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Sammanfattning 
 
 
BAKGRUND:  
 
I detta avsnitt går vi igenom vad läroplaner, kursplaner och skollagen säger om 
engelskundervisningens upplägg och pedagogens roll i förskola och skola. Vidare tas det upp 
vad svensk forskning samt internationell forskning säger om barn och engelska. Det är även 
inkluderat statistik och historiska överblickar över barns och även samhällets syn på engelska 
som skolämne och som språk.  
 
 
SYFTE:  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barn under förskolans senare år och 
grundskolans tidigare år ser på engelska som skolämne och som språk. 
 
 
METOD:  
 
Vårt val av metod är kvalitativ metod med fenomenografi som ansats. Detta val gjordes på 
grund av ett intresse för att gå in på djupet i barns tankegångar kring engelska som språk och 
som skolämne. Vi har valt att genomföra intervjuer med barn i åldrarna fem till tio år. 
 
 
RESULTAT:  
 
Vi har delat upp resultatkapitlet i olika underrubriker, där vi fokuserar på olika 
undersökningsområden. Under dessa undersökningsområden visade det sig att barnen svarade 
och resonerade på liknande sätt, fast på olika nivå utifrån ålder. Barn i alla åldrarna visade sig 
vara mycket positiva till engelska. De hade också en stor förståelse för engelskans influenser i 
vår vardag och i våra liv.   
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1. Inledning 
 
Vårt problemområde är att undersöka hur barn i förskolans senare år och under grundskolans 
tidiga år (fem- till tioåringar) ser på engelska. Med engelska menar vi både engelska som 
språk och engelska som skolämne. Det är vår uppfattning att engelska är väldigt utbrett i 
dagens samhälle, det har blivit ett världsspråk. I och med detta kommer yngre barn i kontakt 
med engelska tidigt genom till exempel media så som via tv, tv-spel, musik, Internet, datorer 
och så vidare. Vi vill få kunskap om hur barn i förskola och de tidiga skolåren ser på 
engelska. Detta för att vi som blivande pedagoger skall kunna undervisa och bemöta barn på 
bästa sätt och utifrån deras förkunskaper i engelska. Vi anser att det är viktigt att möta barn på 
den nivå de befinner sig och lägga upp undervisningen och deras lärande utifrån detta. Barn 
påverkars av sociala faktorer och lär sig dessutom bäst när undervisningen ligger på rätt nivå i 
förhållande till deras utveckling enligt Vygotsky (1978). Vygotsky menar att undervisningen 
skall ligga ett snäpp över varje individs inlärningsnivå och detta kallar han för proximal 
utvecklingszon.  
 

1.1. Begreppsförtydligande 
 
Genomgående i arbetet kommer vi att använda oss av begreppen barn och pedagoger. Med 
barn menar vi i detta fall barn och elever i åldrarna fem till tio år. Begreppet pedagoger 
inbegriper här både förskollärare, lärare i grundskolans tidigare år och fritidspedagog. 
 
Vidare använder vi oss av begreppen förskolans senare år och grundskolans tidigare år. Med 
förskolans senare år menar vi barn i åldrarna fem till sex år och med grundskolans tidigare år 
menar vi barn i åldrarna sju till tio år.  
 

2. Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur barn under förskolans senare år och grundskolans 
tidigare år ser på engelska som skolämne och som språk. Våra frågeställningar blir följande:  
 

• Hur ser barn på engelska som skolämne och som språk? 
 

• Skiljer sig synen på engelska mellan barn i olika åldrar, i så fall hur? 
  

• Hur vill barn att pedagogen ska lägga upp engelskundervisningen samt förhålla sig till 
dem för att de ska lära sig på bästa sätt? 
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3. Bakgrund 
 
I detta avsnitt tar vi upp forskning och litteratur kring engelska i förskolans senare och 
grundskolans tidigare år. Vi har valt att fokusera på barnens utveckling i engelska, deras syn 
på det, samt deras syn på pedagogens arbetssätt och förhållningssätt.  
 
Som pedagoger har vi ett oerhört viktigt samhällsuppdrag. Vi ansvarar för samhällets barns 
framtid, det vill säga även vår kommande framtid.    
 

Lärare har ett viktigt uppdrag i samhället, att ansvara för kommande generationers 
grundläggande utbildning och fostran.  
 Detta uppdrag formuleras i skolans styrdokument, såsom läroplaner och lagar. 
Lärare utgår i sin yrkesutövning från det uppdrag samhället ger dem, men reflekterar 
samtidigt över uppdraget satt i relation till det yrkesetiska principerna. Lärare arbetar 
i enlighet med det samhällsuppdrag de fått, där det fastlagts genom demokratiska 
beslut och det inte strider mot dessa yrkesetiska principer. (Lärarförbundet, 2004,  
s. 133)   
 

3.1. Vad säger läroplanerna, kursplanen för engelska i grundskolan 
och skollagen?  
 
Med läroplaner avses både läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Kursplanen för 
engelska i grundskolan innefattar strävansmål och uppnåendemål i skolämnet engelska. 
Denna kursplan beskriver även allmänt skolämnet engelska och hur pedagoger ska förhålla 
sig till det. I skollagen beskrivs olika regler och riktlinjer som ska följas genom hela 
skolväsendet. Denna lag gäller alltså inte bara i förskolan och grundskolan utan även i 
förskoleklass, särskolan, gymnasiet, olika typer av vuxenutbildningar, fristående skolor, 
sameskola, specialskola och svenskundervisning för invandrare (Lärarförbundet, 2004). Det 
vi fokuserar oss på i det här arbetet är förskola, förskoleklass och grundskola.    
 
Eftersom engelska idag är ett världsspråk är det naturligt att engelskan får en stor plats i våra 
liv och således även i skolan. Kursplanen för engelska i grundskolan poängterar detta:  
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga 
och sådana språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en 
alltmer internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba 
utveckling som sker genom informations- och kommunikationsteknik samt för 
framtida studier. Utbildningen i engelska har dessutom som syfte att vidga 
perspektiven på en växande engelsktalande omvärld med dess mångskiftande 
kulturer. (www.skolverket.se, 2008-11-21).  
 

Även i förskolan poängteras vikten av att ta vara på de många kulturer som idag möts i vårt 
samhälle. Det är också viktigt att förskolan tar till vara på de olika kulturer och språk som 
möts på förskolan (Lpfö 98). Dessutom i förskoleklassen och grundskolan är det viktigt att 
poängtera och synliggöra vikten av ett internationellt tänk. Det vill säga till exempel att förstå 
betydelsen av att kunna kommunicera med människor i andra länder.  
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Ett internationellt perspektiv är viktgit för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett 
samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser. Det internationella 
perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den kulturella mångfalden 
inom landet. (Lpo 94, s. 8).     

 
Om förskoleklassen säger skollagen i §7 att denna verksamhet ska stimulera barnets 
utveckling och lärande och främja fortsatt skolgång (Lärarförbundet, 2004). Detta avspeglar 
sig även i läroplanerna som utgår från skollagen. Vad gäller grundskolan säger skollagen 
följande: 

 1§ Utbildnignen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och    
       färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i   
       samhällslivet. /.../. 
 
2§ Elverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. Omfattningen och  
     utformningen av elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och  
     mognad. (Lärarförbundet, 2004, s. 71). 
 

Förskolan och grundskolan har två separata läroplaner, ändå har de en gemensam 
utgångspunkt och strävar åt samma riktning. Fast även om man strävar mot samma mål har 
man olika tillvägagångssätt och arbetssätt eftersom verksamheterna i praktiken ser olika ut. 
Både Lpfö 98 och Lpo 94 betonar vikten av att ta hänsyn till dagens internationella samhälle 
och att kunna kommunicera över landsgränser. Även i kursplanen för engelska i grundskolan 
framhålls hur viktigt det är att kunna kommunicera på engelska, både att kunna förstå och att 
kunna bli förstådd. Att det är stort fokus på att tala i kursplanen för engelska kan man se till 
exempel på följande strävansmål:  
 
 Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven 
 

- utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift, 
 

- fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang, 
 

-  utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att 
berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter, /.../. (www.skolverket.se, 
2008-12-04). 

 

3.2. Vad säger forskning om barn i mötet med engelska? 
 
Det är intressant och relevant för oss i det här sammanhanget att titta på vad både svensk och 
internationell forskning säger om barn och engelska. Därför har vi delat upp kommande 
avsnitt i två underrubriker som behandlar svensk och internationell forskning.    
 

3.2.1. Svensk forskning 
 
En intressant aspekt vad det gäller engelska i svensk skola är att man redan på 1940- talet 
resonerade kring vikten av att läsa ett främmande språk i skolan. Valet föll på engelska 
eftersom det var ett språk som var väldigt gångbart internationellt och som är det än idag. 
Valet föll på engelska även på grund av att det ansågs vara ett tämligen lätt nybörjarspråk. 
1946 fastslog skolkommissionen tre väsentliga orsaker till varför man skulle ha ett 
främmande språk som ett obligatoriskt moment i skolan. De tre orsakerna var att man ville 
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minska samhällsklyftan, man ansåg att det skulle ge större möjligheter internationellt och att 
ett främmande språk mer och mer skulle krävas inom olika yrken (Lindström, 1998).     
 
I en undersökning gjord av Apelgren och Oscarson (2003) kallad NU-03, visar det sig att 
skolämnet engelska är det mest populära av kärnämnena matematik, svenska och engelska. 
Hela 86 procent av eleverna svarar att engelska är ett ämne som intresserar dem. Se figur 
nedan för uppdelningen mellan ämnenas popularitet (Apelgren & Oscarson, 2003, s. 42).  
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Vidare förklarar Apelgren och Oscarson att motivationen är störst inom skolämnet engelska 
på grund av att eleverna har förståelse för att de har användning för engelska både i skolan 
och på fritiden. De hade även förståelse för att engelska kommer att behövas för framtida 
studier och kommande yrkesliv. Även myndigheten för skolutveckling (2008) har konstaterat 
att elever har en positiv inställning till engelska, vilket enligt dem troligtvis beror på att 
engelska idag används som ett kommunikationsmedel över hela världen. 
 
Språkforskningen idag visar på många positiva effekter av en tidig språkstart. Yngre barn, 
främst i skolår 1-3, tycks inte ha några svårigheter med att kommunicera på engelska 
(Lundberg, 2007). Lundberg menar också att den tydligaste förändringen vad gäller 
språkundervisning för barn är att den har gått allt längre ner i åldrarna den senaste tiden. Även 
Lindström (1998) betonar fördelarna med att påbörja engelskundervisning redan från tidiga 
år, med fördel redan i förskolan. Lindström menar vidare att engelska kan ses som ett 
andraspråk vid sidan av svenskan. Därför bör den introduceras så tidigt som möjligt på grund 
av att ju längre tid man har desto större chans har barnen att lära sig mer, och åtminstone tillge 
sig baskunskaperna. Att starta med engelska tidigt gör att barnen blir medvetna om andra 
språk och kulturer. Abrahamsson och Hyltenstam (2003) påvisar att barn i genomsnitt 
tillägnar sig ett andraspråk betydligt lättare och i större utsträckning än vad vuxna gör. Detta 
menar Lundberg (2007) kan bero på att yngre barn har lättare att ”ta ut svängarna” och har ett 
mer oproblematiskt förhållningssätt till inlärning av ett nytt språk. Vidare menar 
Abrahamsson och Hyltenstam (2003) att barn även har större möjlighet att lära sig behärska 
andraspråket på en nivå som nästan når upp till samma förmåga som en person som har detta 
språk som sitt modersmål. Malmberg (1993 i Lundberg, 2007) framhåller att redan på 60- 
talet växte intresset för en tidig språkundervisning fram. Ett argument var att barn ansågs ha 
större mottaglighet för att ta till sig ett nytt språk utifrån ”hypotesen om hjärnans större 
plasticitet i yngre åldrar”. Ytterligare argument var barns lust att experimentera med språk 
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samt deras förmåga att ta till sig ett språk i flerspråkiga miljöer. Lundberg (2007) menar att 
intresset för en tidig språkstart inte är något nytt utan som har varit i fokus redan sedan 50- 
talet fram till idag. Vidare beskriver hon att många länder har tidigarelagt sin 
andraspråksundervisning. För- och nackdelar med en tidig andraspråkstart har diskuterats och 
vägts mot varandra, forskning har visat att fördelarna väger tyngst.          
 
Med tanke på de barn som inte har svenska som modersmål kan det bli en eventuell nackdel 
med en för tidig engelskundervisning eftersom engelska blir deras tredje språk. Det är bättre 
att fokusera på modersmålet först och sedan svenskan, så att barnen blir säkra på detta först, 
istället för att blanda in ett tredje språk för tidigt. Även barn med svenska som modersmål 
missar en del i sin modersmålsundervisning vilket kan bli en nackdel med tanke på att man 
har lättare att ta till sig ett andraspråk om man behärskar sitt modersmål (Svartvik, 1999). 
Svartvik menar dock vidare att det även finns många fördelar med en tidig språkstart och en 
av dessa är att barnen redan från början kan tillägna sig ett bra uttal och en bra intonation. Vill 
man lära sig att tala ett språk utan brytning bör språkintroduktionen ske under de tidiga åren.  
 
Bergström (1995) diskuterar ålderns betydelse vad gäller språkstarten. Bergström menar att 
denna fråga är väldigt auktuell eftersom vi börjar får en allt tidigare och tidigare start med 
engelska i skolan. Hon poängterar även att man som pedagog bör känna till hur barn lär sig 
språk i olika åldrar och att vissa saker är mer narturliga i en åldersgrupp medan de kan vara 
onaturliga i en annan. Eftersom vår studies mål är att undersöka hur barn i yngre åldrar ser på 
engelska är det intressant att knyta an till Bergströms vidare tankar. Nämligen att det är viktigt 
att gå igenom språkets grunder och se till att barnen har förvärvat dem, innan man går vidare 
med nya kunskaper. Hon menar också att det finns skillnader i varje barns kognitiva 
utveckling till exempel att små barn (främst inom förskolan) tillägnar sig begrepp betydligt 
lättare med hjälp av konkret material och konkreta situationer. Utifrån barnens kognitiva 
utveckling behöver de kunna associera det som ska läras in till närliggande och konkreta 
exempel. Även Bergström, så som många andra forskare, framhåller poängen med att i all 
undervisning utgå från att alla människor lär sig på olika sätt.           
 
Brodin och Lindstrand (2004) tar upp att alla barn ska ha rätt till att lära sig i skolan, och det 
ska vara ett livslångt lärande. Barnen ska se att de har användning för det dem lär sig i skolan, 
vilket forskning kring skolämnet engelska visar att barnen gör. Carlgren (1999) framhåller att 
lärande finns i och utanför skolan. I skolan sker ett formellt lärande, då syftet enbart är att 
barnen ska lära sig och införskaffa sig nya kunskaper. Informellt lärande är det lärande som 
barn tillägnar sig utanför skolan, på fritiden, då de lär sig via aktiviteter de företar sig. 
 
Pedagogen spelar självklart en otroligt viktig roll för barnens inlärning. Det är av oerhört stor 
betydelse att pedagogen visar sitt engagemang i och intresse för det språk som ska läras ut. 
Det är också väldigt viktigt att pedagogen känner sig säker i det språk han/hon undervisar i för 
att vara en förebild (Lundberg, 2007). Fortsättningsvis menar Balke (1990, s. 48) att:  
 

[...] ju roligare eleven tror att läraren tycker att det är att undervisa i engelska, desto 
roligare tycker eleven själv att det är med engelska i skolan. 
 

Lundberg (2007) poängterar vikten av att pedagogen trivs med att undervisa i sitt ämne, i 
detta fall engelska, samt att pedagogen behärskar sitt ämne väl.  
 
 
 

 9



Ytterligare en intressant aspekt som Lundberg tar upp är att 2000-talets språkforskning och 
metodlitteratur tycks ha fokus på barns medvetenhet om sin egen språkinlärning. Att vara 
medveten om hur man lär sig ett språk sägs vara väldigt viktigt, oavsett ålder, för att kunna 
tillägna sig ett språk på bästa sätt.   
 

3.2.2. Internationell forskning 
 
Lev Vygotskys, som levde år 1896-1934, tankar som ändå uttrycktes för så många år sedan är 
trots detta högst aktuella även idag. Som nämnts i detta arbetes inledning ansåg Vygotsky att 
inlärning påverkas av sociala faktorer och att barn lär sig på bästa sätt då undervisningen sker 
på en nivå som ligger precis över varje individs utveckling. Vygotsky (1978) menar också att 
varje barn ska ses som en egen individ och att varje barn är unikt. Vygotskij ville ta reda på 
vilken inlärningspotential barn har utifrån sina tankar om att varje barn är unikt. Han var även 
väldigt intresserad av att utforska hur  mycket olika individer har möjlighet att lära sig med 
hjälp av en kunnigare person som stöd.  
 
Pinter (2006) framhåller, precis som många svenska forskare, att barn lär sig ett andraspråk 
både i och utanför skolan. De snappar upp språk ganska fort i vardagssituationer, till exempel 
vid lek med engelskspråkiga barn, engelska spel med mera. Hur ofta barn får tillfällen att höra 
engelska och använda sin engelska är avgörande för hur mycket de utvecklas. Hon poängterar 
vidare skillnaden mellan att ha ett vardagligt engelskt språk och det engelska språk som talas i 
förskolan/skolan.       
 
Barn tycks ha bra självförtroende i engelska, både i skolan och på fritiden. Detta visar en 
studie gjord i åtta europeiska länder (Erickson, 2002). De länder som deltog i studien var: 
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Nederländerna, Tyskland (till viss del), Frankrike och 
Spanien. Erickson menar vidare att detta till stor del beror på att barnen omges av engelska i 
stor utsträckning i sin vardag, till exempel via media.  
 
Denna internationella studie visar även att det är fördelaktigt att börja med engelska i tidiga 
åldrar. I undersökningen visade det sig till exempel att 80 procent av de deltagande barnen 
från Sverige börjat med engelska i skolår tre eller tidigare. Utvecklingen verkar gå mot att 
tidigarelägga starten för engelskundervisning i svensk skola (Oscarson, 1993 i Erickson, 
2002). Studien visar att av de deltagande länderna var det bara Spanien som startade 
engelskundervisningen tidigare än Sverige. Övriga länder påbörjade således sin 
engelksundervisning i skolan senare än Sverige och Spanien (Erickson, 2002).  
 
När man som pedagog undervisar yngre barn i engelska är det viktigt att tänka på vissa 
aspekter kring hur man lägger upp sin undervisning. Även vilket förhållningssätt man som 
pedagog har både gentemot barnen och engelska som skolämne är viktgt att vara medveten 
om och reflektera över. I en undersökning gjord i Polen av Szulc- Kurpaska (2007) 
observerade hon pedagogernas arbetssätt och förhållningssätt vad det gäller engelska. 

 
They prepared some attractive materials for the learners in arts and crafts activities 
so that they were willing to work with them. They introduced a lot of movement into 
the classes so that the children were not to sit still but they could be physically 
active. /…/ They always started a lesson with a song or a chant to signal the 
beginning of English and to discipline learners. It appeared from one of the trainee’s 
observations that children tended to abandon the activity if the instructions were 
long and complicated, and when there was nothing to keep their interest.  
(Szulc-Kurpaska, 2007, s. 40). 
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Rubin (1975) konstaterar att barnen måste få våga göra fel och känna att de kan ta risker i sin 
språkinlärning, det är på så vis de blir framgångsrika talare av det nya språket. Detta är ytterst 
viktigt för pedagoger att ta hänsyn till och även få barnen att förstå att det är genom misstag 
man lär sig och utvecklas.     
 
Cook (1996) påvisar hur viktigt det är att anpassa sin andraspråksundervisning efter barnets 
ålder, men även att se alla barn som egna indivier. Vissa typer av upplägg och 
undervisningssituationer passar bättre i vissa åldrar. Cook poängterar även att det är viktigt att 
börja tidigt med andraspråksinlärning för att kunna tillägna sig den. Detta för att barnen ska 
ha större möjlighet att bli bättre talare av detta språk. Phillips (2001) nämner att det är viktigt 
att tänka på som pedagog att det är barnens individuella mognad som ska avgöra vilken nivå 
du ska lägga engelskundervisningen på. Man måste ta hänsyn till barnens ålder, men samtidigt 
se att mognaden kan variera väldigt även om barnen är i samma ålder.  
 
Även Hedge (2000) konstaterar att barn lär sig på olika sätt. Det vill säga att de har olika 
inlärningsstrategier, och är olika motiverade, beroende på deras förhållningssätt och attityder 
till skolämnet engelska. Viljan att ta till sig nya inlärningsstrategier, eller utveckla de man 
redan har, är också beroende av barnens motivation och syn på engelska. Hedge menar vidare 
att barnens grad av motivation bestämmer hur mycket energi pedagogen behöver lägga på sin 
undervisning i engelska för att skapa och bevara den motivation som finns. Hedge menar 
också att eftersom engelska är så vanligt förekommande i vårt samhälle idag världen över är 
det vikigt att ta tillvara på det, och se det som en möjlighet till lärande. Med andra ord se 
möjligheter och våga ha engelskundervisning utanför klassrummet, men också ta in samhället 
i klassrummet. Vidare poängterar Krashen (1982) att det är viktigt att fokusera på syftet och 
den mening som finns i det som ska läras ut. Det är inte formen som är det väsentliga utan 
innehållet, vilket bör bestämmas utifrån barnens förkunskaper. De som lär sig engelska bör 
även få möjligheten att utveckla en förmåga att ta till sig engelska på egen hand och inte vara 
beroende av pedagogen. Även interaktion mellan barnen bör ses som ett viktigt redskap, att 
barnen kan hjälpas åt med tolkningar för att nå till ett gemensamt mål.  
 
I kursplanen för engelska (Skolverket, 2006) är det stort fokus på att tala som vi nämnt 
tidigare och Hedge (2000) beskriver flertalet olika språkliga kompetenser. Hon talar bland 
annat om lingvistisk kompetens, pragmatisk kompetens, diskurskompetens, strategisk 
kompetens och ett flyt i talet. Lingvistisk kompetens handlar om att tala språket korrekt både 
grammatiskt och ordmässigt samt att ha ett stort ordförråd. Pragmatisk kompetens handlar om 
att anpassa språket till situationen och avsikten med diskusionen samt vem du talar med/till, 
ska man ha ett formellt tal eller ett informellt tal med mera. Diskurskompetens handlar om att 
kunna delta i en talad/skriftlig dialog. Att kunna förstå upplägget av en dialog till exempel när 
det ska vara pauser eller hur man öppnar och avslutar en konversation samt att kunna lägga 
fram information på rätt sätt. Strategisk kompentens handlar om att kunna använda olika 
språkliga strategier vid tal, men även vid skrift till exempel att kunna förklara runt de ord man 
inte kan så att den andra personen förstår. Att ha flyt i talet handlar om att kunna förstå och 
hålla en diskussion levande utan större avbrott och missförstånd. Att i en verklig situation 
kunna få en konversation med en engelsktalande människa att fungera.          
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4. Metod 
 
I det här kapitlet tar vi upp följande områden: metoddiskussion med underrubrikerna 
kvalitativ metod och kvantitativ metod, val av metod och ansats, fenomenografi som ansats, 
genomförande med underrubrikerna urval och redskap, etik och till sist analys. 
 
Inom fenomenografin som ansats finns det två olika perspektiv; kvalitativt och traditionellt. 
Inom det kvalitativa utgår man ifrån hur en person ser på sin omgivning, hur de tänker kring 
den och varför. Medan man inom det traditionella perspektivet observerar sin omvärld 
”utifrån”.      
 

4.1. Metoddiskussion 
 
Här kommer vi att diskutera olika metoder och varför vi valde att använda oss av kvalitativ 
metod i vår undersökning istället för kvantitativ metod. Det finns två olika huvudriktningar 
inom forskningsspektrat, kvalitativ och kvantitativ forskning.  
 
Man använder sig av den kvalitativa forskningen när man vill ta reda på människors syn på 
sin omvärld och när man vill gå in på djupet i den enskilde individens tankar. Den kvantitativa 
forskningen använder man sig av när man vill se samband och mönster och ha räknebara data 
som man sedan kan jämföra. 
 
Kvalitativ forskning går mer in på djupet medan kvantitativ går mer på bredden. I den 
kvalitativa forskningsprocessen går de olika delarna in i varandra medan den kvantitativa 
forskningsprocessen är mer uppdelad (www.oru.se, 2008-05-15). Den kvalitativa 
forskningsprocessen är mer flexibel än den kvantitativa och ger mer utrymme för variationer 
(Backman, 1998). Den kvantitativa forskningsprocessen kräver mer struktur och momenten 
måste ske i en viss ordning medan man inom den kvalitativa kan låta delarna gå in i varandra 
samtidigt som den är mer öppen för tolkningar och ändringar i processen. Till exempel kan 
man låta analysen gå in i själva genomförandet och man kan gå tillbaka och göra fler 
intervjuer, utveckla någon intervju eller lägga till ytterligare ett kvalitativt redskap och så 
vidare.   
 

4.1.1. Kvalitativ metod 
 
Backman (1998) beskriver kvalitativ metod som en metod där man använder sig av verbala 
formuleringar och inte siffror eller tal. ”Ordet” är det viktiga inom den kvalitativa metoden.        
 
Lantz (1993) menar att man i kvalitativ metod är ute efter att urskilja nyanser och olikheter i 
svaren vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden betyder mer 
än att bara beskriva. Här gäller det som intervjuare att reflektera och finna det som ligger dolt 
bakom det beskrivna för att då uppfatta en helhet utifrån intervjusvaren. Själva intervjusvaren 
i sig leder inte till något värdefullt resultat om man som intervjuare inte ser dem i en helhet 
och i ett globalt perspektiv inom den kvalitativa metoden.  
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I kvalitativ metod använder man sig av till exempel intervjuer eftersom man då får reda på 
hur personen/personerna i fråga tänker och upplever ett visst fenomen. Man vill gå djupare i 
sin intervju och få en kvalitet i svaren. Tanken är inte bara att få reda på hur det är utan även 
ta reda på bakgrunden och tankar kring det. Det som sker, vad som sägs och utspelas i 
intervjun, är föremål för tolkning. Och det är genom tolkningen som sammanhangen får en 
mening (Lantz, 1993, s.102).  
 
Det går även att göra observationer inom den kvalitativa metoden så som löpande protokoll 
och deltagande observation (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Löpande protokoll innebär att 
man under en viss tid skriver ner vad som händer i en situation/händelse rakt av. Vanligtvis 
skriver man i fem minuter, men tiden kan dock varieras. Deltagande observation innebär att 
den som observerar är delaktig i aktiviteter med de personer som han/hon även vill observera.   
 
En annan metod man kan använda sig av i den kvalitativa forskningen är ”Self report”. I Self 
report utgår man från texter eller bilder som sedan analyseras. Man ber deltagaren i studien att 
skriva en text eller rita en bild som sedan analyseras i flera steg. Här är det viktigt att tänka 
över hur man formulerar frågan eller uppgiften eftersom det inte finns möjlighet att ställa 
följdfrågor. Det är personens erfarenheter och uppfattningar eller upplevelser av ett fenomen 
som fokuseras i texten eller bilden (Davidsson, 2007). 
 

4.1.2. Kvantitativ metod 
 
Kvantitativa data är räknebara och talar inte om varför det är som det är, bara att det är så. I 
den kvantitativa metoden vill man se mönster och få en struktur bland de data man samlat in. 
Här är syftet att kunna använda sig av de data man samlat in för att kunna jämföra och 
sammanställa olika människors tankar.  
 
Till kvantitativ metod hör bland annat enkät. Här tar man reda på hur det man vill undersöka 
ser ut, det intressanta här är hur och inte varför. Enkäter kan lämnas ut till deltagare eller kan 
göras via telefon till enskilda personer, till exempel marknadsundersökningar. Enkäterna 
består av frågor med ett visst antal svarsalternativ som till exempel ja/nej/vet inte där 
deltagarna får välja ett svarsalternativ som de kryssar i. Här får de oftast inte chans att förklara 
varför de svarat som de gjort eftersom det då blir svårt att sammanställa. Ibland kan man dock 
lämna tillfälle för deltagarna att utveckla sina svar, även om det inte tillhör vanligheterna. 
Syftet med redskapet enkät är att se samband, skillnader och likheter. Hur många tycker på ett 
visst sätt, och så vidare. Enkäter och deras funktion kan man läsa mer om av Trost (1994).   
 
Observationer kan göras på många olika sätt, de kan vara både kvalitativa och kvantitativa. 
Till den kvantitativa metoden tillhör till exempel schematiska observationer och avprickning 
(Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Vidare beskriver Rubinstein Reich och Wesén hur olika 
observationsmetoder går till. Schematisk observation går till på så sätt att den som observerar 
bestämmer innan vad som ska observeras och sedan dokumenterar man med hjälp av tecken, 
pilar med mera. Avprickning innebär att man som observatör observerar hur ofta något sker 
till exempel hur ofta någon blir tillsagd, hur ofta man får uppmuntran och så vidare. Varje 
gång detta sker prickar man av det.  
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4.2. Val av metod och ansats  
 
Vi har valt att ha ett kvalitativt perspektiv och en fenomenografisk ansats. Enligt Backman 
(1998) finns det två olika perspektiv; traditionellt perspektiv och kvalitativt perspektiv. I det 
traditionella perspektivet är individen en utomstående observatör av sin omvärld medan 
individen enligt det kvalitativa perspektivet befinner sig och observerar mitt i sin omvärld. 
Backman menar vidare att istället för att fråga barnet hur verkligheten ser ut, frågas det hur 
han/hon tolkar verkligheten utifrån deras ögon och tankar. Eftersom vi intresserar oss av hur 
individen tolkar sin verklighet har vi valt det kvalitativa perspektivet.  
 
Utifrån den fenomenografiska ansatsen enligt Kihlström (2007) handlar fenomenografin om 
människors tankar kring sin omvärld, hur de erfar och hur de uppfattar den, och det är precis 
detta vi vill komma åt i vår undersökning. 
 
Vi har därför valt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av redskapet intervju på grund 
av att vi vill ta reda på hur barnen tänker och varför. Det vill säga vi utgår bara ifrån barnens 
perspektiv. Detta tror vi att vi på bästa sätt kan uppnå genom att använda oss av intervju. När 
barn intervjuas är det extra viktigt att ge dem tid till att tänka efter och vänta in deras svar. 
Detta för att verkligen få en kvalitet på intervjun och inte stressa barnen igenom den 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). Vi har valt att genomföra intervjuerna i grupper 
eftersom vi vill skapa en så trygg intervjumiljö som möjligt för att barnen ska få möjligheten 
att sätta sig in i frågorna och kunna svara så utvecklande de kan. Även den rumsliga miljön 
där intervjuerna genomförs är av stor vikt. Lantz (1993) menar att miljön i ett rum där 
intervjun ska genomföras är viktig för resultatet och kan påverka detta positivt eller negativt. 
Det finns en risk som man bör vara medveten om, nämligen att barnen ger oss de svar som de 
tror att vi vill ha. Det är viktigt att tänka på detta vid genomförandet av intervjuer och även 
vid analysarbetet.      
 
Vi är intresserade av att ta reda på hur barn uppfattar engelska både som språk och som 
skolämne i förskolans senare respektive grundskolans tidigare år. Genom att använda oss av 
fenomenografi som ansats får vi reda på hur barn resonerar kring detta och hur deras 
förhållande till fenomenet ser ut. Orsaken till detta val är just att det är barnen som vi 
pedagoger är där för i förskolan och skolan, samt att det är för barnens skull och utveckling 
som vi har undervisning. Med stor fördel vänder man sig således till dem! 
 

4.3. Fenomenografi som ansats 
 
När den fenomenografiska forskningsansatsen växte fram var det i syfte att kunna använda 
den främst i pedagogiska studier, därför har denna ansats blivit mycket välanvänd inom just 
detta område (Larsson, 1986). Just fenomenografi som ansats lämpar sig väldigt bra för 
forskning inom den pedagogiska verksamheten eftersom det här är väsentligt hur den enskilde 
individen tänker och resonerar kring ett visst fenomen. 
 
Marton och Booth (Kihlström, 2007) menar att fenomenografin i sig egentligen inte är en 
metod, men att det är en ansats med metodiska inslag. Denna ansats lyfter fram 
forskningsfrågor som är relevanta för att förstå olika undervisningsmiljöer.  
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Fenomenografi är en kvalitativ ansats som utgår ifrån hur människor uppfattar sin omvärld. 
Man utgår inte ifrån hur det är utan hur människor uppfattar att det är. När man har 
fenomenografi som ansats vill man i sin studie finna variation i människors erfarenheter av 
olika situationer, sedan sorteras och tolkas svaren in i en helhet (Kihlström, 2007). Vidare 
skriver Kihlström att inom fenomenografin är människors tankar det intressanta, hur de ser på 
sin omgivning. Fenomenografin utgår ifrån människors erfarenheter både kring det teoretiska 
och det praktiska. På dessa erfarenheter grundas en tolkning kring hur relationen mellan 
personen och dess omvärld ser ut. I den fenomenografiska ansatsen går man som forskare inte 
in i sin studie med syftet att jämföra de data man samlat in, utan det intressanta är den 
enskilde individens förhållande till sin omvärld.    
 
Vi vill beskriva engelska som språk och som skolämne utifrån barns perspektiv vilket kan 
uppnås genom att använda sig av fenomenografi som ansats. I den fenomenografiska 
forskningsansatsen är människors erfarenheter och uppfattningar utgångspunkten. Enligt 
Pramling, Davidsson, Fors och Johansson (1995) finns det en vad och en hur aspekt i 
människors uppfattningar av ett fenomen. Vad-aspekten finns i vilket fenomen det handlar om 
och hur- aspekten finns i hur personerna i fråga uppfattar fenomenet. 
     

4.4. Genomförande 
 
Vi är intresserade av den enskilde individens tankar vilket genomsyrar den fenomenografiska 
ansatsen. Upplägget vi har valt är att genomföra gruppintervjuer. Detta upplägg har vi valt på 
grund av att barnen som deltar i intervjun ska känna sig trygga i situationen och därför våga 
uttrycka sina egna tankar. Detta anser vi att vi kan uppnå genom att genomföra intervjuerna i 
grupper, men att vi i analysen fokuserar på, och går ner på djupet i varje individs tankar och 
resonemang. 
 
Vi började vår studie med att lämna ut ett missivbrev tillsammans med en samtyckesblankett 
(se bilaga 1). I missivbrevet förklarade vi syftet med vår undersökning, och när vi fick reda på 
vilka barn som kunde och ville delta började vi planera in lämpliga tillfällen, då vi senare 
genomförde intervjuerna. Vi funderade även noggrant innan över hur vi skulle formulera våra 
intervjufrågor och på vilken nivå vi skulle lägga dem med tanke på barnens olika åldrar. 
 
Som intervjufrågor (se bilaga 2) har vi satsat på färre frågor, men som vi vidareutvecklar och 
anpassar till varje åldersgrupp. Detta dels för att hålla barnens intresse vid liv under intervjun 
och för att verkligen gå in djupare i deras tankegångar kring engelska för att försöka förstå hur 
de tänker, vilket också är väsentligt inom fenomenografin. 
 

4.4.1. Urval 
 
Vårt urval är barn i åldrarna fem till tio år och vi har genomfört gruppintervjuer i olika 
åldersgrupper. För att få med genusperspektivet valde vi att ha med en pojke och en flicka i 
varje åldersgrupp, det vill säga en pojke och en flicka som är fem år, en pojke och en flicka 
som är sex år, och så vidare. Femåringarna går i förskola och sexåringarna går i förskoleklass. 
Däremot eleverna som är sju till åtta år är integrerade i en klass, årskurs ett till två och de 
elever som är nio till tio år är integrerade i en klass, årskurs tre till fyra. Sammanlagt kommer 
vi att genomföra fyra gruppintervjuer. 
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Urvalet av vilka barn som fick delta i intervjuerna skedde genom lottdragning. Först tog vi 
reda på vilka barn som ville delta i undersökningen (och fick delta för 
förälder/vårdnadshavare), sedan informerade vi barnen om att vi ska lotta ut en pojke och en 
flicka i varje åldersgrupp. Vi ville göra på detta sätt för att få ett så demokratiskt och rättvist 
beslut som möjligt.  
  

4.4.2. Intervju 
 
Intervju som metod var vårt redskap under studien eftersom det är ett redskap som passar 
mycket bra till vårt syfte. Vi har genomfört gruppintervjuer med barnen. De två femåringarna 
intervjuades ihop i en grupp och de två sexåringarna intervjuades ihop en grupp. Däremot 
intervjuades sju- till åttaåringarna tillsammans i en grupp och nio- till tioåringarna 
tillsammans i en grupp, här var de alltså fyra barn i varje grupp. Anledningen till att vi delade 
upp fem- och sexåringarna var att dessa barn inte kände varandra, vi ville också ge dem en 
rimlig chans att få komma till tals.  
 
Vid intervjuerna närvarde vi båda, tanken med detta var att en skulle intervjua och en skulle 
anteckna samtidigt för att vi inte skulle missa något. Dessutom anser vi att två personer lägger 
märke till olika saker och ser olika nyanser i barnens svar. Vi ville komplettera det sagda 
ordet med det skrivna. Detta anser vi även underlättar vid analysarbetet.    
 
Intervjuerna spelades in efter att barnen godkänt detta. Om något barn inte hade tillåtit detta 
hade vi erbjudit dem att vi bara antecknar deras tankar och svar istället för att spela in. Om 
något av dessa alternativ inte hade godkänts av ett barn hade vi vänt oss till ett annat barn 
istället eftersom vi måste kunna anteckna för att kunna återge intervjun på bästa sätt.  
 
Efter att vi samlat in all data sammanställde vi det tillsammans. När arbetet var klart 
förstördes all insamlad data för att säkra barnens integritet. 
 
Miljön där intervjuerna utförs är väldigt viktig för resultatet. Den kan antingen föra samman 
människor eller skilja dem åt. Även om det inte har forskats så mycket på det här området är 
det klart att rummet har betydelse för det sociala samspelet (Lantz, 1993). Med tanke på detta 
intervjuades alla barn i miljöer som var bekanta för dem och där de kände sig trygga. 
Femåringarna intervjuades i ett av lekrummen på deras avdelning som de är väl bekanta med, 
detsamma gäller sexåringarna.  
 
Sju- och åttaåringarna som är integrerade i samma klass intervjuades i ett litet grupprum som 
ligger precis i anslutning till 2: ans klassrum. Även detta är en miljö som är bekant för barnen 
vilket är viktigt för att få ut så mycket som möjligt av intervjufrågorna. Vi satt allihop runt ett 
bord för att skapa en trygg intervjumiljö. Anledningen till att vi inte satt mitt emot varandra är 
att barnen eventuellt kan känna sig underlägsna och utpekade och det var det sista vi ville. 
 
Vad gäller nio- och tioåringarna, som även de är integrerade i samma klass, intervjuades de i 
ett större grupprum bredvid deras klassrum. I grupprummet, som är bekant för dem, fanns ett 
runt bord där vi satt. 
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4.5. Etik 
 
Vetenskapsrådet (2006) har sammanställt fyra huvudkrav gällande forskningsetiska principer 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de är följande: 
 
1) Informationskravet: Som undersökare är man skyldig att informera de deltagande i 

projektet om vad jag som undersökare har för syfte med projektet och vad deras del blir 
inom det. Deltagarna har rätt att välja själva om de vill delta i projektet eller inte och de 
har även rätt att avbryta sitt deltagande under projektets gång.   

 
Före vår undersökning lämnade vi ut ett missivbrev till de deltagande och till deras 
föräldrar/vårdnadshavare. Här förklarade vi vilka vi som undersökare är och vårt syfte 
med undersökningen.  

 
2) Samtyckeskravet: Innan undersökningens början har undersökaren skyldighet att 

inhämta deltagarnas samtycke till projektet. Är deltagarna under 15 år måste undersökarna 
ha vårdnadshavarens underskrift för att de ska få delta i undersökningen. 

 
Tillsammans med missivbrevet lämnade vi även ut en blankett där 
föräldrarna/vårdnadshavarna tillsammans med barnen fick möjlighet att välja sin 
delaktighet i undersökningen.  

  
 
3) Konfidentialitetskravet: När undersökningen sammanställs och offentliggörs måste alla 

deltagare kunna garanteras konfidentialitet. Deras uppgifter skall inte kunna identifieras 
av någon annan. Även namn på platser och dylikt ska ändras så ingen kan ta reda på var 
undersökningen är gjord. Även all insamlad data måste förvaras så ingen utomstående kan 
hitta den och ta del av det. Ingen deltagare i undersökningen får känna sig kränkt!  

 
Vi nämner inga namn på deltagare eller platser i rapporten för att kunna säkerställa deras 
anonymitet. Det enda vi tar upp i rapporten är barnens kön och ålder eftersom detta är 
väsentligt för undersökningen.  

 
4) Nyttjandekravet: De fakta som samlas in om enskilda personer får enbart användas till 

forskning och inget annat.  
 

4.6. Analys 
 
Den kvalitativa forskningen och analysen av denna finns inom fenomenografin. Enligt 
Malmqvist (2007) kännetecknas en kvalitativ forskningsanalys av att insamling av data och 
analys kan ske samtidigt och i samspel. Detta skiljer den kvalitativa forskningsanalysen från 
den traditionella.  
 
Vidare menar Malmqvist att målet med att analysera kvalitativ data är att hitta olika 
egenskaper inom ett visst fenomen medan målet när man analyserar kvantitativ data handlar 
om mängden av en egenskap. Därför bör den kvalitativa analysen utgå från egenskaper hos ett 
fenomen.   
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Efter varje genomförd gruppintervju lyssnade vi igenom det inspelade materialet och försökte 
samtidigt koppla detta till vårt syfte med studien för att hitta en röd tråd. Vi läste även igenom 
de anteckningar som förts under intervjuerna och jämförde dessa med varandra. De svar som 
gavs i de olika åldrarna jämförde vi med varandra för att se eventuella likheter och skillnader. 
Det vi främst fokuserade på var barns syn på engelska som språk, barns syn på engelska som 
skolämne, barns syn på pedagogens upplägg av engelskundervisningen, barns syn på 
pedagogens förhållningssätt till dem i engelskundervisningen och om barns syn på engelska 
skiljer sig i de olika åldrarna. 
 
Ovanstående huvudområden inbegriper de olika intervjufrågorna (se bilaga 2). Under rubriken 
Barns syn på engelska som språk faller frågorna ett, tre och fyra. Till rubriken Barns syn på 
engelska som skolämne hör frågorna två, fem och sex. Intervjufrågorna fem, sex, sju och nio 
infaller under rubriken Barns syn på pedagogens upplägg av engelskundervisningen. Barns 
syn på pedagogens förhållningssätt till dem i engelskundervisningen, under denna rubrik 
faller intervjufråga åtta. Huvudområdet om barns syn på engelska skiljer sig i de olika 
åldrarna sprids ut över alla intervjufrågorna och svaren. Detta område analyserade vi efter 
genomförandet av alla intervjuerna.       
 

5. Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
För att arbetet ska kunna hålla en bra kvalitet och vara tillförlitligt krävs det att en 
utomstående person ska kunna läsa och förstå det vi kommit fram till enligt Kihlström (2007). 
I arbetet har vi med citat från intervjuerna för att öka resultatets tillförlitlighet och 
trovärdighet.  
 
Det är viktigt att tänka på under genomförande av intervjuer hur miljön runt omkring ser ut, 
att inte ge ledande frågor till barnen och att ge dem tid att hinna svara på frågorna. Även 
genom detta ökar intervjuernas trovärdighet och den insamlade datan får en god kvalitet. Vi 
har under våra intervjuer lagt stor vikt vid miljön för att både vi och barnen ska få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. Genom att vi har reflekterat mycket kring detta och tagit 
hänsyn till det i vårt genomförande har vi anledning att tro att detta ökar studiens trovärdighet. 
 
Som intervjuare är det viktigt att vara medveten om att barnens sinnestillstånd kan påverka 
intervjusvaren (Svensson & Starrin, 1996). Det är även viktigt att vara medveten om att 
intervjufrågorna i sig kan påverka barnen så att de svarar i olika riktningar. Det har även stor 
betydelse hur intervjuaren använder sin röst och sitt kroppsspråk vid uppläsandet av 
intervjufrågorna för barnen. Det gäller även att vara så neutral som möjligt vid uppläsandet av 
frågorna för att få så trovärdiga svar som möjligt.  
 
Vidare menar Svensson och Starrin att man kan stärka intervjuernas trovärdighet genom att 
återkoppla till individens intervjusvar med att fråga om ens tolkningar är rimliga. Detta 
tillämpade vi vid genomförandet av intervjuerna.     
 
Eftersom vi båda närvarade vid alla intervjuer och tillsammans gick igenom all insamlad data 
fick det sammanställda resultatet större trovärdighet och en helhet. Vi får dessutom två olika 
perspektiv på intervjusvaren, vilket är positivt.  
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6. Resultat 
 
Efter analyseringsarbetet av intervjuerna fann vi fem huvudområden som vi gick in djupare på 
och fokuserade oss på eftersom dessa stämde bra överens med vårt mål för studien. Dessa 
områden blev: Barns syn på engelska som språk, Barns syn på engelska som skolämne, Barns 
syn på pedagogens upplägg av engelskundervisningen, Barns syn på pedagogens 
förhållningssätt till dem i engelskundervisningen och Barns syn på engelska - skiljer den sig i 
de olika åldrarna? Valet att börja varje rubrik med ”barns syn på…” är ett medvetet val på 
grund av att det är barnens tankar och erfarenheter som skall genomsyra studien och arbetet.  
 

6.1. Barns syn på engelska som språk 
 
När vi gick igenom intervjusvaren som var kopplade till engelska som språk visade det sig att 
det var främst två kategorier som varje åldersgrupp nämnde i sina svar. Dessa handlade om 
engelska i andra länder och engelska i vardagen.  
  

6.1.1. Engelska i andra länder 
 
I alla ålderskategorier fanns det svar som kretsade kring faktumet att engelska är ett språk som 
talas och finns i andra länder än Sverige samt att det är ett världsspråk. Det framgick att 
barnen är medvetna om att engelska finns som modersmål i till exempel England. Dessutom 
framgick det att engelska används för att kunna kommunicera mellan två olika parter där 
ingen har engelska som modersmål, till exempel mellan en svensk och en thailändare.   
 
Hm… Man kan hitta engelska i England. (Pojke, 8 år). 
 
Såhär svarade en av pojkarna i vår undersökning på frågan var man kan hitta engelska 
någonstans. Alla barnen svarade först att engelska talas i England och efter detta kom även 
andra länder upp.   
 
 Från Thailand /…/ För jag har vart där, och dom prata lite engelska. (Flicka, 5 år). 
 
Ovanstående citat är ett annat svar på frågan som handlar om var man kan hitta engelska 
någonstans. Flickan berättar att hon vet detta eftersom hon har varit i Thailand och hört 
engelska där. 
 
Vidare berättar och förklarar barnen att engelska existerar i många olika länder och är väldigt 
utbrett idag, vilket nedanstående citat visar. 
 
Engelska är ju ett ordsp… eller världsspråk /.../ det kan man nästan ha över hela världen. 
(Pojke, 9 år). 
 
Barnen berättar att de även vet om att engelskan påverkar andra språk som till exempel 
svenska. En pojke svarar och berättar om att det finns ord från engelskan i det svenska 
språket, vilket nedanstående citat visar.    
 
JA! Toaletten, wc. (Pojke, 10 år). 
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6.1.2. Engelska i vardagen  
 
Att engelska finns i vår vardag var något som alla barnen var medvetna om och pratade länge 
kring. De tog upp allt ifrån att titta på tv, spela dataspel, prata med kompisar/föräldrar, sjunga, 
musik, internet, prata med engelska personer med mera. Några av barnen nämnde även att 
man kan lära sig av dessa vardagssituationer.  
 
/…/ om man är hos nån engelsk så kan man ju lära sig där! (Flicka, 8 år).  
 
Jaa… /…/ ööh, jag lär mig engelska på ett dataspel som kalle kunskap, och så har jag 
engelska tv-spel. (Pojke, 6 år). 
 
Lyssna på musik /.../ de sjunger, aah, lite engelska på dom. (Flicka, 5 år). 
 
Jaaa har hört att Hannah Montana pratar engelska /…/ ja, ibland, säger hon det när det är 
nån engelska kille som ibland hälsar på henne. (Pojke, 7 år).1 
 
/…/ på vissa hemsidor på datorn är det på engelska. (Flicka, 9 år). 
 

6.2. Barns syn på engelska som skolämne 
 
Barnen hade klart för sig vilka delar de tyckte ingår i engelska som skolämne och även varför 
man ska lära sig det i skolan. De tog upp både att prata, skriva, läsa och lyssna vilket citaten 
nedan visar. 
 
/../ och så skriva! (Pojke, 5 år). 
 
Eh, prata! (Flicka, 7 år). 
 
Om det typ finns nån engelsk i Sverige så kanske man måste skicka ett brev, och då får man 
skriva på engelska. (Pojke, 8 år). 
 
/../ vi kommer få böcker, och så får vi läsa. /.../ och läxa och så! (Flicka, 5 år). 
 
Vi har hört på bandspelare här. (Pojke, 8 år). 
 
Barnen hade också tankar om varför man behöver läsa engelska i skolan och även varför man 
behöver kunna det. Här följer två exempel på detta: 
 
Det krävs att kunna engelska i dom flesta yrken. (Flicka, 10 år). 
 
Om man har en kompis som pratar engelska då kan man lära sig att prata engelska. (Flicka, 
6 år). 
 
 
 
 
                                                 
1 ”Hannah Montana” en amerikansk komediserie för barn och unga som visas på tv här i Sverige. 
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Det funderades även kring hur engelska barn i deras skolor lär sig språk eftersom de redan 
kan engelska. Följande citat visar exempel på några av barnens funderingar.  
 
/.../ det är ju jätte lätt för dom. (Pojke, 9 år). 
 
Om man bor i England, vad lär man sig för språk då? (Flicka, 9 år). 
 

6.3. Barns syn på pedagogens upplägg av engelskundervisningen 
 
Många av barnens svar kring hur de vill att pedagogen ska lägga upp engelskundervisningen 
handlade om att den måste vara på lagom nivå. 
 
Inte roligt om man inte kan. (Flicka, 7 år). 
 
/.../ börja lätt och sen lite svårare. (Flicka, 9 år). 
 
/.../ och så bygger man långsamt uppåt. (Flicka, 10 år). 
 
/.../ då kan vi ju mer när den blir svårare! /.../. (Pojke, 9 år). 
 
De tyckte även det var viktigt att prata och att lära sig många ord, både gamla som nya, på 
engelskalektionerna. 
 
Jag vill lära mig att prata lite engelska som mina kusiner som kommer från England och som 
flyttat till Norge. (Pojke, 6 år). 
 
Att man kan säga roliga saker /.../ som ”pig”. (Flicka, 7 år). 
   
Lite mera ord som man lär sig så det inte är bara de orden som man lärt sig innan. (Flicka, 
10 år).  
 
Lära oss engelska ord och så /.../. (Pojke, 8 år). 
 
En tredje kategori av svaren handlade om mängden engelskalektioner i skolan. En pojke ville 
utöka antalet engelskalektioner.  
 
Jag vill ha mer engelskalektioner. (Pojke, 10 år). 
 
En fjärde kategori av barnens svar handlade om vilket material och vilka metoder pedagogen 
använder i engelskundervisningen. Exempel på detta är:  
 
/.../ och så har vi en engelsk bok i bänken. (Pojke, 8 år). 
 
/.../ vi kommer få böcker /.../ och läxa och så. (Flicka, 5 år).  
 
Va inne på glosboken och öva engelska /.../ på datorn. (Flicka, 9 år).2  
 

                                                 
2 Glosboken är ett program på datorn som denna skola ibland använder sig av när de ska öva engelska. 
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6.4. Barns syn på pedagogens förhållningssätt till dem i 
engelskundervisningen   
 
Hur pedagogen ska vara mot barnen och hennes/hans syn på engelska var saker som barnen 
hade tankar och åsikter om.  
 
Säga fint så att hon inte slarvar så. (Flicka, 5 år). 
 
Jättebra! /.../ Då lär man sig jättemycket. (Pojke, 7 år). 
 
Snäll! (Flicka 6 år).  
 
Inte allt för snäll, hon måste vara lite sträng. (Pojke, 10 år). 
 
/.../ och så lite av dom gamla orden så man lär sig det extra så man kommer ihåg vad det 
heter och så! (Pojke, 9 år). 
 

6.5. Barns syn på engelska – skiljer den sig i de olika åldrarna? 
 
En sak som var gemensamt för de olika åldrarna var att alla först och främst tog upp att man 
kan hitta engelska i England. Därefter skiljde sig svaren och såg ut på tre olika sätt. En 
kategori var andra länder där man inte har engelska som förstaspråk, men där folket kan 
kommunicera på engelska med till exempel turister. Den andra kategorins svar var andra 
länder och världsdelar där man har engelska som modersmål, exempelvis USA och Afrika. De 
sista svaren kan delas in i en kategori då några barn nämner att man kan hitta engelska i städer 
och län i Sverige. De äldsta barnen var de som tog upp USA och Afrika i sina svar på frågan 
var man kan hitta engelska någonstans. De andra kategorierna av svar kom främst från de 
yngre barnen i åldrarna fem- sju år.  
 
Gemensamt för alla åldrarna var att barnen ansåg att engelska finns i deras vardag. I alla 
åldrarna kom det upp svar som: tv, tv-spel, dataspel, dator, musik, Internet med mera.  
 
Barnens syn på engelska som skolämne skiljde sig inte heller nämnvärt. I alla åldrarna tog de 
upp aspekter som hade med att tala, lyssna, läsa och skriva att göra. De nämnde även böcker, 
läxor, skriva brev, bandspelare etcetera. 
 
Barn i alla åldrarna ansåg att man behöver lära sig engelska i skolan för att kunna 
kommunicera med andra människor.      
 

7. Resultatdiskussion 
 
Detta diskussionsavsnitt är indelat i underrubriker som är av samma karraktär som under 
resultatdelen. Detta för att få en tydlig struktur där man lätt kan hitta det som söks. Vi har 
utgått från syftet med denna studie och därifrån vidareutvecklat de olika rubrikerna från 
resultatdelen.    
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7.1. Diskussion om barns syn på engelska som språk 
 
Glädjande nog var alla barnen i denna studie mycket positiva till engelska. Engelska verkar 
vara en naturlig del i barnens liv, inte minst genom Internet, datorer, tv, musik, dataspel, tv-
spel med mera. I och med att barnen tog upp aspekter så som Internet, dataspel och tv-spel är 
det intressant att knyta an till Carlgren (1999) som diskuterar kring Informellt lärande. 
Informellt lärande innebär att man lär sig något genom att göra något annat, till exempel att 
man lär sig engelska genom sina fritidsintressen. Apelgren och Oscarson (2003) betonar just 
att motivationen är störst att lära sig engelska eftersom man har nytta av det i skolan, men 
framförallt på fritiden då till exempel de flesta instruktioner är på engelska till dataspel med 
mera.  
 
En annan intressant synvinkel är att dagens generation av barn verkar koppla samman och 
komma i kontakt med engelska främst via datorer, Internet och dataspel. Medan vi tror att 
dagens tjugo- tjugofemåringar främst hade svarat musik och tv om de fått frågan för cirka 
femton år sedan. Vår tro grundar sig i att vi själva är i den åldern, och när vi var mellan fem- 
tio år var det genom musik och tv som man främst kom i kontakt med engelska.  
 
Barnen ansåg att man kan lära sig engelska genom att umgås med människor som har 
engelska som modersmål. Detta är något som ska tas tillvara på om möjligheten finns. Hedge 
(2000) menar att det är viktigt att ta tillvara på att engelska idag är så vanligt förekomande i 
vårt samhälle och se det som en möjlighet till informellt lärande. I vår studie var det väldigt 
positivt att se att barnen redan i tidig ålder förstår hur värdefullt det är att ha tillgång till 
relationer med engelsktalande människor.  
 
Det var också väldigt intressant att se att alla barnen, även de yngsta, hade insikt i att engelska 
är ett världsspråk och existerar i många olika länder. Även att engelska påverkar andra språk 
som tillexempel svenskan var något som de visade förståelse för. Detta var inte förvånande 
för oss, barn idag är väldigt insatta i engelska, är medvetna om vad engelska är för någonting 
och kan tala engelska mer än vad många kanske tror. Detta med att barn idag är mycket 
insatta i engelska och har förståelse för syftet med att lära sig det är precis det som Apelgren 
och Oscarson (2003) betonar. 
 
Eftersom engelska får en allt större plats i vårt samhälle i och med informations- och 
kommunikationsutökandet samt fler internationella kontakter är det viktigt att ta i beaktning 
engelskans värde. Detta påpekas i kursplanen för engelska i grundskolan (www.skolverket.se, 
2008-11-27).  
 

7.2. Diskussion om barns syn på engelska som skolämne 
 
Även till engelska som skolämne var alla barnen väldigt positiva vilket visades i deras 
engagemang när de svarade på våra frågor. Självklart visades deras positiva syn på engelska 
som skolämne i själva intervjusvaren också. Vi är medvetna om att det kan finnas en risk att 
barnens svar blir till viss del styrda av vår egen positiva syn på engelska. Fast i detta 
sammanhang har vi anledning att tro att så inte är fallet eftersom vi är medvetna om och har 
tagit hänsyn till detta.  
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Fyra huvudpunkter som svaren kretsade kring vad gäller engelska som skolämne var tala, 
skriva, läsa och lyssna. Dessa fokus betonas också i kursplanen för engelska i grundskolan 
(www.skolverket.se, 2008-11-27). Barnen verkade vara väldigt medvetna om vilka 
grundstenar som finns när man lär sig ett språk. I kursplanen för engelska ligger det dock lite 
mer fokus på att tala vilket var tydligt att barnens fokus också låg på. Tala var även det 
moment som barnen värderade högst och ansåg att man behöver träna mest på.  
 
Barnen i vår studie verkade vara väldigt motiverade till att lära sig engelska. Av svaren 
framgick att de förstod varför de behöver kunna engelska. Apelgren och Oscarson (2003) 
konstaterar att motivationen är hög för barn i allmänhet vad gäller att lära sig engelska, både 
på fritiden och i skolan, just eftersom barn förstår vitsen med att kunna engelska. Vidare 
menar Apelgren och Oscarson att barn i dagens samhälle har en medvetenhet om att 
engelskkunskaper krävs inför framtiden både vad gäller studier och yrkesliv.      
 
På grund av att engelska finns i så stor utsträckning i barns vardag är kanske inte pedagoger 
alltid medvetna om hur mycket barnen faktiskt kan. Det är viktigt som pedagog att inte ha 
förutfattade meningar om barns engelskkunskaper utan utgå från deras förförståelse och 
utifrån den ta reda på deras styrkor inom engelska. Dagens generations barn kan mer engelska 
än vad pedagoger kanske tror.  
 
Några av de äldsta barnen tänkte ett steg längre och reflekterade kring hur språkundervisnigen 
ser ut i länder som har engelska som sitt modersmål. Barnen konstaterade att engelska måste 
vara väldigt lätt för dem som har det som sitt förstaspråk och frågade sig vad de då lär sig för 
andraspråk. Vi hade en väldigt intressant diskussion kring detta och barnen konstaterade att 
engelsktalande barn troligtvis lär sig ett annat språk på sin skola. 
 

7.3. Diskussion om barns syn på pedagogens upplägg av     
engelskundervisningen 
 
Barnen i vår studie hade många intressanta tankar och svar kring hur pedagogen lägger upp 
engelskundervisningen och också kring hur de vill att engelskundervisningen ska se ut. 
Tyngdpunkten bland svaren låg på att undervisningen i engelska ska ligga på lagom nivå. 
Detta visar att även yngre barn har en insikt i hur de bäst lär sig, nämligen när de förstår fast 
samtidigt får en utmaning. Denna synpunkt är väldigt viktig och intressant för oss som 
blivnade pedagoger att ta med oss ut i verksamheten. Detta är även Vygotskys (1978) tankar 
kring hur barn lär sig och utvecklas på bästa sätt. Barnens svar på dessa frågor visar att de är 
ganska väl medvetna om sin språkinlärning. Medvetenhet om språkinlärning är något som 
diskuteras av Lundberg (2007), hon påvisar hur viktigt det är att barnen är medvetna om sin 
språkinlärning. Lundberg menar vidare att stort ansvar ligger på pedagogen vad gäller att ge 
barnen olika strategier för sin språkinlärning, men också att få dem att reflektera kring sitt 
lärande.  
 
Det är inte roligt om man inte kan svarade ett barn i studien och Rubin (1975) förespråkar att 
barn måste få göra fel i sin språkinlärning eftersom det är då de lär sig. Detta är otroligt viktigt 
att ta hänsyn till när man som pedagog planerar sin engelskundervisning. Vi anser att barn 
måste få testa, utforska och experimentera med språket de lär sig, i det här fallet engelska. Det 
är genom misstag man lär sig!   
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Man kan ha olika styrkor då man lär sig ett nytt språk. Vi anser att det är extremt viktigt att se 
varje barn som kompetent, alla barn är egna individer med olika styrkor som vi måste ta 
tillvara på och utveckla. Precis som Hedge (2000) beskriver finns det flera olika språkliga 
kompentenser som vi pedagoger bör vara medvetna om.  
 
Att ha fler engelsklektioner i skolan, som ett barn gärna ville ha, tycker vi låter som en väldigt 
bra idé. Som vi anser, ska man tillägna sig ett språk och bli säker i det måste man öva 
kontinuerligt.  
 
Barnen i vår studie hade tankegångar kring vilka metoder och vilket material som pedagoger 
använder i sin engelskundervisning. Vanliga svar som kom upp var att man har böcker och 
läxor i skolan. Pedagogerna ger barnen till exempel glosläxor enligt barnen i studien. Det är 
viktigt att barn får utrymme till att vara med och påverka sin undervisningssituation. Det är 
väldigt betydelsefullt att pedagoger involverar barnen i undervisningen för att på så sätt få en 
uppfattning om vilka inlärningsstrategier som passar till varje enskild individ. Hedge (2000) 
menar att pedagoger måste kunna erbjuda olika inlärningstillfällen med olika metoder där 
varje barn kan finna sin/sina strategi/strategier och lära sig utifrån denna/dessa. Krashen 
(1982) menar att innehållet i det som lärs ut är det viktigaste. Men pedagoger måste också 
kunna erbjuda barn olika metoder och situationer där de kan ta till sig det här innehållet.   
 

7.4. Diskussion om barns syn på pedagogens förhållningssätt till 
dem i engelskundervisningen  
 
Genomgående för alla åldrar i vår studie var intervjusvaret att pedagogen ska vara snäll. Vad 
som var intressant var just att samma svar kom både från de yngsta och de äldsta barnen. Vi 
anser att detta är en mycket klok iakttagelse av barnen. Svaret kan eventuellt låta ”enkelt”, 
men tanken bakom det är egentligen mycket väl genomtänkt. I skolan ska man lära sig, för att 
lära sig måste man trivas och man trivs om pedagogen är snäll. Snäll kan inbegripa så många 
olika saker, att pedagogen till exempel är rättvis, tydlig, lyhörd, tillförlitlig, engagerad och 
omtänksam gentemot barnen. På grund av detta kan vi i efterhand se att det hade varit av 
intresse att ställa en följdfråga där barnen skulle ha fått utveckla vad de lägger in i begreppet 
”snäll”. Ett barn konstaterade att pedagoger inte bara kan vara snälla utan även måste vara 
stränga ibland. Detta var en tankeväckande reflektion som enligt oss handlar om att barnen 
måste respektera pedagogen, men minst lika viktigt är att pedagogen måste respektera barnen. 
Som pedagog visar man att man bryr sig om barnen genom att bland annat sätta gränser, 
vilket i barnens ögon kan ses som att man är ”sträng”. Det hela handlar om att det ska finnas 
en ömsesidig respekt och självklart har man barnens bästa i åtanke som pedagog.   
 
Fötutom att pedagogen ska vara snäll, ska hon/han också vara engagerad i och intresserad av 
det ämne som lärs ut. Det är också av största vikt att pedagogen är väl insatt i sitt ämne, i detta 
fall engelska. Man kan inte kräva att barnen ska engagera sig och vara positiva till ämnet om 
man inte är det själv, meningen är att pedagogen ska vara en förebild för barnen. Ett 
intervjusvar handlade om att pedagogen ska säga fint så att hon inte slarvar så, vilket visar på 
att barnen vill ha en pedagog som kan det denne ska lära ut! Lundberg (2007) betonar hur 
viktigt det är att pedagogen är intresserad av sitt ämne och även Balke (1990) säger det genom 
följande:  
 

[...] ju roligare eleven tror att läraren tycker att det är att undervisa i engelska, desto 
roligare tycker eleven själv att det är med engelska i skolan. (Balke, 1990, s. 48).  
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Även Szulc- Kurpaska (2007) menar att pedagogens förhållningssätt till barnen och det ämne 
denne undervisar i är av största vikt.  
 
En annan viktig aspekt är att pedagoger måste se till att alla barn hänger med i undervisningen 
och dels känner sig sedda, dels känner sig trygga och även känner att de får och kan utvecklas 
och komma vidare i sina språkkunskaper. För att nå till detta måste pedagoger stanna upp och 
repetera ibland i språkundervisningen för att fånga upp alla barnen. En pojke i vår studie 
betonar betydelsen av att repetera för att de redan befästa kunskaperna inte ska glömmas bort.    
 
I vår undersökning visades det sig att barnen var mycket positiva till engelska genomgående i 
alla åldrarna som vi nämnt tidigare. Det är viktigt att även längre upp i åldrarna engagera sig 
som pedagog för att behålla barnens intresse för engelska vid liv. Lindström (1998) 
konstaterar att språkundervisning bör vara inbjudande och glädjefylld med aktiviteter och 
material som barnen kan förstå och ta till sig. Lindström menar vidare att ju yngre barnen är 
desto viktigare blir det. Dessa tankar anser vi reflekterar det förhållningssätt pedagoger bör ha 
i sin undervisning, både gentemot barnen och ämnet.  
  

7.5. Diskussion om barns syn på engelska – skiljer den sig i de 
olika åldrarna? 
 
För att ge ett kort och gott svar på rubrikens fråga om synen på engelska skiljer sig i de olika 
åldrarna, är svaret nej. Både de yngre och de äldre barnen gav liknande svar, men skillnaden 
var att de äldre gav mer utvecklande svar och kunde även fylla i de andras svar vilket ledde 
till en större diskussion kring intervjufrågorna. Vad gäller de yngre barnen gav de mer ett 
direkt svar på varje fråga, vilket ledde till att vi som intervjuare fick ställa fler följdfrågor för 
att få igång en liten diskussion och behålla fokus på ämnet.     
 
Det som vi har fått upp ögonen för genom att ha fått privilegiet att genomföra en studie av 
denna karaktär är att barn kan otroligt mycket när det kommer till engelska, oftast till och med 
mer än vad många kanske tror! Innan vi påbörjade vår studie var vi införstådda med att barn 
kan mycket när det kommer till engelska, men de visade sig kunna ännu mer än vad vi trodde 
vilket kanske i sig visserligen inte är förvånande med tanke på hur dagens samhälle ser ut. 
Efter vår studie har vi insett hur väl medvetna och hur välinformerade barn verkligen är kring 
engelska, vilket är mycket positivt. Krashen (1982) betonar hur viktigt det är att förstå syftet 
och meningen med det man gör och lär sig. Barnen visade sig även ha en förståelse för vilket 
världsspråk engelska faktiskt är, och de hade en sådan imponerande inblick i engelskans roll i 
vårt samhälle. De var fullt medvetna om syftet med att lära sig engelska, nämligen att det 
bland annat behövs för framtida studier, framtida jobb, kommunikation och internationella 
kontakter. 
 
Att barnen i alla åldrarna i denna studie såg engelska som en naturlig del i sin vardag visar på 
vilket världsspråk det verkligen är idag i vårt samhälle. De kunde direkt ge svar på var de kan 
hitta engelska i sin vardag och vilken användning man kan ha av det. Vygotsky (1978) 
konstaterar att sociala faktorer spelar en viktig roll för barns inlärning. Detta är det som 
barnen i vår studie verkar utgå från också, med tanke på de svar de har gett. Det nämns så 
många olika sociala faktorer som barnen anser påverkar deras engelskkunskaper.  
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Barnen visade också att de hade en ganska bra överblick över var i världen engelska talas och 
används. Som vi skrev i resultatet var England det första och självklara svaret för barnen, men 
därefter nämndes även semesterorter såsom till exempel Thailand. Efter en stunds diskussion 
med de äldre barnen kom det även fram andra länder och kontinenter där man talar engelska. 
En intressant aspekt som fick oss att reagera var att det inte var självklart för barnen att man 
talar engelska i USA, i och med att vi i Sverige och världen är så influerade av USA. Endast 
de äldsta barnen tog upp detta, men först efter att vi pratat om England. 
 
När det kommer till skolämnet engelska hade alla barnen en likartad syn på hur 
undervisningen ser ut. I dessa åldrar, fem till tio år, hade man samma perspektiv på engelska. 
Det vill säga aspekterna tala, skriva, läsa och lyssna. Det intressanta med att barnen nämnde 
just dessa områden är att det är dessa fyra grundstenar som hela engelskundervisningen i 
skolan vilar på. I kursplanen för engelska (www.skolverket.se, 2008-12-08) är det dessa fyra 
grundstenar fokus ligger på.    
 

8. Didaktiska konsekvenser 
 
Eftersom resultatet av vår studie var så positivt, det vill säga att barnens syn på engelska var 
så positiv kan konsekvensen av detta bli en risk att man som pedagog har ett för stängt sinne. 
Det är viktigt att inte dra alla över en kam, utan se barn som egna individer, som vi även har 
poängterat tidigare i detta arbete. Även om barnens respons i denna studie var mycket positiv 
är det viktigt att tänka på att alla barn inte resonerar på samma sätt. Sedan får man som 
pedagog inte blunda för eventuella svårigheter/problem hos ett barn eller i en situation, istället 
måste man ta tag i problemen och försöka lösa dem så att det blir till det bästa för barnet. 
 
En svårighet som vi ser och som eventuellt kan finnas i skolan idag är tidsbristen! Vi har i 
detta arbete understrukit vikten av att tillämpa olika inlärningsmetoder och strategier vid 
språkinlärning, så att varje barn kan finna sitt sätt till bästa möjliga inlärning. Konsekvensen 
av tidsbristen är att det kan bli svårt att praktiskt genomföra dessa teoretiska tankar vi har 
framfört.  
 
Som pedagog är det viktigt att tänka på att inte ta för givet att alla barn förstår syftet och 
meningen med att lära sig engelska även om forskning visar att de flesta gör det. Oavsett 
ämne måste barn förstå varför det lär sig och vad de har för användning av det. Risken skulle 
kunna bli att man som pedagog går för fort fram utan att fånga upp barnen, det är ändå för 
deras skull vi är där! Eftersom engelska har en väldigt stor plats i dagens samhälle, och 
expanderar fortfarande är det av stor vikt att ta hänsyn till detta i skolan. Eftersom engelskan 
utökas i samhället bör den således även göra det i skolan så att man hänger med i 
utvecklingen. 
 
En annan didaktisk konsekvens man kan dra en slutsats av utifrån denna studie är att barn är 
kompetenta! Det är oerhört betydelsefullt att inte underskatta barns kunskaper och förmågor, 
utan tro på dem! Som pedagog har man som uppgift att ta reda på vad varje barn i ens 
barngrupp/klass har för förkunskaper och utgå från detta. Det är meningsfullt att ta vara på 
barns erfarenheter och kunskaper i engelskundervisningen. Utanför förskolan och skolan lär 
sig barnen mycket engelska vilket man som pedagog bör utgå ifrån och med fördel kan ta till 
vara på i undervisningen. Detta kan göras till exempel genom att ha redovisningar om 
dataspel som de spelar på fritiden eller ha diskussioner samt arbeta med låttexter utifrån deras 
musikintressen med mera.  
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Ytterligare en didaktisk konsekvens är att man som pedagog måste ta hänsyn till att det är 
barnens individuella mognad som bestämmer hur man som pedagog ska lägga upp sin 
engelskundervisning. Phillips (2001) bok Young Learners är en bra idébank för pedagoger 
som behöver lite guidening i sin engelskundervisning. Boken innehåller olika aktiviteter för 
olika åldrar. 
 
Om man som pedagog visar ett barn att man tror att det kan, kommer barnet i fråga att tro på 
sig själv och känna att han/hon kan! 
 

9. Förslag till fortsatta studier 
 
Ett förslag till fortsatta studier är att även intervjua äldre barn, förslagsvis i årskurs fem till 
nio, för att se om deras syn på engelska som språk och som skolämne eventuellt skiljer sig 
mot yngre barns syn. 
 
En annan idé till fortsatt undersökning kan vara att gå in på djupet i hur 
engelskundervisningen är uppbyggd. Vad som hade vart intressant är att intervjua både 
pedagoger och barn för att sedan jämföra deras syn på engelska i skolan. 
 
Ytterligare ett förslag hade kunnat vara att resa till våra nordiska grannländer (Norge, Finland, 
Danmark och Island) för att undersöka hur synen på engelska som språk och som skolämne 
ser ut, för att sedan jämföra med hur det ser ut i Sverige.    
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Tack! 

 
Först och främst vill vi tacka alla barn som var så snälla och ville hjälpa oss med vår studie! 
Även tack till alla vårdnadshavare som lät barnen bidra till studien. Vidare vill vi även tacka 

de förskolor och skolor där vi fick tillåtelse att genomföra våra intervjuer. 
 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Richard Baldwin för all hjälp och 
handledning med upplägg och utförande av detta arbete! 

 
Till sist vill vi som har genomfört denna studie och skrivit detta arbete även tacka varandra 

för ett riktigt bra samarbete där vi har kunnat komplettera varandra fantastiskt bra! 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Borås. Vi heter Sara Härenstam och Ann- Sofie 
Samuelsson och är båda 23 år. Sara studerar till lärare för de lägre och högre åldrarna med 
huvudinriktning mot engelska och Ann-Sofie studerar till förskollärare och lärare för de lägre 
åldrarna i matematik, svenska och engelska.  
 
Nu är vi i slutet av våra studier och ska skriva vårt examensarbete. Vårt examensarbete 
kommer att heta Barn i mötet med engelska - Hur ser barn på engelska som språk och som 
skolämne? Vi har som avsikt att undersöka hur barn i förskolans senare och grundskolans 
tidigare år ser på engelska som språk och som skolämne. För att genomföra detta har vi tänkt 
att intervjua barn i åldrarna 5- 10 år.  
 
Vi bifogar en samtyckesblankett där ni som barnens vårdnadshavare får en möjlighet att fylla 
i huruvida ni godkänner att era barn deltar i studien eller ej. Vi är mycket tacksamma för all 
hjälp vi kan få, men vi respekterar självklart om ni inte vill att era barn ska delta i vår 
undersökning. Återlämna den bifogade blanketten till någon av ert barns pedagoger.  
 
Har ni några vidare funderingar angående vår undersökning, intervjuerna eller övrigt är ni 
välkomna att ta kontakt med oss via mail eller mobil. 
 
Ann-Sofie Samuelsson Mail: s043573@utb.hb.se    Mobil: 0730-628270 
Sara Härenstam  Mail: s043732@utb.hb.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
 

1) När ni hör ordet engelska, vad tänker ni på då? 
 

 
2) Varför tror ni att man lär sig engelska i skolan? 
 
 
3) Var kan man hitta engelska?  

 
 

4) Gör ni något på fritiden som har med engelska att göra? 
 
 

5) Har ni lärt er någon engelska i förskolan/skolan? Något exempel? 
 

 
6) Vad är roligt med engelska i skolan? Vad är tråkigt med engelska i skolan? 

 
 

7) Hur vill ni att engelskundervisningen ska se ut i skolan när ni blir äldre? 
 
 

8) Hur vill ni att pedagogen ska vara för att engelskundervisningen ska bli så bra som 
möjligt?  
 

 
9) Hur tror du att engelskundervisningen i skolan kommer att se ut när du blir äldre? 
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