen bör i så stor 
utsträckning som möjligt föras på det främmande språket. (Lindell, 1971) 
Språkinlärningen är en process som tar olika lång tid för olika elever. Någon 
form av individualisering är därmed nödvändig i språkundervisningen. 
Undervisningen måste varieras så att varje elev får sina behov tillgodosedda. 
Inlärning kan ske på flera olika sätt, t.ex. auditivt, visuellt. Läraren ska stötta och 
driva på och det är viktigt att alla elever får känna att de lyckas och att de kan. 
Eleverna ska känna sig delaktiga i undervisningen och inlärning sker när de 
kopplar ihop det nya med det de redan kan. (Tholin, 1992) 
 
Det viktiga är att sätta elevens inlärning i centrum, istället för lärarens 
undervisning. Eleverna kan redan en hel del engelska ord och fraser som de lärt 
sig genom TV, film och musik. Detta gör att de kommer igång mycket snabbare 
med sin språkutveckling. Övervinn elevernas rädsla för det nya språket, genom 



att göra dem uppmärksamma på att de redan kan mycket. Läraren bör tänka på 
att vara konsekvent, ställa krav på eleverna, hålla sig till fasta ramar och tro på 
elevens egen förmåga.  
(Hanisch & Risholm, 1994) 
 
När eleverna går på lågstadiet är det vid denna ålder viktigast med direkt och 
kontinuerlig kontakt med barnen. Det är nödvändigt att ständigt anpassa 
undervisningssättet till klassens sinnesstämning och lynne en viss dag eller till 
och med från en minut till en annan under samma lektion. (Shepstone 
Pettersson, 1970) 
 
Monica Shepstone Pettersson skriver i sin bok att hon redan från starten var 
övertygad om att det viktigaste vid experimentundervisning i engelska med så 
unga elever, var att så realistiskt som möjligt vinna deras förståelse för att ett 
språk är ett kommunikationsmedel. Dessa elever började med 
engelskundervisning i år 3, då de flesta elever redan har lärt sig enstaka ord och 
fraser på engelska, som de tycker om att imponera med. Detta betyder dock inte 
att de inser att de ord och fraser, som de slänger omkring sig, frambär ett 
budskap av något slag. Man måste få eleverna att använda språket på ett normalt 
och naturligt sätt, d.v.s. genom att tala med andra människor och meddela sig 
med dem. Man måste få eleverna att inse det faktum, att om de möter en 
engelsman är det omöjligt att få någon kontakt med honom, såvida de inte kan 
tala engelska eller engelsmannen kan tala svenska. Det enda sättet att få eleverna 
att förstå detta är att insistera på, redan från den allra första lektionen, att 
svenska absolut inte får talas. Enligt Monica Shepstone Pettersson är det just de 
första lektionerna som är allra viktigast. Om eleverna kan acceptera denna 
ofrånkomliga nödvändighet under den första terminen, då har de också 
accepterat och insett det väsentliga – språk är ett kommunikationsmedel. Det är 
de första lektionerna som är av vital betydelse och det spelar ingen roll om lite 
svenska kommer in på ett senare stadium, men endast någon enstaka gång. 
Problemet som omedelbart dyker upp är helt naturligt – hur slår man över till 
engelska utan att använda svenska? Man bör lektionen innan det är dags för 
engelska förbereda eleverna på att det efter rasten är engelsklektion, och att det 
från det ögonblick de träder in i salen inte förekommer ett ord svenska. Enligt 
Monica Shepstone Pettersson fungerar detta arbetssätt mycket bra. Eleverna är 
medvetna om vad som gäller och är fyllda av spänning och förväntan inför det 
nya språket. Om man börjar och genomför lektionen på engelska håller man fast 
denna värdefulla känsla av spänning och av något annorlunda, som skapar den 
iver som behövs för att ge liv och intresse åt de första lektionerna. (Shepstone 
Pettersson, 1970) 
 
Läraren bör i sin engelskundervisning använda sig av så konkreta saker som 
möjligt, sådana som barnen kan ta på och känna på. Verkliga föremål och 



leksaker har visat sig göra mycket större intryck på barn i 9-10-års åldern än 
bilder och illustrationer, genom att ordet kan presenteras direkt och på ett 
naturligt sätt. Läraren behöver en kollektion av leksaker och saker av olika slag, 
storlek och färg. Introduktionen av bilder kan enligt Shepstone Pettersson anstå 
till andra terminen. När man sedan ska utöka ordförrådet ger stora, klara 
planscher ett mycket bra resultat. En ny plansch av t.ex. en bondgård eller hus 
och trädgård väcker omedelbart livligt intresse. Frågan ”What can you see?” 
lockar fram massor med olikartade svar och uppmuntrar till inlärandet av många 
nya glosor. Lektionerna i engelska bör ta formen av enkla, naturliga samtal. 
Genom att bygga upp lektionerna helt på frågor och svar och sällan använda 
uttrycket ”Say after me” lär sig barnen att tidigt ta aktiv del i språkskapandet. 
Det är viktigt att uppmuntra eleverna till egna, uttänkta svar. För att eleverna ska 
kunna svara måste givetvis glosor och konstruktioner övas in. Det underlättar 
om man ger övningarna karaktären av lekar. (Shepstone Pettersson, 1970) 
 
Samma praktiska, naturliga och konkreta syn på språkundervisning återfinns hos 
Froebel (1782-1852). Froebel arbetade med konkreta föremål i barnens 
omgivning som stol, bord, skåp etc. Dessa ting fick barnen upptäcka och 
beskriva både hur begreppen användes och hur föremålet såg ut. Språket 
stimulerades och utvecklades genom att eleverna upptäckte föremålet med sina 
sinnen. Genom denna process fick begreppet en innebörd och blev inte bara ett 
tomt ord, en etikett. (Lindström, 1998) 
 
De flesta barn tycker om att sjunga och det tycks vara ännu roligare att sjunga på 
engelska. M. Shepstone Pettersson anser att sång är till stor hjälp för att vänja 
barnen vid uttalet. När barnen svarar på frågor gör de det i egen takt. I en 
barnvisa tvingas de att hänga med och att använda längre meningar. Tungan 
måste bli smidigare, om den ska få fram ljuden i tid. Sånger kan t.ex. komma till 
användning vid slutet av lektionerna eller för att inspirera till nytt intresse om 
detta synes avta. En atmosfär av glättighet och entusiasm parad med en stor del 
”skådespeleri” utgör vitala ingredienser för Shepstone Petterssons typ av 
undervisning. 
 
Monica Shepstone Pettersson föreslår vissa grundprinciper för varje 
engelsklektion: 
1. Använd aldrig svenska. 
2. Använd alltid konkreta föremål i början av introduktionen av ord, istället för 

bildmaterial.  
3. Försök få själva inlärandet av varje övning att ta formen av en lek. 
4. Tillhandahåll olika typer av övningar varje lektion och redan från början. 

Detta gör det möjligt att variera lektionen på ett naturligt sätt och att gå över 
till något helt annorlunda om barnen visar tecken på att bli rastlösa och 
uttråkade. Det är bättre att hålla samma lektion som innehåller fem olika 



övningar fem gånger i rad – men på ett varierande sätt och i olika tidsföljd – 
än att ge fem lektioner, där var och en endast presenterar ett övningsmoment. 

5. Underlätta för barnen att komma ihåg ord genom konstant bruk av deras 
händer, genom att göra olika rörelser och gester. T.ex. när ”up” och ”down” 
inläres ska eleverna peka med händerna samtidigt som de uttalar orden. 
Eleverna håller händerna sysselsatta samtidigt som de får hjälp för minnet 
genom associationer av illustrerande rörelser och ord. 

6. Överdriv intonationen hellre än motsatsen – felaktig intonation bör alltid 
korrigeras. Det är alltid svårare att justera felaktig intonation än att förbättra 
dåligt uttal.  

7. Använd de viktiga orden ”good” och ”very good” så ofta som möjligt. 
Försök att göra det på ett sådant sätt, att eleverna förstår att det är uppriktigt 
menat. 

 
Idealiska förhållanden för nybörjarundervisning i engelska vore två stycken 20-
minuters lektioner per vecka, med minst en dag emellan och i mindre grupper 
om endast 10 elever. Det är bra om eleverna kan sitta i en cirkel vid ett runt 
bord, där alla klart kan se läraren och varandra. Om man har möjlighet att 
gruppindela när man har engelskundervisning bör klassen inte uppdelas i 
grupper med utgångspunkt från kunnighet och förmåga. I klasser, där stora 
differenser förekommer, är det bäst att ha några av varje i varje grupp, då de mer 
kunniga kan hjälpa de mindre försigkomna. Denna hjälp görs naturligtvis genom 
att svaren uttalas i korus innan eleverna tillfrågas individuellt, då de ”duktigaste” 
eleverna givetvis tillfrågas först. (Shepstone Pettersson, 1970) 
 
 
3.7 Tips och idéer vid engelskundervisning 
 
Här nedan följer tips och idéer som man kan använda vid engelskundervisning. 
 

Instruktionsövningar- eleverna får en instruktion som de ska utföra t.ex. 
”Point to the window, all of the boys walk to the door”.  

Sångövningar-  sjung ofta om klassen vill det, man lär sig bäst när man är 
glad. 

Uppmaningar- ”Stand up! Sit down! Open the window! Go to the door!” 
(Söderlund, 1993) 

Läs sagoböcker på engelska. Välj gamla välkända sagor, så att barnen trots 
att de inte förstår alla engelska ord, kan ta till sig sagan och förstå 
sammanhanget och dessutom få ett ökat ordförråd. (Tholin, 1992) 

Ha ett bra lexikon till hands som passar åldersgruppen. 
Lek med språket i form av rim och ramsor. 
Använd ljudkassetter med sånger och berättelser. 



Ha ett lager med bredvidläsningsböcker, korsord och tidningar på engelska. 
(Se bilaga 1) 

Variera mellan hjälpmedel såsom blädderblock, overhead- projektor och 
tavla. 

Ha ett stort förråd av leksaker med olika färg och form. 
Ha ett stort förråd av bilder t.ex. vykort, foto (Hanisch & Risholm, 1994) 
Använd engelska i så stor utsträckning som möjligt i undervisningen 
Integrera engelskan med andra ämnen t.ex. matematik 

(multiplikationstabellerna). 
Lek olika lekar på engelska t.ex. Simon says, I spy with my little eye 

something beginning with a/an …, Hangman. 
Rätta inte så fort eleverna säger fel, innehållet är viktigast och att de vågar 

prata. Ta upp vanliga fel i helklass i slutet på lektionen. 
Låt eleverna skriva dikter på engelska. 
Fri skrivning, där eleverna i vissa fall kan ha fått en rubrik. 

(Skolöverstyrelsen & Utbildningsförlaget, 1990) 
 
Barn i alla kulturer tycker om att sjunga och läsa rytmiska ramsor. Det har visat 
sig att barn som sjunger mycket och får lära sig många ramsor har ett större 
ordförråd i sitt eget modersmål än andra barn. Sånger och ramsor är därför ett 
utmärkt hjälpmedel att lära barn främmande språk. Härmning av texter i sånger 
och ramsor tränar koncentration och uttal. Barn som kanske inte skulle våga 
säga en hel mening på engelska, vågar med större lätthet sjunga samma sak 
tillsammans med kompisarna. En blyg elev vågar göra sin röst hörd när den 
blandas med alla andras. Sången gör även att barnen känner att de kan engelska 
när de sjunger tillsammans med andra. Det ökar självkänslan och motivationen. 
Har man dessutom övat in sångtexten med hjälp av bilder och rörelser är det 
lättare att förstå vad texten handlar om. Att översätta texten blir då inte 
nödvändigt. Elever som har svårt att lära sig främmande språk och kanske har 
låg motivation, är dock gärna med och sjunger. De får uppleva att de kan 
prestera något. Sången är också ett utmärkt medel för att öka gruppkänslan och 
öka samarbetet i klassen. Barnen måste samarbeta och anpassa sig till 
kompisarna för att det ska låta bra. Repetera då och då sånger och ramsor som 
eleverna har lärt sig tidigare. Barnen tycker om att sjunga och läsa saker som de 
kan mycket bra. Det stärker deras självkänsla. Var dock inte rädd för att ställa 
krav på barnen att de ska sjunga ordentligt och uttala orden korrekt. Barnen vill 
vara stolta över det som de framför. 
Använd engelska vid varje lämpligt tillfälle. Sådana tillfällen kan vara när någon 
fyller år då eleverna kan sjunga Happy birthday, ibland kan man hälsa på 
klassen med ”good morning boys and girls”, räkna gärna på engelska ibland. 
Detta är ett utmärkt sätt att få in engelskan i vardagen och eleverna upplever 
engelskan som något naturligt. Korta, ofta återkommande inslag av engelska ger 
bäst resultat. Ägna fem minuter om dagen åt engelska i år 1 och år 2. Dessa 



korta, ofta upprepade engelskstunder ger även svaga elever chansen att lära sig 
det nya språket. Se till att använda hela klassrummet i undervisningen och låt 
barnen själva få illustrera det som håller på att övas. Att använda sig av talkör är 
ett effektivt och roligt sätt att öva uttal. Dela klassen i fyra grupper som får var 
sitt ord eller uttryck med en, två, tre eller fyra stavelser, så blir rytmen bra. 
Träna orden grupp för grupp först. Dirigera sedan klassen som en kör och visa 
hur starkt de ska säga sina ord. Avsluta med att sänka ljudnivån gradvis tills det 
nästan inte hörs något alls, då är det dags att slå av. 
Arbeta inte för länge med ett och samma tema för då kan det bli tråkigt. Lämna 
då istället temat och ta upp det vid ett senare tillfälle. Försök att få med alla 
barnen i de lekar och övningar som görs. Ingen får hamna utanför. (Nordlinder 
& Rydefalk & Sandberg, 1993) 
 
Anna Collins tar i sitt läromedel ”Talking English” upp följande. 
Se till att skapa intresse för det engelska språket och bibehåll glädjen. Det är 
viktigt att eleverna, när de lämnar de lägre årskurserna, möter en mottagande 
lärare som känner till hur de har arbetat och kan knyta an till den tidigare 
undervisningen. Då orkar eleverna med de tyngre bitarna i 
engelskundervisningen, när kraven och svårighetsgraderna ökar genom åren. Då 
stadietänkandet trots den nya läroplanen fortfarande finns kvar, måste alla lärare 
som undervisar i engelska träffas för att där lära känna, jämföra och utveckla 
varandras undervisningsmetoder.  
Ge alla elever en chans att våga tala och agera efter individuell förmåga. Eleven 
ska tränas kontinuerligt i att framträda inför en grupp. Arbetssättet tränar och 
utvecklar hela tiden elevens självförtroende. Ingen jämförs med någon annan 
utan var och en accepteras utifrån sin egen förmåga att utvecklas. Det finns inget 
mått på hur mycket eller hur många ord eleverna ska lära sig. 
Respektera varandra och uppskatta varandras kunskaper och färdigheter. Genom 
samtal och praktiska exempel tränas eleverna hela tiden att lyfta varandra i 
kommunikationen. Även om eleven säger något som inte är korrekt ska eleven 
ges beröm för att han/hon vågar försöka och framföra något. 
Ge eleverna möjlighet att på engelska göra sig förstådda i vardagliga situationer. 
Den viktigaste förutsättningen för att eleven ska lyckas är att självförtroendet 
stärks, så att eleven vågar och vill tala engelska. Därför måste ett klimat i 
gruppen skapas som tillåter att man talar och agerar efter vad var och en kan. 
För att nå ett sådant klimat kan man använda sig av några grundläggande och 
enkla medel: 
- Låt aldrig eleven välja sin samarbetskamrat. Det finns inget som kan vara så 

mobbningsfrämjande som när lärare låter eleverna välja partner i ett 
grupparbete eller vem de ska sitta tillsammans med i klassrummet. Det finns 
alltid ett eller flera barn som har lägre status i en grupp och det är dessa barn 
väl medvetna om. Självklart måste man motivera detta arbetssätt för sina 



elever och motiveringen är mycket enkel. Det finns ingen som kan välja 
arbetskamrater på en arbetsplats i verkliga livet. 

- Det ska vara tillåtet att ”fuska”, till exempel viska till varandra, att vägleda 
och stötta varandra i alla sammanhang. 

- Man får tala så högt eller tyst man vill. Varje elev ska känna att det är helt 
rätt att använda sig av ett röstläge som känns bra. Varken lärare eller 
kompisar får uppmana eleven till att t.ex. tala högre. Detta kan blockera och 
distrahera eleven i kommunikationsmomentet. (Collins, 1997) 

 
 
4 Metod 
 
Här beskriver vi hur vi har gått tillväga när vi har gjort vår empiriska 
undersökning. Vi förklarar varför vi valde att göra intervjuer, hur vi valde ut 
dem som skulle svara på våra frågor och hur vi genomförde intervjuerna och 
bearbetade svaren. 
 
 
4.1 Upplägg 
 
Vi valde att göra en empirisk undersökning i form av intervjuer. Orsaken till att 
vi valde just intervjuer var att vi trodde att vi på detta sätt skulle få mer 
uttömmande svar, än om vi använt oss av enkäter. Vid en intervju har man 
möjligheten att be den man intervjuar att utveckla sina svar vidare. Vi ställde 
samma frågor till varje lärare som vi pratade med. Eftersom vi själva jobbar som 
lärare valde vi att ha ett lärarperspektiv. Det är ju lärarna som ansvarar för att 
engelskundervisningen genomförs och därför tyckte vi att deras åsikter var 
intressanta att ta upp i detta arbete. 
 
Vi formulerade frågor som vi tyckte skulle ge svar på de frågeställningar vi hade 
ställt. De flesta frågorna var öppna för att vi skulle få så fria och uttömmande 
svar som möjligt. Vi var förberedda på att svaren skulle skilja mellan de olika 
lärarna beroende på hur intresserade de var av engelska. Vi antog att de som 
tycker att engelska är intressant och roligt att undervisa i, skulle ge oss 
utförligare svar än de lärare som kanske inte tycker att engelska är så roligt.  
 
 
4.2 Genomförande 
 
Vi valde att utnyttja oss av de kontakter som vi skaffat oss under vår 
lärarutbildning. Vi intervjuade f.d. handledare och arbetskamrater. Vi har även 
använt oss av de kontakter som vi har skaffat oss under den tid som vi har 



arbetat som lärare. Vi har båda arbetat som lärare i över två år nu. De lärare som 
vi har intervjuat har alla varit kvinnor och åldern på lärarna har sträckt sig från 
25 till 62 år. Åldern på dem som vi har intervjuat är dock inte relevant, eftersom 
de flesta respresenterar ett helt arbetslag, en hel skola. Vi har totalt intervjuat 11 
lärare. Sex av lärarna undervisar i åren 1-3 och resterande fem lärare undervisar 
i åren 4-6. 
 
Av de elva skolor vi har besökt, har fyra av dessa många invandrarelever. Tre av 
skolorna ligger på landet och övriga åtta skolor ligger i stadsmiljö. Storleken på 
skolorna varierar liksom skolformen. Fem av skolorna är flerparallelliga och två 
av dem är enparallelliga. De övriga fyra skolorna har åldersblandade klasser på 
grund av att skolorna har få elever.  
Vi intervjuade varje lärare enskilt och intervjuerna tog olika lång tid beroende på 
vilken lärare som vi pratade med. Vi ställde frågorna och skrev ned stolpar 
medan lärarna svarade. Direkt efter intervjun renskrev vi våra anteckningar, för 
att vi skulle få med det som sagts så korrekt som möjligt. 
 
 
4.3 Bearbetning av intervjuerna 
 
Efter att alla intervjuer genomförts läste vi igenom svaren från de olika lärarna 
flera gånger, för att få en överblick över svaren. Svaren var olika uttömmande. 
Här insåg vi fördelarna med att ha öppna frågor, eftersom en del lärare 
utvecklade sina svar väldigt mycket. Alla svaren jämfördes och vi 
dokumenterade hur många som hade svarat likadant. Vi gick igenom svaren 
noggrant för att se om den typ av skola lärarna arbetade på, hade någon 
betydelse för hur de svarade. Med typ av skola menar vi om skolan har många 
invandrare, om skolan ligger på landet eller i staden och om elevantalet har 
betydelse för vilka svar som vi fick på våra frågor. Vi kommer inte att uppge det 
exakta elevantalet för varje skola, utan istället dela in dem i åldersblandade, 
enparallelliga eller flerparallelliga skolor. En åldersblandad skola är en liten 
skola där man blandar olika år i samma klass t.ex. 1-2. Är skolan enparallellig 
innebär det att skolan endast har en förstaklass, en andraklass o.s.v. 
Flerparallelligt innebär alltså att skolan har flera klasser som går i samma år    
t.ex. 1a, 1b, 1c. 
 
 
5 Resultat 
 
I resultatet kommer vi att redovisa våra svar på intervjufrågorna (se bilaga 2) 
genom att sammanfatta dessa och påvisa om det finns skillnader mellan svaren. 
Vi inriktar oss på skillnaderna mellan skolorna, ej mellan de olika lärarna. Detta 



gör vi därför att lärarna inte har varit ensamma om att besluta när 
engelskundervisningen ska börja, utan det har varit ett gemensamt beslut på 
skolan. Det finns dock en skola där det har fattats ett gemensamt beslut om att 
det är upp till varje enskild lärare att bestämma, när han/ hon ska påbörja 
engelskundervisningen. På alla de övriga skolorna har det fattats ett gemensamt 
beslut om i vilket år engelskundervisningen ska påbörjas.  
 
 
5.1 Svar på intervjufrågorna 
 
När börjar ni med undervisning i engelska? Från och med vilket år? 
  
På denna fråga skiftade svaren ganska mycket mellan skolorna. En av 
landsbygdsskolorna börjar med engelskundervisning i år 1, en börjar i år 2 och 
den tredje börjar i år 3. De skolor som börjar i år 1 och i år 3 har båda 
åldersblandade klasser. I den skola där man nu börjar med engelskundervisning i 
år 2 ska man dock till hösten 2002 ändra, så att man istället börjar i år 3. Den 
skolan är enparallellig.  
 
Det är värt att lägga märke till att mellan de fyra skolorna med många 
invandrarelever är skillnaden stor vad gäller engelskstarten. I de olika skolorna 
börjar man undervisa i engelska i år 1, i år 2 och i år 4. Vad gäller den fjärde 
invandrartäta skolan har lärarna där tagit ett gemensamt beslut om att det är upp 
till varje lärare att själv bestämma när man vill börja undervisa i engelska. Den 
lärare som vi intervjuade valde att börja med engelskan i år 2. De fyra 
invandrartäta skolorna ligger alla i stadsmiljö och är flerparallelliga. De 
resterande fyra skolorna är alla stadsskolor. I den enparallelliga skolan börjar 
man i år 2, i den flerparallelliga skolan börjar man i år 3 och i de två 
åldersblandade skolorna börjar man i år 3 respektive år 4. 
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Varför just då? 
 
På den landsbygdsskola där engelskundervisningen börjar i år 1, nämner läraren 
forskningen som en av orsakerna till att de börjar redan i år 1. Hon poängterar 
också elevernas entusiasm inför engelska. På den invandrartäta skolan där de 
börjar i år 1 säger läraren att eleverna tycker att det är roligt med engelska och  
att de redan i sina vardagliga liv har kommit i kontakt med engelska, så det blir 
inget stort steg att börja med det i skolan också. De som startar med engelskan i 
år 2 d.v.s. tre stadsskolor och en landsbygdsskola, motiverar detta med att de vill 
bli färdiga med bokstavsinlärningen först. Två av stadsskolorna säger också att 
beslutet att engelskundervisningen ska starta i år 2 togs för flera år sedan och det 
har inte kommit upp till diskussion igen. Den tredje stadsskolan är den skola där 
läraren själv får bestämma när han/hon ska börja med engelskundervisningen. 
Den lärare som vi intervjuade hade valt att börja i år 2, därför att hon upptäckte 
att det fanns ett stort intresse bland eleverna. På landsbygdsskolan har man 
bestämt att till hösten år 2002 flytta fram engelskstarten till år 3 istället. Detta 
beror på att man hittills har tagit tid från svenskan till engelskan och man tycker 
sig märka att svenskkunskaperna har försämrats. Den landsbygdsskola som 
börjar i år 3 förklarar detta med att beslutet togs innan de började arbeta där. De 
känner dock att det fungerar och varför då ändra på det. De tycker även att tiden 
innan år 3 behövs till svenskan. De två stadsskolorna som börjar i år 3 har valt 
att göra det därför att de vill satsa mer på svenskan, innan de börjar med ett nytt 
språk. De tycker att det är viktigast att läsningen fungerar först. Ingen av de 
skolor som börjar med engelskan i år 3 är invandrartäta. De två kvarvarande 
stadsskolorna börjar i år 4. Det starkaste skälet till att börja i år 4 är, enligt dem, 
att mellanstadielärarna vill ha ett nytt ämne att introducera, ett ämne som är 
”deras”. De ser det också som en klar nackdel att lågstadielärarna bara skulle 
undervisa vart tredje år. Skolan med hög invandrartäthet ger också det som skäl 
till att man börjar i år 4. 
 
Hur kom ni fram till att det var då ni ville börja? (Konferens eller 
liknande?) 
 
På alla de skolor vi har besökt har beslutet om när de ska börja sin 
engelskundervisning tagits i arbetslagen. Genom diskussion i arbetslagen 
bestämde de vad de tyckte passade bäst på just deras skola. Dessa arbetslag har 
dock förändrats sedan besluten togs. Nya lärare har kommit till och andra har 
slutat. Alla ”nya” arbetslag har inte tagit upp den här diskussionen på senare år. 
Det stora undantaget i den här diskussionen är den skola där man låter varje 
lärare få bestämma på egen hand i vilket år de ska börja. På alla de övriga 
skolorna har man gemensamt beslutat om i vilket år engelskundervisningen ska 
starta.        
 



Känner ni till att man på vissa skolor börjar med undervisning i engelska 
redan i år 1? 
 
På denna fråga svarar alla elva lärare enhälligt ”Ja”. De har kännedom om detta. 
På vissa skolor är svaret givet, eftersom man där börjar undervisa i år 1. 
 
 
 

 
 
 
Övervägde ni det alternativet? Varför? Varför inte? 
 
På de olika skolorna har de försökt att komma fram till det alternativ som passar 
bäst just där. Det är olika faktorer som har avgjort vilket år man valt att börja 
med engelskundervisningen. De som har valt att börja tidigt har angett lärarnas 
motivation och elevernas intresse som starka skäl. Även forskning har fått spela 
en avgörande roll. Lärarna ansåg också att eleverna har kommit i kontakt med 
engelska så mycket redan, att det inte är konstigt att börja tidigt med det i 
skolan. De som har valt att vänta med starten till år 3 och 4 tar bl.a. upp 
följande:  
-    hög invandrartäthet,  
-    mer tid till svenskan på lågstadiet,  
- problemet med att lågstadielärarna bara undervisar vart tredje år,   
- att det föreligger vissa schematekniska problem i de åldersblandade 

klasserna.  
 
Vad är viktigt att tänka på när man börjar undervisa nybörjarengelska? 
 
De svar vi har fått av lärarna på denna fråga är inte beroende av vilken typ av 
skola de arbetar på, utan det gäller generellt. Lärarna poängterar att när man 
börjar med engelska ska man inte använda sig av texter eller tvinga eleverna att 
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skriva engelska. Det viktigaste är att eleverna får höra engelska och att de får 
chansen att prata engelska. Eleverna ska tycka att engelska är spännande och 
roligt! Lärarna anser därför att man ska sjunga mycket, läsa ramsor gemensamt 
och leka mycket. Fördelarna med att eleverna gör sakerna tillsammans, ofta i 
form av talkör, gör att även de blyga och osäkra eleverna vågar vara med. Det 
man framför allt ska arbeta med i början är att eleverna ska våga. Klimatet i 
klassrummet måste alltså vara positivt och tryggt, så att eleverna inte är rädda 
för att göra fel. Läraren ska inte heller rätta för mycket när eleverna säger fel, för 
att inte hämma elevernas kommunikativa förmåga och utveckling. 
 
 
5.2 Sammanfattning och övrig information av intervjuerna 
 
Av de elva skolor vi har besökt har spridningen av engelskstarten varit ganska 
stor. Skälen till varför de olika skolorna har börjat vid olika tidpunkter har 
varierat. De fyra skolorna med hög invandrartäthet har valt att förlägga starten i 
år 1, i år 2 och i år 4. På den fjärde invandrartäta skolan väljer läraren själv när 
han/hon börjar. Vi pratade med en lärare som börjar i år 2, men hon nämnde att 
det på skolan fanns andra lärare som inte började förrän i år 4. I de tre 
landsbygdsskolorna börjar man i år 1, i år 2 och i år 3. I den skola där man 
börjar i år 2 kommer man dock att senarelägga engelskstarten till år 3 istället. I 
detta fall resonerar man på precis samma sätt som i den landsbygdsskola där 
man redan börjar i år 3, man vill ägna mer tid åt svenskan innan man börjar 
undervisa i engelska. På de övriga fyra stadsskolorna, som inte är invandrartäta, 
börjar man i år 2, i år 3 och i år 4. Två av skolorna börjar i år 3. På den skola där 
man börjar i år 2 har man tidigare börjat i år 1. För ett par år sedan valde man 
dock att flytta starten till år 2, därför att man ville ägna sig åt svenskan och 
läsinlärningen i år 1. 
 
Den lärare som arbetar på en landsbygdsskola och som börjar med engelska i år 
1 säger att eleverna älskar det och att de redan då kan en hel del engelska. 
Därför känns det inte som något främmande. Hon börjar alltid sin 
engelskundervisning med en brainstorm, då eleverna får säga alla engelska ord 
de kan. I klassrummet finns det material som eleverna kan jobba självständigt 
med t.ex. domino, memory, kort med vanliga engelska ord och dess svenska 
betydelse. De första åren är det bara muntlig engelska i form av sånger, ramsor, 
lekar och kommunikation. En del elever får i år 3 möjlighet att skriva på 
engelska i sin engelskskrivbok. Redan när hon hälsar på hos sina blivande elever 
i förskoleklassen introducerar hon engelska i form av sånger och lekar. 
 
På den skola med hög invandrartäthet där de börjar engelskundervisningen i år 4 
tycker den läraren att det inte finns några hinder för att ha engelska som ett 
naturligt inslag fr.o.m. år 1, trots att det inte finns med på schemat. Hon tycker 



att man kan leka, sjunga och öva ramsor på engelska, för att på så sätt öva 
taktkänsla och språkmelodi. Hon anser dock att engelskan inte får ta tid från 
svenskan på lågstadiet, utan den tiden gör mer nytta på mellanstadiet. 
På den landsbygdsskola där man börjar med engelskundervisningen i år 3 tar 
man upp betydelsen av motiverade lärare. Läraren menar att för att få igång en 
ny diskussion om engelskstarten, krävs lärare som talar sig varma för tidig 
engelskundervisning. På det sättet skulle man få de övriga i arbetslagen att 
fundera och eventuellt ändra sig. Läraren tar också upp att trots att det inte står i 
timplanen bör man leka och sjunga på engelska redan före engelskstarten i år 3. 
 
På den invandrartäta skolan där arbetslaget har bestämt att  
engelskundervisningen ska starta i år 2, tar läraren upp betydelsen av att 
engelskan de första åren ska bestå av lekar, sånger och ramsor. Fram till år 4 ska 
undervisningen ske muntligt, även om man i vissa fall kan låta eleverna skriva i 
år 3. Detta är dock helt frivilligt. 
 
På den landsbygdsskola där engelskstarten ska skjutas upp till år 3, tar läraren 
upp vikten av att eleverna får prata och framföra t.ex. små dialoger inför 
varandra. Läraren betonar också vikten av att eleverna inte bara hör fröken prata 
engelska, utan att man också använder sig av personer utanför skolans värld, 
som t.ex. en engelsman. 
 
 
6 Diskussion 
 
Under denna rubrik börjar vi med att svara på de problemformuleringar som vi 
har ställt. Vi kommer även att ta upp våra egna tankar och funderingar kring 
tidig engelskundervisning. Slutligen tar vi upp de problem och brister som kan 
finnas i den metod vi har använt. 
 
 
6.1 Svar på problemformuleringar 
 
Vi väljer att återigen redovisa våra problemformuleringar för att det ska bli mer 
lättöverskådligt när vi besvarar dem. 
 
 
Vad visar forskningen angående tidig start med engelska i skolan? 
 
Denna problemformulering är det svårt att ge ett exakt svar på. Är det bra eller 
dåligt att starta tidigt med engelska? Ja, därom tvista de lärde. EPÅL- projektet 
gav inte de tydliga argument för tidig start med engelska, som man hade hoppats 



på. Forskarna var försiktiga i sina slutsatser. Så här uttryckte sig projektledaren 
Lars Holmstrand i Lärartidningen 1984: ”När det gäller språkinlärning kan man 
ta nästan vilken ståndpunkt som helst och sedan finna argument, som passar ens 
syften, i olika forskningsresultat. Så kan man också göra med våra resultat i 
EPÅL.” ( Lärartidningen 28, 1984, s. 24)   
 
Ett av de argument som användes för tidig engelskundervisning var att man 
trodde att det fanns en tidig optimal ålder för språkinlärning. Detta argument har 
man dock förkastat eftersom det finns för mycket som talar mot detta. De 
argument som ofta används mot tidig start med engelska är att modersmålet blir 
lidande och att invandrarbarnen får svårare att lära sig svenska, eftersom de 
samtidigt ska lära sig engelska. EPÅL- projektet visar dock att tidig 
engelskundervisning inte påverkar modersmålsinlärningen negativt. Inte heller 
kan man se några tydliga negativa effekter på invandrarbarnens språkinlärning. 
(Holmstrand, 1983) 
 
Forskaren Noam Chomsky menar att barn innan puberteten har lättare att 
tillägna sig språk. Dessa forskningsrön har dock inte varit till någon större nytta 
för vårt arbete, då han inte anger någon specifik ålder då det skulle vara bäst att 
börja med språkundervisningen. Noam Chomsky tryckte bara på att barnen lärde 
sig språk bättre innan puberteten. 
 
EPÅL-projektet är inte den enda forskning som genomförts vad gäller tidig 
undervisning av ett främmande språk. Både i USA och i Europa har FLES- 
forskning genomförts. Resultaten från de olika undersökningarna visar att 
tillförandet av ett andraspråk varken har försämrat elevernas allmänna 
färdigheter eller deras modersmålsutveckling. Inga negativa effekter på andra 
ämnen i skolan har heller kunnat upptäckas. I England genomförde man en 
FLES- undersökning som kallades ”French from Eight”. I den slutliga rapporten 
från den undersökningen, den s.k. Burstallrapporten, visade det sig att de elever 
som startade senare med franskan nådde ungefär samma resultat som de som 
började tidigare. Forskarna ansåg inte att den tid och energi som lagts ner, stod i 
proportion till den kunskap eleverna hade. Clare Burstall kunde inte i 
undersökningen se tillräckliga bevis för att språkundervisning måste börja tidigt. 
 
Tanken bakom införandet av tidig språkundervisning var den att det i den tidiga 
puberteten fanns en kritisk period, efter vilken man inte skulle ha samma 
förmåga att lära sig ett främmande språk, framför allt inte uttalet. Spontaniteten 
hos små barn och deras lust att leka med språket betonades också. De farhågor 
som fanns var att införandet av ett nytt språk skulle ha negativ inverkan på 
modersmålsutvecklingen. Mycket av den forskning som genomförts har lagt 
störst vikt vid utvecklingen av det främmande språket, samt påverkan på 
modersmålet. 



 
Frågan om när man ska börja med engelskundervisningen bör ses mot bakgrund 
av en rad olika faktorer. De språkliga faktorer som ofta anförs är att eleverna 
lättare skulle lära sig ett gott uttal innan puberteten. Det är dock svårt att 
genomföra forskning som bekräftar detta. För att få ett tillförlitligt 
forskningsresultat krävs det att forskningen pågår under en längre tid. 
Problemen som då uppstår är att det är svårt att hålla elevgrupperna samlade,  
gamla elever flyttar och nya elever tillkommer. Det är också svårt att konstruera 
mätinstrument som ger oss den information som vi söker. 
 
 
Vilka för- och nackdelar finns det med att börja med 
engelskundervisningen redan i år 1? Vad säger litteraturen och vad visar 
intervjuerna? 
     
 I den forskning som vi har läst har vi inte kunnat finna några klara fördelar eller 
nackdelar vad gäller tidig engelskundervisning. Vi kan inte finna något stöd i 
någon forskning för att det skulle vara varken mycket bättre eller mycket sämre 
med en tidig start på engelskundervisningen. Däremot synes det vara ett fullgott 
alternativ till start i år 4. Tidig engelskundervisning verkar dock vara ett bättre 
alternativ än start i år 3, där nackdelarna är flera. De nackdelar vi har kunnat 
finna i litteraturen mot en start av engelskundervisning i år 3 är att 
lågstadielärarna bara skulle undervisa i engelska vart tredje år. Lärarna såg det 
också som ett problem att de först genomgick en utbildning i engelska och sedan 
inte fick någon fortbildning alls. Det förekom också problem vid 
stadieövergången till år 4 i form av att kontinuiteten i engelskundervisningen 
stördes och de olika stadielärarnas syn på undervisningen stämde inte alltid 
överens. Detta ledde till att elevernas förkunskaper inte togs tillvara på bästa 
sätt. 
 
I Burstallrapporten gick det att finna bevis för att hos de barn som hade börjat  
med franskundervisning tidigt, d.v.s. från åtta års ålder, var språkförmågan 
bättre när det gällde muntlig förståelse och viss enkel kommunikation, än hos de 
barn som börjat vid elva års ålder. Man ansåg också att de barn som börjat 
tidigare hade en mer positiv attityd till det franska språket och den franska 
kulturen. De nackdelar som framkom var att det krävdes väldigt mycket tid och 
energi, om man skulle börja undervisa barnen i franska redan vid åtta års ålder. 
De kunskaper som barnen inhämtat var inte heller så mycket större än hos de 
barn som börjat med franskan senare. Undersökningen kunde inte ge tillräckliga 
bevis för att språkundervisningen måste börja tidigt. I undersökningen framkom 
både för- och nackdelar vad gäller tidig språkundervisning. I detta fall valde 
dock myndigheterna att avsluta försöket. Till största del berodde det på att de 
mottagande skolorna hade svårigheter att anpassa undervisningen till de 



heterogena grupper de fick i franska. Elevernas förkunskaper varierade kraftigt 
beroende på vilken skola de gått på tidigare. En del elever hade börjat med 
franska vid åtta års ålder, andra hade börjat först vid elva års ålder. 
 
 Hyltenstam anser att en långt utdragen studietid vad gäller engelskan inte har 
några speciella fördelar. I sin bok skriver han att det är en vanlig lärarerfarenhet 
att det är svårt att behålla elevernas intresse och motivation för ämnet, om 
undervisningen sker i många år. Framför allt menar han att det uppstår problem 
vid de två stadieövergångar som engelskan utsätts för. 
 
 Forskningen tar även upp att för att tidig engelskundervisning ska fungera krävs 
det bl.a. motiverade lärare, ett lämpligt material som passar respektive 
åldersgrupp, att undervisningen utvärderas kontinuerligt samt att informationen 
till föräldrarna fungerar väl. (Holmstrand, 1983) 
 
Våra intervjuer visar att lärarna på de olika skolorna har valt att ta till sig olika 
forskningsresultat. De lärare som har valt att börja undervisa tidigt i engelska 
hänvisar till att eleverna då är nyfikna, motiverade och intresserade av det nya 
språket. Eleverna är mer spontana och inte rädda för att leka med språket. 
Lärarna tycker därför att man ska börja undervisa i engelska tidigt, så att man tar 
tillvara på elevernas nyfikenhet under denna period. 
 
De lärare som har valt att börja undervisa i engelska senare hänvisar till den 
forskning, som tar fasta på att modersmålet kan påverkas negativt av tidigt 
införande av främmande språk. Lärarna menar att de vill lägga mer tid på 
svenskan under de första åren, för att sedan införa engelskundervisning. Någon 
av de lärare som arbetar i en invandrartät skola nämner det faktumet som ett skäl 
till varför man har valt att vänta med engelskundervisningen. 
 
 
Hur resonerar lärare/arbetslag när de bestämmer vid vilken tid de ska 
börja med sin engelskundervisning? 
 
Det som är lika för alla de olika skolorna förutom en, är att beslutet om när man 
ska påbörja sin engelskundervisning har tagits i arbetslagen. Man har då utgått 
från vilka elever som går på skolan och tagit hänsyn till dessa. Lärarna anammar 
den forskning som passar dem bäst. Som exempel på detta ser vi t.ex. den lärare 
som hänvisar till forskning som tar upp fördelarna med tidig 
engelskundervisning och den lärare som motiverar en senare start med 
engelskan med att de har många invandrarbarn på skolan. Besluten om när 
engelskan skulle börja togs på de flesta skolorna för flera år sedan. Trots att 
arbetslagen och elevunderlaget har förändrats har inte frågan på alla skolor 
kommit upp till förnyad diskussion igen. Dock har det på åtminstone en skola 



förts en diskussion om när man på skolan bör starta med engelskundervisningen. 
På den skolan ska man till hösten 2002 flytta engelskstarten från år 2 till år 3. 
Skälet man anger till flytten är att lärarna har märkt att svenskkunskaperna hos 
eleverna har blivit sämre sedan man började med engelska i år 2. Man vill 
istället fokusera på svenskinlärningen i år 1 och i år 2.  
 
De lärare som väljer att undervisa i engelska från och med år 1, motiverar detta 
med att eleverna är entusiastiska och tycker att det ska bli roligt med engelska. 
De säger också att eleverna redan har kommit i kontakt med det engelska 
språket, så det blir inget stort steg att börja också i skolan. De lärare som börjar 
undervisa i engelska i år 2 menar att tiden i år 1 ska ägnas åt bokstavs-
inlärningen. De lärare som väljer att börja i år 3, anger samma skäl som de som 
börjar i år 2, nämligen att tyngdpunkten ska ligga på svenskan de första åren. De 
lärare som börjar i år 4 har flera olika skäl till detta. Mellanstadielärarna vill ha 
ett nytt ”eget” ämne att introducera. De nämner också att det är en klar nackdel 
att lågstadielärarna endast skulle undervisa vart tredje år i engelska.  
 
Lärarna tar också upp betydelsen av andra lärare som kan inspirera sina kollegor 
när det gäller engelskundervisningen. Om det på skolan fanns lärare som talade 
sig varma för tidig engelskundervisning, skulle man säkert få de övriga i 
arbetslaget att fundera kring starten av engelskundervisningen och därmed få 
igång en pedagogisk diskussion kring detta. Ingen av lärarna uttalar en direkt 
ovilja mot tidig engelskundervisning, men på de olika skolorna väger 
argumenten olika tungt. 
 
 
Tips och idéer till undervisningen. 
 
Såväl i litteraturen som i våra intervjuer har det framkommit hur viktigt det är att 
eleverna tycker att engelskan är rolig, spännande och intressant. Lärarna måste 
alltså motivera och inspirera sina elever. Detta kan göras på många olika sätt. 
Man måste självklart ta hänsyn till de individer som klassen består av. Det som 
fungerar i en klass är inte säkert att det fungerar i en annan klass. Det måste vara 
upp till läraren att hitta ett arbetssätt som passar både läraren som person och 
eleverna i klassen.  
 
För att eleverna ska kunna utveckla sin språkliga förmåga måste det vara ett 
tryggt klimat i klassen. Eleverna måste våga och inte vara rädda för att säga fel. 
För att uppnå ett sådant klimat i klassen måste varje lärare poängtera för sina 
elever att vi alla är olika och att vi är bra på olika saker. Det är alltså inte tillåtet 
att skratta åt någon som säger fel, utan eleverna måste visa hänsyn mot varandra. 
 



För att eleverna ska bibehålla sin nyfikenhet och tycka att det är roligt med 
engelska måste läraren variera sin undervisning. De flesta elever tycker att det är 
roligt att leka engelska lekar och att sjunga sånger på engelska. I den tidiga 
engelskundervisningen bör man använda sig av konkreta saker, sådant som 
eleverna kan ta på och röra vid.  
 
Det är vikigt att läraren inte rättar eleverna för mycket i början. Det viktiga är ju 
att eleverna vågar prata engelska. Läraren måste också uppmuntra eleverna 
mycket. Använd de viktiga orden ”good” och ”very good” så ofta som möjligt. 
Gör det på ett sådant sätt att eleverna förstår att du menar vad du säger. 
 
Lärarna måste prata och samarbeta med varandra, för att på detta sätt få nya tips 
och idéer till sin egen undervisning. Det är också viktigt för att deras elever, när 
de lämnar de lägre årskurserna, ska möta en mottagande lärare som känner till 
hur de har arbetat och kan ta till vara på elevernas förkunskaper.  
 
  
6.2 Slutsatser 
 
Vi hade via tidigare forskningsresultat förväntat oss tydligare svar på våra 
problemformuleringar vad gäller för- och nackdelar med tidig 
engelskundervisning. Forskningen kan inte ge oss några direkta svar på våra 
frågor, då forskarna har varit försiktiga med sina uttalanden. Detta gör att vi 
känner oss lite besvikna. Vi hade båda räknat med att få konkreta argument för 
eller emot en tidig start med engelskundervisningen. Våra intervjuer gav oss en 
del konkreta tips och idéer till vår engelskundervisning. Vi fick dock olika 
uttömmande svar på våra frågor, beroende på vilken lärare vi pratade med. Vi 
tror att det beror på hur intresserade lärarna själva är av engelska. De lärare som 
tycker att engelska är ett roligt och intressant ämne att undervisa i, hade 
betydligt mer att berätta för oss och mer tips att dela med sig av. 
 
Språkets huvudsakliga uppgift är att förmedla ett budskap. Vi använder oss av 
språket för att kommunicera med andra. Hur språket utvecklas finns det olika 
teorier om. Den teori som vi tror på är den nativistiska, d.v.s. att språk- 
utvecklingen sker genom en växelverkan mellan arv och miljö. Vi tycker därför 
att det är väldigt viktigt att familjen lägger stor vikt vid språktillägnandet. Vi 
anser att familjen kan hjälpa sitt barn genom att, redan i späd ålder hos barnet, 
sjunga sånger, läsa sagor, sjunga rörelsesånger, rim och ramsor samt samtala 
mycket med barnet. Dessa aktiviteter i familjen ska fortgå från att barnet är 
nyfött och vidare upp genom barnåren och skolåren. Genom detta sätt att vara 
tillsammans med familjen och samtala, får barnet ett naturligt språktillägnande.  
Dessutom ska familjen vara den ”coach” som uppmuntrar barnet i dess språkliga 
framsteg. Genom att samtala, sjunga etc. lär sig barnet språkbruk, 



nyansskillnader, satsmelodi m.m. Detta gäller inte bara vid inlärning av 
modersmålet, utan också vid tillägnandet av ett främmande språk. B F Skinner 
betonade även han vikten av att berömma barnet för dess framsteg. Vi använder 
oss idag mycket av beröm och positiv förstärkning i vår undervisning. Vi märker 
att detta arbetssätt stärker elevernas självförtroende. Berömmet kan vara i form 
av något vi säger, ett leende, en nick eller guldstjärnor i läxboken. Naturligtvis 
använder vi oss av guldstjärnor utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Vi ger 
inte bara guldstjärnor när eleven har alla rätt, utan när han/hon har gjort sitt 
bästa. Det är viktigt att vi lärare skapar goda inlärningssituationer genom att ha 
ett tryggt klassrumsklimat. Eleverna ska känna att de vågar tala, eftersom den 
muntliga kommunikationen är det väsentliga. Det bästa sättet för eleverna att 
lära sig tala engelska, är just genom att de får möjlighet att uttrycka sig. Detta 
kan vara t.ex. i form av små dialoger som de framför, talkör, sånger etc. 
Eleverna måste även få möjlighet att öva på konkreta situationer som de faktiskt 
kan hamna i. De bör därför få möjlighet att öva på t.ex. konversationen kring ett 
matbord, att fråga efter vägen, att lära känna en annan person, hälsa på någon, 
tacka för hjälpen etc.   
 
Det vi har fått ut av detta arbete är insikten om lärarens viktiga roll, vad gäller 
engelskundervisningen. Läraren är den som måste inspirera, intressera och 
motivera sina elever. Vi tycker inte att det är lämpligt med en tidig start av 
engelskundervisning, om inte läraren är motiverad och själv vill detta. Det vi har 
sett vid våra intervjuer är att vissa lärare upplever det som mycket svårt att 
undervisa i engelska. Andra lärare däremot är motiverade och engagerade och då 
ser vi inga hinder för en tidig start av engelskundervisning. Då vi båda har läst 
engelska som tillval under lärarutbildningen och tycker att engelska är väldigt 
roligt, är vi positivt inställda till att undervisa i engelska innan år 4. Ett av skälen 
är det faktum att eleverna redan har träffat på det engelska språket via sin tv, sin 
dator, musiken de lyssnar på m.m. Därför tycker vi att det faller sig naturligt att 
låta eleverna möta det engelska språket även i skolan. Vi anser att engelskan ska 
finnas med som ett naturligt inslag i undervisningen redan från år 1. Vi vill dock 
poängtera att det inte ska schemaläggas, utan ske mer spontant. Det engelska 
språket kan på många bra sätt integreras i den övriga undervisningen. Vi sjunger 
sånger, läser ramsor, räknar och leker engelska lekar. Vi brukar även använda 
oss av media för att föra in engelskan i vår undervisning, t.ex. i form av engelska 
TV-program och tidningar. För att eleverna inte ska tröttna på engelskan och 
tycka att det är tråkigt ska läraren variera sin undervisning. 
 
Vi tycker att för att engelskundervisningen ska bli så bra som möjligt, måste 
elevantalet i varje klass minska. Varje elev ska bli sedd och hörd vid varje 
undervisningstillfälle. Med den klasstorlek som finns idag, är det svårt (ibland 
omöjligt) för läraren att hinna med alla elever. I vårt uppdrag som lärare ska vi 



individualisera och se till varje enskilt barns behov och kunskaper. För att detta 
ska bli så bra som möjligt måste varje klass bestå av färre elever.  
 
Vi anser att om man vill genomföra en stor förändring vad gäller 
engelskundervisningen, så räcker det inte med nya formuleringar i en kursplan. 
Lärarna måste aktivt få delta i utvecklingsarbetet av undervisningen. Detta kan i 
sig skapa ett behov av ökade kunskaper och bl.a. leda till att man läser aktuell 
litteratur och efterfrågar annan form av fortbildning. Så som det ser ut idag har 
vi på vissa skolor lärare som inte har undervisat i engelska på flera år och de 
känner sig oroliga och okunniga. I samma arbetslag kan det finnas kollegor som 
är entusiastiska och redan tidigt har börjat med engelskan. Detta kan leda till att 
vi på vissa skolor får lärare som egentligen inte vill undervisa i engelska, men 
som känner sig tvingade. Vi håller med Britt-Louise Lindström (1998) om att 
eleverna då får en sämre start med engelska, än om de hade börjat i senare år 
med en motiverad lärare.   
 
Vi tycker att det är konstigt att det inte läggs större vikt vid engelskan under 
lärarutbildningen. När vi gick lärarutbildningen (1996-1999) var engelskan ett 
valfritt ämne tillsammans med bild, idrott och musik. Vi tycker att det är 
märkligt att ett av grundskolans kärnämnen är valfritt under lärarutbildningen. 
Om alla lärare vore utbildade i engelska skulle det inte ses som ett så ”svårt och 
jobbigt ämne”. Detta är nämligen vad vi upplever på våra arbetsplatser idag. 
Med dagens 1-7-utbildning försvinner också problemet med att lärare bara 
skulle undervisa i engelska vart tredje år. Tanken är ju också att de så kallade 
stadierna ska försvinna, vilket innebär att det inte blir några jobbiga övergångar 
mellan låg- och mellanstadiet. Om vi skulle slippa stadieövergångarna skulle vi 
underlätta kommunikationen mellan lärare, så att den nya läraren får veta vilka 
förkunskaper eleverna har. Läraren kan då bättre anpassa undervisningen.  
 
Det är viktigt att alla lärare får chansen att fortbilda sig i engelska, så man håller 
sig à jour med ämnet. I Lpo 94 står det att läsa: ”Syftet med undervisningen i 
engelska är att eleverna skall förvärva så goda språkfärdigheter och så mycket 
relevant samhälls- och kulturkunskap att de kan fungera i de olika sammanhang 
där engelskan används för språklig kommunikation.” 
 
Våra intervjuer visar att lärarna har väldigt stor makt vad gäller när 
engelskundervisningen ska starta. Vi trodde att vi skulle finna ett gemensamt 
resonemang mellan de olika landsbygdsskolorna, mellan de olika stadsskolorna 
och mellan de olika invandrartäta skolorna, för när man skulle påbörja 
engelskundervisningen. Så blev dock inte fallet! Istället fann vi att det inte är 
elevunderlaget som avgör när engelskundervisningen ska starta, utan istället är 
det vilka individer som utgör arbetslaget, som avgör detta. I de fall där 
arbetslaget består av entusiastiska och engelskintresserade lärare påbörjas 



engelskundervisningen i tidigare år, än om lärarna tycker att engelska är svårt 
och ointressant. Vilken typ av skola lärarna arbetar på har alltså ingen betydelse.  
Förslag på vidare forskning inom detta ämne skulle vara att man jämförde 
resultaten på de nationella proven i engelska i år 5 mellan skolor som börjat sin 
engelskundervisning i olika år. Det skulle vara intressant att se om resultaten 
skiljer sig. 
 
Avslutningsvis vill vi i våra slutsatser väcka funderingen kring ett 
landsomfattande beslut, som gäller när engelskundervisningen ska börja. Vi 
tycker att det är förödande att det kan skilja hela tre år mellan 
undervisningsstarten i engelska på olika skolor. Ett enhetligt beslut för hela 
landet skulle underlätta både för elever och lärare som byter skolor. 
 
 
6.3 Metodkritik 
 
Det som kunde ha gjorts annorlunda i detta arbete är t.ex. våra intervjuer. Nu 
efteråt kan vi tycka att det hade varit bättre om vi hade valt att genomföra vår 
empiriska undersökning i form av enkäter istället. Då hade lärarna fått chansen 
att under en längre tid fundera över frågorna och eventuellt kunnat ge mer 
uttömmande svar. Om vi hade använt oss av enkäter istället hade vi också 
kunnat skicka ut dessa till flera skolor och förhoppningsvis fått ett bredare 
underlag att utgå ifrån. Vi inser att våra elva intervjuer ger för lite information 
för att kunna dra några generella slutsatser. De har dock gett oss en inblick i hur 
man resonerar på de olika skolorna. Vårt syfte med intervjuerna var att få en 
uppfattning om hur olika skolor resonerade när de bestämde när starten av 
engelskundervisningen skulle ske. Det kunde även ha varit intressant att veta 
vilken utbildning i engelska som de olika lärarna hade, då detta troligen 
påverkade de svar de gav oss. Vårt huvudsyfte var dock att jämföra olika skolor, 
inte olika lärare. 
 
Vi inser nu att två av de problemformuleringar vi valt var ganska lika varandra 
och det var svårt att hålla isär dem när vi skulle besvara dem. Vi tycker ändå att 
vi lyckades besvara dem.   
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     Bilaga 1 

 
Tips på litteratur att använda sig av i sin 

engelskundervisning 
 
  
Mina första 1000 ord, svenska och engelska, utgiven av Rebus AB 
 
Nursery rhymes  
Courtsey  
Good habits, utgivna av Early Childhood Publications Pte Ltd, 1994 
 
First thousand words av Heather Amery, utgiven av Bonniers, 1994 
 
Children´s songbook, utgiven av Usborne Publishing Ltd, 1997 
 
Going on a plane  
Going to the hospital  
Going to the school 
 Going to the dentist  
Going to the doctor 
 The new puppy 
The new baby 
 Moving house av Anne Cirvadi & Stephen Cartwright, utgivna av Usborne 
Publishing Ltd, 1992 
 
First storybook av Heather Amery, utgiven av Usborne Publishing Ltd, 1988 
 
Farmyard tales  
 Even more Farmyard tales av Heather Amery & Stephen Cartwright, utgivna 
av Usborne Publishing Ltd, 1992 
 
Lek och lär på engelska, utgiven av Rebus, 2000 
 
Albin has a secret  
Albin goes shopping av Ulf Löfgren, utgivna av Almqvist & Wiksell, 1996 
 
 
 
 
  
 



Bilaga 2 
 

 
 

Intervjufrågor 
 

• När börjar ni med undervisning i engelska? Från och med vilket år? 
 
• Varför just då? 
 
• Hur kom ni fram till att det var då ni ville börja? (Konferens eller liknande?) 
 
• Känner ni till att man på vissa skolor börjar med undervisning i engelska 

redan i år 1? 
 
• Övervägde ni det alternativet? Varför? Varför inte? 
 
• Vad är viktigt att tänka på när man börjar undervisa nybörjarengelska? 

  
 

 
    

    
 


