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Abstrakt 
 

 

Forskning har funnit att små barn fram till och med sex års ålder har särskilt lätt att 

erövra språk. Det finns svensk forskning som studerat hur barn från andra länder 

reagerar på att undervisas i svenska däremot finns det få svenska studier som visar hur 

undervisning i ett andraspråk påverkar svenska förskolebarn. Även internationellt sett 

är dessa typer av studier sällsynta. Syftet med denna studie är att vidga förståelsen för 

hur introduktion av engelska påverkar barn i en svensk förskolas verksamhet. Studien 

är av kvalitativ form. Observationer och intervjuer/samtal är de dokumentationsformer 

som använts. Resultatet visar att barnen i studien genomgående hade en positiv 

inställning till engelska. Barnen visade god hörförståelse av engelskt språkbruk och de 

kommunicerade obehindrat, om än på sitt modersmål, när de blev tilltalade på engelska. 

Flera av barnen visade även initiativ att själva lära sig engelska. 

 

  



 

 

 

Förord 
 

 

Jag vill tacka alla som på ett eller annat sätt bidragit till studiens utförande både i teorin 

och i praktiken. Ett särskilt tack till de barn som deltog i studien och som fascinerat mig 

med sina förmågor och sitt engagemang. Också ett tack till min studiekollega Hannah, 

som tillbringade sin sista VFU-period på samma ställe som mig och som fanns där för 

att lyssna och bidra med intressanta reflektioner. 

 

Jag vill också tacka min sambo Andreas och min handledare Cathrine Norberg för 

tålamodet som möjliggjorde att detta arbete till slut tog form.  

 

Till sist vill jag tacka mig själv som trots nya livsomställningar och elaka datorer 

lyckats behålla kärleken för studien och därmed med stolthet kan presentera studiens 

innehåll. 
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1. Inledning 
 

 

Att tidigt undervisa barn i moderna språk har sedan länge intresserat lärare och 

föräldrar runt om i världen. Språkutveckling har med åren blivit ett allt mer hett 

forskningsämne och social konstruktivism har inom modern beteendevetenskaplig 

barnforskning varit ett influerande teoretiskt perspektiv att utgå ifrån (Vygotskij, 

2001). Inom forskning kring andraspråksinlärning har det dominerande fältet legat på 

meningsskapande processer (Roberts & Neal, 2003).  

 

Forskare inom området flerspråkighet ägnar sig idag främst åt att studera och jämföra 

språkliga kapaciteter mellan enspråkiga barn och flerspråkiga barn samt åt att jämföra 

kapaciteten mellan hur barn och vuxna tillägnar sig ett andraspråk (Takahashi et al., 

2010). Denna studie omfattar hur barn i en svensk förskola spontant reagerar på 

införandet av engelska. Svensk forskning som studerar just detta har ej hittats. Av 

denna anledning finns det ett intresse att undersöka och visa vilka initiativ svenska 

barn spontant tar för att närma sig ett andraspråk om möjlighet ges.  

 

Avsnitt om hur ett andraspråk tillägnas hos barn tas upp i studiens bakgrund, detta för 

att se om barns kommunikation och försök att närma sig det engelska språket i denna 

studie kan kopplas till tidigare forskning. Forskning som berör vilka fördelar och 

nackdelar en tidig introduktion av ett andraspråk kan innebära är även valt att 

synliggöras för att se om samma resultat kan urskiljas i denna studie. I denna studie 

visas även kulturella värden som flerspråkighet kan medföra, på så sätt visar studien 

vilka dolda kunskaper barn kan erövra i flerspråkiga miljöer.  

 

Enligt Lindfors (1991) är språkutveckling nära kopplat till hjärnans mognad och vid 

tre års ålder är nästan en mogen språkkompetens förväntad. Språk möjliggör ens 

tänkande och handlande och personer kan med hjälp av språket uttrycka idéer och 

känslor och överföra kunskap och tankar. Språk är inte bara en milstolpe för 

kommunikation, dagens generella syn på språk är att språk alltid är inbäddat i en 

kultur. Språk används hos barn för att uttrycka känslor och för att kommunicera med 

andra, språk förmedlar också kunskapen om sociala regler och kulturella värden och 

beteenden (Grøver Aukrust & Rydland, 2011; Tugba Seker, Girgin & Ozyilmaz 

Akamca, 2012). Språk är oupplösligt sammanflätat med vårt mentala liv, vår 

förståelse, vårt minne, vår närvaro, vårt tänkande och vår uppfattning, kort sagt alla 

våra försök att skapa mening av våra erfarenheter (Lindfors, 1991). Tugba Seker et al. 

(2012) menar att den biologiska, neurologiska, fysiska och psykiska utvecklingen 

påverkar varandra som starkast mellan ett till fem års ålder och språkutvecklingen är 

en viktig del av denna koordinerade utveckling. 

 

Kocaman och Kocaman (2012) skriver att forskning redan 1964 var inne på att 

människan använder halva sin förmåga att utvecklas under de första levnadsåren, 

cirka en tredjedel av allt lärande därifrån och fram till åtta års ålder och den resterande 

femtedelen under resten av livet. Under de första levnadsåren utvecklar barn de 

grundläggande förmågorna syn, smak, hörsel, känsel, lukt och rörelse och hur barn lär 

sig dessa ligger till grund för fortsatt lärande (Kocaman & Kocaman, 2012). 

Författarna menar vidare att barn är särskilt nyfikna mellan tre och fem års ålder och 

andraspråksinlärning efter sju års ålder kan minska barns chanser att lära sig ett 

andraspråk lika lätt och naturligt. En studie av Sıgırtmaç och Özbek (2009) visar att 
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turkiska barn mellan fyra och sex år som tagit del av andraspråksundervisning var 

ivriga att lära sig det nya språket och att använda det utanför skolans ramar. Dock var 

fyraåringarna mindre duktiga på att tillägna sig språk i jämförelse med fem och 

sexåringarna. 

 

Enligt Skans (2011) finns det två typer av tvåspråkighet: minoritetstvåspråkighet och 

majoritetstvåspråkighet. Minoritetstvåspråkighet innebär att lära sig 

majoritetssamhällets språk som sitt andraspråk medan majoritetstvåspråkighet innebär 

att personen har majoritetsspråket som sitt modersmål och sedan lär sig ett 

andraspråk. Det är majoritetstvåspråkighet som denna studie omfattar, däremot 

presenteras mer forskning som berör minoritetstvåspråkighet i bakgrunden i brist på 

forskning kring majoritetstvåspråkighet hos små barn. Dock går många språkliga 

aspekter att ses parallellt mellan minoritetstvåspråkighet och majoritetstvåspråkighet 

 

I förskolans läroplan betonas kulturers lika värde och mångfald (Skolverket 1998, rev. 

2010). Arbetet med kulturers lika värde bör genomsyra hela förskolans verksamhet, 

från organisationsnivå ner till mikronivå, i det praktiska arbetet och i samverkan med 

hemmen. Enligt Calderon (2006) har minst vart fjärde barn i Sverige sina rötter i andra 

delar av världen (antingen är de själva eller någon av föräldrarna födda i ett annat land). 

Sverige blir allt mer mångkulturellt och för att få förståelse för varandra behöver vi ta 

del av varandras kulturer, vilket bland annat innefattar varandras språk. Jag vill mena 

att om vi värdesätter mångfald får vi inte bara en större förståelse för andra, vi blir 

också rikare själva.  

 

Denna studie ger en kort inblick i hur införandet av engelska kan påverka barn i en 

förskolegrupp samt vad tidigare språkforskning har funnit kring andraspråksinlärning i 

tidig ålder. Studien kan användas av pedagoger i förskolan som har intresse av att införa 

engelska som ett inslag i verksamheten, studien kan även användas av föräldrar som 

vill introducera det engelska språket i hemmen.  

 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 
 

Syfte 
 

Syftet med studien är att vidga förståelsen för hur introduktion av spontant engelskt 

språkbruk påverkar barn i en förskolegrupp.  

 

 

Forskningsfrågor 
 

1. Vilken inställning till engelska visar barnen?  

 

2. Hur kommunicerar barnen med någon som pratar engelska? 

 

3. Vilka engelska språkfärdigheter erövrar barnen? 
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3. Bakgrund 

 

 

3.1. Vad säger styrdokumenten? 
 

I Lpfö (Skolverket, 2010, s. 6) står följande: 

 
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell 

mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka 

denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer 

internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att 

förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. 

 

Andra punkter som finns att återfinna i Lpfö (Skolverket, 2010) är: 

 

 Förskolan ska sträva efter att alla barn känner delaktighet i sin egen kultur och 

utvecklar känsla och respekt för andra kulturer (s.9). 

 Alla barn ska utmanas och stimuleras i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (s.11).  

 

EU har arbetat fram ett gemensamt referensmaterial för språk: The Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). 

Detta referensmaterial är av stor vikt för den språkutveckling som svenska 

styrinstrument inom skolväsenden eftersträvar att uppnå. 2009 utkom 

referensmaterialet i en svensk version: Gemensam europeisk referensram för språk: 

Lärande undervisning och bedömning (GERS). Svenska skolväsendens styrdokument, 

särskilt kursplanerna, har tagits fram med hjälp av de referensramar för språk som 

återfinns i CEFR/GERS. Redan sedan Lgr 80 har Europarådets utvecklingsarbete legat 

till grund för innehållet i kursplanerna. Många andra europeiska länder har även de 

utarbetat sina styrdokument efter samma princip. Alla språk värderas lika högt och 

intentionen är att elever ska få möjlighet att välja mellan fler språk än vad som 

vanligtvis är möjligt att välja mellan idag.  

 

Internationellt sett ses språk vara ett viktigt utvecklingsområde. EU har flera 

samarbetsprogram inom olika områden för att utveckla språkkunskaper och EU har 

dessutom infört en utmärkelse, European Label, för nyskapande inom 

språkundervisning och språkinlärning. För att uppnå goda språkkunskaper menar EU 

att det krävs kvalité på språkundervisning och lärarutbildningar och EU menar också att 

det finns ett behov av att öka förståelse och medvetenhet om betydelsen av språk och 

språkstudier (Skolverket, 2012a). Målet är att alla elever ska lära sig minst två språk 

utöver sitt modersmål.  
 

 

3.2. Demokrati och kulturella aspekter 
 

Demokrati är ett viktigt begrepp inom förskolans styrdokument och demokrati ska 

enligt förskolans läroplan genomsyra hela förskolans verksamhet (Skolverket, 2010). 
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Enligt Skolverket (2003) ska tvåspråkighet ses som något positivt och att barns olika 

språk kan berika andra barns språk. Sverige är mångkulturellt och många språk utöver 

svenska pratas runt om på olika håll i landet, vilket gör att tillgången till andra språk 

oftast finns nära tillgängligt. För att ett kulturellt arbete ska bli framgångsrikt och 

demokratiskt är det viktigt att integrera och värdera elevers språk och kulturer i 

undervisningen och utveckla ett samarbete mellan skola och hem. För att 

språkutveckling hos barn ska gynnas ytterligare bör språkutveckling vidare ses i ett 

holistiskt perspektiv och inte som ett separat ämne (Skolverket, 2003).  

 

Enlig Calderon (2006) är språk nära förknippat med ens identitet och goda 

språkkunskaper är därför givande för självkänslan. Calderon (2006) menar vidare att 

den som är flerspråkig lättare kan förstå värdet av kulturell mångfald.  

 

Halle, Hair, Wandner, McNamara och Chien (2012) menar att det är normalt att barn 

som lär sig två eller flera språk samtidigt, blandar sina språk. Däremot är inte detta 

något att oroa sig för, med tiden kommer barnen lära sig skilja mellan de olika 

språken. Forskning har visat att det krävs en relativt hög språklig nivå för att kunna 

växla mellan olika språk (Thordardottir, 2010). Om ett barn medvetet använder olika 

språk i ett och samma sammanhang är detta endast ett tecken på god språkförståelse. 

Barnet kanske väljer att växla mellan språken för att få fram en viss nyans i meningen.  
 

 

3.3. Lärandeperspektiv  
 

Synen på lärande varierar. Att utgå från ett lärandeperspektiv innebär inte 

nödvändigtvis att ett annat är helt fel, tvärtom är variation och kombination ofta ett 

handlingssätt som gynnar olika utvecklingsmöjligheter. En medvetenhet är att sträva 

efter, att reflektera och anstränga sig att se barns lärande utifrån flera olika perspektiv. 

När en pedagog ser lärande ur flera perspektiv möjliggörs en förståelse för hur olika 

barn tillägnar sig kunskap. Utifrån detta kan pedagogen vidare planera undervisningen 

som möjliggör att barn erbjuds rika utvecklingsmöjligheter.  

 

I denna studie har lärande setts som en aktiv process men samtidigt beroende av den 

sociala omgivningen. Samtalets betydelse har haft en central roll för att möjliggöra 

lärande. När lärande ses som en aktiv process, finns inget lärande utan en handling 

(Dysthe, 2003). Information och kunskap är viktiga delar för att lärande ska ske, men 

inte tillräckliga var för sig. Individens tidigare erfarenheter är en avgörande faktor för 

vilket lärande som erbjuds att ta form. När lärande anses vara socialt sker lärande i 

samspel med andra och det är genom dialog och samspel som ny förståelse 

konstrueras. Detta perspektiv grundades i Vygotskijs teorier. Vygotskij (2001) 

förespråkade att ett lärande alltid är beroende av den sociokulturella kontext som den 

lärande ingår i. 

 

Hoff (2006) skriver i sin studie att språkutveckling beror på olika 

begreppsuppfattningar i språket. När information tas emot hos en individ bearbetas den 

via en inre mental process och omvandlas hos individen till en personlig produkt. 

Denna syn har forskare haft på lärande sedan 60-talet. Hoff (2006) belyser även den 

sociala kontexten som barn befinner sig i. Den sociala samverkan som barn är en del 

av är ett nätsystem, den inkluderar bland annat kultur, social status, ekonomi och 

religion, skola, familj, vänner och andra nära förhållanden. Både individuellt och 
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parallellt påverkar alla dessa delar språkutvecklingen (Hoff, 2006). 

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö (1997) har utvecklat en utvecklingspedagogik som 

belyser samarbete och barns möjligheter att lära av varandra för givande 

lärandemöjligheter. Vikt ligger i att pedagogen är medveten om hur undervisningen 

utmanar och utvecklar barns färdigheter. Denna utvecklingspedagogik har sin 

utgångspunkt i en fenomenografisk forskningsansats. Samarbete och miljö är två 

faktorer som ger förutsättningar för lärande och barns förståelse ska vara i fokus. När 

pedagogen försöker förstå barnets perspektiv kan han eller hon närma sig barnet och 

ge barnet den handledning som krävs för att komma vidare i utvecklingen (Pramling 

Samuelsson & Mårdsjö, 1997). Strävan i denna studie har hela tiden varit att försöka 

se barnens perspektiv. 

 

Dysthe (2003) skriver att det går att betrakta hela den mänskliga existensen som i 

grund och botten dialogisk. Dysthe (2003) förklarar vidare och menar att människans 

självbild förutsätter kommunikation. Genom att kommunicera med andra får vi en 

bild av oss själva samtidigt som den vi kommunicerar med får en bild av sig. Vi 

levandegörs via kommunikation och vi kan därför inte se oss själva ifall vi inte har 

någon annans ögon att utgå ifrån. Dialogen genomsyrar all uppfattning och därmed 

allt lärande. Spänningar mellan olika perspektiv kan förekomma i dialogen och där 

kan också ny mening och förståelse ta form (Dyste, 2003).  

 

 

3.4. Hur erövras ett språk? 
 

Det finns inget begränsat språkutrymme i den mänskliga hjärnan. Människans 

förmåga att lära sig tala är biologiskt grundat men förutsätter en social omgivning för 

att ta form (Vygotskij, 2001; Hoff, 2006; Barnett, Yarosz, Thomas, Jung & Blanco, 

2007; Thordardottir, 2010; Grøver Aukrust & Rydland, 2011; Tugba Seker et al., 

2012). Forskning talar för att alla mänskliga omgivningar gynnar språkutveckling 

(Hoff, 2006). Detta genom att individen erbjuds att ta del av kommunikativa 

erfarenheter som motiverar språkutvecklingsprocesser och språkmodeller och som 

fungerar som data för uppbyggnaden av språkkunskaper (Hoff, 2006). Olika miljöer 

erbjuder olika nivåer av språkfärdigheter, därför är det av vikt att skapa olika miljöer i 

förskolan där varje barns språkutveckling gynnas. Vid språkutveckling hos barn 

varierar storleken på ordförrådet, komplexiteten och strukturen i de meningar barnen 

skapar samt kommunikationsfärdigheterna. Denna variation beror, enligt Hoff (2006), 

på tidigare erfarenheter men är även genetiskt betingat. Språk hos barn kan utvecklas 

genom observationer av andra konversationer samtidigt som barnen skapar 

tillgivenhet i relationer, men språk kan också ses utvecklas genom att barnet själv 

måste delta i samtal, att barnet får prata och på så sätt utveckla sina språkfärdigheter 

(Hoff, 2006; Thordardottir, 2010).  

 

Redan som foster kan ljud uppfattas och som foster utvecklas också känslan för 

språkets rytm. Efter födseln börjar direkt interaktion med närstående och med tiden 

erövrar barnet språkets innehåll och struktur. Innan det lilla barnet verbalt kan 

uttrycka sig språkligt korrekt är det via imitation som lärande sker. Något som barnet 

iakttar kan vid ett senare tillfälle återges i en imitation även om situationen ser 

annorlunda ut. Barnet memorerar och generaliserar (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000). Imitation är enligt Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) en 
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viktig del hos barnet i ett lärande syfte, samtidigt belyses också vikten av variation i 

barnets vardag. Små barn tar till vara på variation i vardagen och använder detta som 

en strategi för lärande, både i samspel med andra och när de leker eller utforskar något 

själva. Sommer (2008) belyser också hur imitation och iakttagelse är några av de 

viktiga förutsättningar som möjliggör att små barn erövrar språkkunskaper. Williams 

et al. (2000) menar att det är uppenbart att barn lär genom medveten eller omedveten 

imitation, därför att barn vill vara som andra barn. De vill känna att de passar in i 

gruppen. Det gäller att den pedagogiska miljön erbjuder möjligheter till imitation hos 

barn och att detta uppmuntras.  

 

Calderon (2006) menar att sådant som är enkelt att lära, lärs före sådant som är mer 

komplicerat att lära och lärande gynnas av hur meningsfullt den som lär sig upplever 

informationen. Barns tankeförmåga, begreppsbildning och mognad avgör vilken 

utveckling som sker. Miljön (både den rumsliga och den sociala) är ytterligare en 

faktor som samspelar med andra aspekter och avgör vilket lärande och vilken 

utveckling som möjliggörs att ta form (Calderon, 2006).  

 

 

3.5. Tidigare forskning om andraspråksinlärning 
 

Forskning ger belägg för att språkutveckling är mest intensiv hos barn i förskoleålder 

och att förskolebarn kan vara särskilt duktiga på att tillägna sig ett andraspråk 

(Roberts & Neal, 2004). Förståelse för ett andraspråk kan utvecklas hos små barn trots 

att de ännu inte erövrat förmågan att själva prata språket (Roberts & Neal, 2004). 

Faktorer som påverkar andraspråksinlärning inkluderar sociala och personliga 

aspekter: kulturell bakgrund, ekonomi, social status, aspekter på modersmålet (till 

exempel nuvarande nivå och hur väl modersmålet tillägnades) samt hur meningsfullt 

individen ser på andraspråket (Halle et al., 2012).  

 

Tugba Seker et al. (2012) beskriver hur tillägnandet av ett andraspråk skiljer sig åt i 

olika åldrar. De menar att personer som lär sig ett andraspråk i vuxen ålder uppnår en 

språkinlärningsprocess, där de både lär sig språkets talstruktur och språkets 

grammatiska uppbyggnad. Barn som lär sig ett andraspråk är sällan förtrogna med 

språkets grammatiska delar men visar ofta hög prestationsförmåga i tal. Barn har 

exempelvis normalt sett en högre fonologisk medvetenhet (uttal) än vuxna och har 

oftast lättare än vuxna att utöka ordförrådet (Halle et al., 2012). 

  

Thordardottir (2010) menar att olika språk hos ett barn inte ska studeras separat. Om 

olika språk behandlas var för sig, finns risk att barnet inte ser lika naturligt på båda 

språken, språken blir istället indelade i olika fack. Dessutom är risken att ett av 

språken blir lidande, till exempel i form av undervisningstidsbrist och i sådana fall 

kan språkliga kunskaper gå förlorade (Thordardottir, 2010). Att blanda språk och 

pendla mellan olika språk i olika situationer är naturligt hos tvåspråkiga människor. 

Thordardottir (2010) menar även att barn med språksvårigheter inte har några 

problem att tillägna sig ett andraspråk och att andraspråksinlärning hos dessa barn inte 

hindrar deras modersmålsutveckling. 

 

Skolverket (2012b) lyfter fram ett antal punkter som anses vara avgörande faktorer för 

att gynna andraspråksutveckling, exempelvis att börja lära sig språket i låg ålder, att 

föräldrarna kan språket, att eleven får ta del av språket både i och utanför skolan, samt 
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att eleven finner språket användbart och lätt att erövra. Enligt Calderon (2006) bör 

undervisningen dessutom vara av god kvalité och synen på språket generellt i 

samhället bör vara positiv. 

 

 

3.6. I vilken omfattning erövras ett andraspråk? 
 

Hoff (2006) menar att andraspråksinlärning och ökat ordförråd grundläggs i en 

pragmatisk och diskursiv kontext, med andra ord beror erövring av ord på situationen 

och omgivningens påverkan. För att ord ska erövras behöver barnet finna ordet 

relevant och ge det mening. Alla situationer är var för sig unika och därmed kan inga 

garantier av utvecklingsmodeller för ökat ordförråd ges. Studier antyder att barn får 

större ordförråd och kan ge ord djupare mening i förskolemiljöer där de erbjuds rik 

språkexponering och i situationer där de stöttas och får en förklaring till orden, som 

på så sätt även ökar barnens språkförståelse (Grøver Aukrust & Rydland, 2011).  

 

Både yttre och inre faktorer kan påverka barns andraspråksutveckling. Calderon 

(2006) punktar upp några av dessa faktorer: 
• kvaliteten på verksamheten i förskolan 

• personalens förhållningssätt  

• barnets möjligheter att använda sina språk  

• innehållet i verksamheten  

• barnets trygghet i förskolan och familjen 

• barnets intellektuella förutsättningar 

• barnets ålder 

(Calderon, 2006, s. 32) 

 

Forskning har visat att för att utveckla ett infött uttal bör språket introduceras före sex 

års ålder (Calderon, 2006). Människan har före sex års ålder en större förmåga att 

hitta flexibilitet vid verbala yttranden, vilket gör det möjligt att forma ljud som inte 

ingår i modersmålet. Ju yngre ett barn är desto längre tid behöver barnet för att lära ett 

språks ordförråd och struktur (Calderon, 2006). Forskning har även visat att barn lär 

sig ett andraspråk lättare om de har fått en god grund i modersmålet (Tugba Seker et 

al., 2012). Calderon (2006) lyfter däremot upp att parallell språkundervisning är av 

fördel för barns språkutveckling. Hoff (2006) argumenterar för att barn som inte 

uppmuntras att delta i samtal i låg ålder ändå kan utveckla stor språkfärdighet i vuxen 

ålder, om barnet får ta del av sammanhang där det sker en tvåmannakommunikation.  

 
 

3.7. För och nackdelar med flerspråkighet 
 

Många studier visar fördelar med att tidigt introducera ett andraspråk i barngrupper 

(Tabors et al., 2002; Calderon, 2006; Barnett et al., 2007; Halle et al., 2012; Kocaman 

& Kocaman 2012). Det finns studier som visar att tvåspråkiga barn gör ifrån sig bättre 

eller lika bra vid språkliga prov i jämförelse med enspråkiga barn som blir testade på 

sitt modersmål (Thordardottir, 2010). Thordardottir (2010) anser att flerspråkighet är 

gynnande för den individuella utvecklingen hos barn om pedagogen respekterar 

pragmatiska principer vid medling. Vid andraspråksundervisning bör barn därför 

erbjudas att lära sig formen av språket med dess tillhörande kontexter. 

Andraspråksundervisning ska ses som något positivt, däremot motsäger inte detta att 

det kan finnas stunder när modersmålet fokus begärs och behövs (Thordardottir, 
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2010).  

 

Roberts och Neal (2004) menar att flerspråkiga barn har högre fonologisk 

medvetenhet än enspråkiga barn. Även Tugba Seker et al. (2012) rapporterar att 

flerspråkiga barn har en mer utvecklad kognitiv förmåga i jämförelse med barn som 

bara behärskar ett språk, speciellt syns dessa färdigheter i barnens metaförståelse och 

handlingskraftförmåga. Thordardottir (2010) menar att fördelarna som forskare funnit 

med att vara flerspråkig kan bero på att flerspråkiga barn många gånger har fått ta del 

av en annan kultur och därmed har de lärt sig fler inlärningstillvägagångssätt. När 

barn får ta del av en ny kultur lär de sig nya inlärningsfärdigheter och därmed erbjuds 

barnen möjligheter att lära sig mer och prestera bättre i jämförelse med barn som 

endast fått ta del av en kultur (Thordardottir, 2010). Denna generalisering gäller dock 

inte alla barn, olika faktorer påverkar, bland annat i vilken omfattning och vilken 

kultur barnen tidigare fått ta del av.  

 

Enligt Vygotskij (1986) kan tillgången av två språk öka takten hos barns 

språkutveckling. Tvåspråkighet kan också höja medvetenheten om spatial uppfattning 

(orientering), kognitiv anpassningsbarhet, analytiska strategier, och kreativt tänkande 

samt tala för kommunikationskunskaper som erbjuder ett större urval vid vidare 

studier (Yazici, Genc och Glover, 2010; Tugba Seker et al., 2012).  

 

Yazici, Genc och Glover (2010) anser att andraspråksundervisning bör ske 

regelbundet eftersom regelbunden andraspråksundervisning stödjer barns personliga 

utveckling och bidrar med positiva utbyten mellan olika språk och kulturer. Detta kan 

vidare bidra till ökad självkänsla hos barn. Goda språkkunskaper ger också barn 

positiva möjligheter att utveckla olika uttryck för känslor, tankar, intentioner och 

behov (Tugba Seker et al., 2012). Studier har visat att andraspråksinlärning i 

förskolan gynnar barns språkutveckling. Det finns dock forskare som argumenterar 

emot detta och menar att andraspråksinlärning kan påverka barns språkutveckling 

negativt (Kocaman & Kocaman, 2012). Kocaman och Kocaman (2012) påstår att barn 

som lär sig ett andraspråk före sex års ålder kan göra detta på bekostnad av 

modersmålet samtidigt som de poängterar att det är vid tre års ålder som barn lär sig 

ett andraspråk mest effektivt. Yazici, Genc och Glover (2010) och Tugba Seker et al. 

(2012) håller med om att barns språkutveckling kan hämmas vid introduktion av 

andraspråksundervisning om inte modersmålet får behålla samma vikt och användas i 

samma utsträckning som tidigare. 

 

 

3.8. Stimulerande språkundervisning  
 

Andraspråksundervisning bör vara lekfull, spontan och utan krav för att gynna 

språkutvecklingen (Grøver Aukrust & Rydland, 2011). Andraspråksundervisning i 

förskolan skiljer sig vanligtvis markant från senare skolundervisning. Kocaman och 

Kocaman (2012) argumenterar för att oavsett vilken metod som används vid 

andraspråksundervisning i förskolan bör barn direkt erbjudas möjligheten att försöka 

sig på det okända språket verbalt. Rim och ramsor, sång, spel, teater, bokläsning och 

räkning är bra tillvägagångssätt för att fånga barns nyfikenhet och intresse och därför 

bra undervisningsmetoder att använda sig av då ett nytt språk ska introduceras. Barn 

bör få använda flera av sina sinnen vid tillägnandet av ett nytt språk. När barn får se, 

höra, imitera och experimentera med ett språk finns goda chanser att varje barn 
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språkstimuleras. Leken bör dessutom ses som ett ypperligt lärtillfälle. I leken kan barn 

ta det av det nya språket på ett lustfyllt sätt. Att tillåta barn ta del av språk genom 

leken är en metod som inte riskerar att påverka barnens identitet negativt (Kocaman & 

Kocaman, 2012). 

 

Bokläsning som undervisningsmodell har visat sig vara språkligt gynnsamt av flera 

anledningar. Vid bokläsning är talet mer strukturellt och komplext än vid vardagliga 

samtal, vilket erbjuder barn att utveckla ett större ordförråd och en större hörförståelse 

(Hoff, 2006; Grøver Aukrust & Rydland, 2011). Textens innehåll och läsarens 

inlevelseförmåga fångar även barns intresse och nyfikenhet vilket leder till ett lustfyllt 

lärande. Under bokläsning väcks oftast frågor hos barn som kan bjuda in till 

fantasifulla och värdefulla samtal. Objektbeskrivningar via bokläsning har också visat 

sig vara gynnsamma och ger barn ordförståelse (Hoff, 2006). Studier har även visat 

att bokläsning gynnar barns fonologiska medvetenhet vilket innebär att barn får 

förståelse för språkets rytm och ljudnyanser (Roberts & Neal, 2004). 

 

Eriksen Hagtvet (2006) menar att bokläsning berikar barns språkliga utveckling. 

Bokläsning innefattar ett berättande och genom berättelser erbjuds tillgång till ord, 

grammatik och uttal. Myndigheten för skolutveckling (2006) tar upp ramsor, sång och 

musik som en undervisningsmetod som gynnar barns språkutveckling. Rim och 

ramsor, sång och musik kan vara särskilt gynnande för språkutvecklingen vid 

andraspråksinlärning då melodin och rytmen kan hjälpa barn att lättare minnas olika 

separata ord eller fraser. 

 

Enligt Calderon (2006) kan barn utan hinder utveckla mer än ett språk åt gången och 

om pedagoger ser detta som något positivt och självklart erbjuds barn lättare att ta del 

av och erövra ett andraspråk. Myndigheten för skolutveckling (2006) menar att det är 

förskolans uppgift att ta tillvara på barns erfarenheter och kunskaper, att pedagogen 

strävar efter att se alla barns möjligheter. Vidare belyser Myndigheten för 

skolutveckling (2006) vikten av att erbjuda barn en lärogynnande miljö. Leken, 

nyfikenheten och intresset ska väckas hos barn i förskolan. Då pedagoger är lyhörda 

och kreativa i sitt pedagogiska arbete erbjuder detta att verksamheten blir rolig och 

spännande för barn att delta i. Förskolan har en viktig uppgift genom att lägga en god 

grund för lärande hos barn. Leken är central i barns vardag och tillsammans med goda 

relationer ges förutsättningar att barn känner trygghet och glädje av att vara i 

förskolan, samtidigt som också givande lärmöjligheter erbjuds.   

 

 

3.9. Tidigare forskning kring engelska i förskolan 
 

Küçük (2006) genomförde en studie i Turkiet där engelska introducerades i en 

förskola. De lärare som använde engelska i förskolan såg en positiv utveckling hos 

barnen. Barnen visade en positiv attityd till främmande språk och försökte använda 

sig av engelska även utanför skolan. Lärarna uppmuntrade ett lustfyllt lärande genom 

att bland annat introducera engelska vid sångstunder, spel, teckning och teater. De 

flesta lärarna upplevde inte att barnen blandade sitt modersmål med engelskan. I 

Sverige lär sig barn vanligtvis inte engelska förrän de kommer upp i grundskolan, 

bortsett från några enklare ord och/eller fraser (hit hör också räkneorden upp till tio). 
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3.10. Svenska elevers prestationer i engelska  

 

I en internationell studie som Sverige deltog i, Rapport 375, visade det sig att svenska 

elever presterade klart högre än andra elever i engelska, däremot presterade de svenska 

eleverna inte lika bra i till exempelvis spanska, trots att detta språk även studerats av de 

utvalda eleverna (Skolverket, 2011). En förklaring till de goda resultaten i engelska kan 

vara att det engelska språket i Sverige anses ha hög status. Graden av engelsk 

språkexponering utanför skolan är relativt hög och elevers föräldrar är ofta förtrogna 

med det engelska språket. Dessutom ser svenska elever det engelska språket som något 

de har nytta av och kan använda i stor utsträckning. Eleverna anser även att engelska är 

lätt att lära sig (Skolverket, 2011). 

 

Engelska betraktas i Sverige som en baskunskap som alla behöver. Inom Europa är 

svenska elevers engelska språkkunskaper övervägande bättre än andra elevers. Dock 

ska tilläggas att även elever i Sverige underpresterar på engelska prov i skolan.  

Generellt når svenska elever höga språknivåer i engelska och det är, enligt 

utbildningsdepartementet, viktigt att bevara och värna om detta i form av vidare 

utveckling inom området (Skolverket, 2011).  
 

 

4. Metod 
 

 

Denna studie har en sociokonstruktivistisk ansats. Fokus låg under studiens 

genomförande på att undersöka hur barn i en förskola reagerar på införandet av 

engelska i verksamheten. Barnens handlingar och yttranden har legat till grund för vilka 

lärprocesser som synliggjorts och dokumenterats.  

 

 

4.1. Kvalitativ inriktning och val av metod och datainsamling 
 

En kvalitativ metod har använts i denna studie. Med ett kvalitativt perspektiv ligger 

fokus på människans uppfattning. Tolkningar och erfarenheter av ett visst eller olika 

fenomen i omgivningen avgör vilken uppfattning som tar form (Backman, 1998). 

Fokus i denna studie har varit att studera barns uppfattning av verkligheten när engelska 

introduceras i en förskoleverksamhet. I en kvalitativ studie är det människan som 

studeras och det är människans uppfattning av verkligheten som är av intresse för 

resultatet. Backman (1998) menar att den kvalitativa studien kännetecknas av att 

resultatet utmynnar i formuleringar och inte i siffror i diagram eller på annat sätt 

mätbara instrument. I en kvalitativ studie är ord och andra uttryck som observeras 

under studiens gång det som tolkas och omskrivs till ett resultat. Utgångspunkten i ett 

kvalitativt perspektiv är att individerna ses som en del av omgivningen, verkligheten 

ses som subjektiv snarare än objektiv (Backman, 1998). Historiska och sociokulturella 

konstruktioner och aspekter har betydelse för vilken uppfattning som tolkas och tar 

form. Det resultat som presenteras i denna studie är därför att se som en 

sammanställning av mina tolkningar och uppfattningar av barnens handlingar under 

studiens genomförande. Bachelor och Joshi (1993) menar att det i en kvalitativ studie är 

viktigt att fånga informanternas erfarenhet med detaljerade beskrivningar, något som 

kan uppfyllas via bland annat observationer och skriftliga och muntliga utsagor. Kvale 
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och Brinkmann (2009) lyfter upp betydelsen av att använda sig av olika 

dokumentationsformer för att få en bred och rättvis bild av verkligheten. För att få en 

nyanserad bild av informanternas uppfattning har dokumentation i denna studie skett i 

form av både observationer och muntliga utsagor via intervjuer och samtal.  

 

 

4.1.1. Observationer 
 

Observationer är den dokumentationsform som huvudsakligen har använts i detta 

arbete. Observationer dokumenterades dagligen, i en förskola på en tre- till 

femårsavdelning. I genomsnitt dokumenterades en halv till en hel A4 om dagen. 

Dokumentation på observationer skedde främst på plats i barngruppen och om barnen 

frågade om dokumentationen blev de informerade om den (på engelska). Under fem 

veckors tid pågick observationerna. Løkken och Søbstad (1995) menar att det är 

omöjligt att fokusera på allt barn gör och därför rekommenderar författarna att 

observatören väljer ett specifikt område att observera. I denna studie låg särskilt fokus 

på barnens kommunikation när engelska utgjorde ett centralt inslag. All dokumentation 

som genomfördes var inte relevant för studiens syfte och dokumentationerna 

granskades och analyserades i efterhand varpå en del fick ta plats i studiens resultatdel 

och andra bitar sorterades bort. 

 

Observationerna genomfördes under hela dagarna i verksamheten, detta för att få ett 

varierat och därmed ett så generellt resultat som möjligt. Alla observationer 

dokumenterades samma dag som de ägde rum. I denna studie har inte något 

översiktsschema använts under observationerna däremot har studiens forskningsfrågor 

alltid legat till grund och avgjort vad som valts att observeras och dokumenteras.  

  

Anteckningsblock och penna fanns alltid till hands under studiens genomförande (dock 

inte utomhus) och anteckningar fördes oftast kort efter observationerna ägde rum. Jag 

var oftast själv delaktig i situationerna som observerades vilket kan ha påverkat 

dokumentationernas validitet om än jag försökte återge observationerna i så korrekt 

form som möjligt. Vid några tillfällen stod jag som aktör vid sidan av barnen och 

observerade en engelskinvolverad situation, även då med intentionen att återge 

situationen så exakt som möjligt. Observationer som dokumentationsform valdes som 

metod för att observationer erbjuder alla barn en chans att påverka resultatet. 

Dokumentation av observationer möjliggör även att olika perspektiv hos ett och samma 

barn kan synliggöras, (Løkken & Søbstad, 1995). Intervjuer valdes också som 

dokumentationsform, främst i syfte att styrka eller ifrågasätta de resultat som baserats 

på observationerna, eller för att synliggöra om något blivit förbisett. 

 

 

4.1.2. Intervjuer 
 

Enligt Løkken och Søbstad (1995) är observationer ofta inte tillräckliga för att visa hur 

barn tänker och tycker. Intervjufrågor kan fungera som ett komplement för att ge en 

djupare bild av barns uppfattning (Løkken & Søbstad, 1995). Intervjufrågor användes i 

denna studie första dagen i barngruppen, detta för att få en uppfattning om barnens 

förkunskaper i engelska. Intervjufrågor användes även de sista dagarna i barngruppen, 

detta för att höra barnens egna kommentarer om hur de hade upplevt den engelska 

introduktionen. Varken vid det första eller sista intervjutillfällena användes någon helt 
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strukturerad intervjumall, dock var det vid det första intervjutillfället speciellt två 

frågor som stod i fokus: Vad är engelska? och Kan ni säga något på engelska? Vid de 

senare intervjutillfällena var intentionen att få fram barnens egna tankar kring hur de 

hade uppfattat introduktionen av engelska, samt att ta reda på hur barnen själva ansåg 

sig förstå engelska och vad de ansåg sig ha lärt sig. De senare intervjutillfällena 

genomfördes också för att se om barnen bekräftade vad jag hade dokumenterat under 

studiens gång. Vid de senare intervjutillfällena skedde intervjuerna med barnen en och 

en spontant i barngruppen och liknade mer samtal snarare än en intervju. Jag har valt att 

härefter benämna dessa intervjuer som samtal. Jag strävade mot att ställa öppna frågor i 

intervjusamtalen med barnen, däremot användes ibland frågan: Kommer du ihåg 

tidigare när jag pratade engelska? Denna fråga fungerade som öppningsfråga för att 

komma in på ämnet. Ibland ställdes även andra ja och nej frågor för att hålla samtalen 

flytande. Ostrukturerade intervjuer/samtal användes för att ge större utrymme åt 

barnens uppfattningar om den engelska introduktionen. Barnen fick i och med en 

ostrukturerad intervju möjlighet att själva välja inriktning på samtalen. Tanken med 

studien var att synliggöra hur barnen reagerar på införandet av engelska och därför 

värderades just barnens egna tankar och tolkningar av den engelska introduktionen. 

Berg & Scherp (2003) betonar vikten av att vid samtal med barn, låta dem komma till 

tals. Vuxna måste närma sig barns perspektiv för att höra och förstå vad barn säger. 

Strävan under de samtal jag höll med barnen var alltid att barnens tankar skulle få ta 

plats, ett aktivt lyssnande från min sida var därför alltid något jag eftersträvade att 

erbjuda barnen. Inga intervjuer med barnen skedde avsides. Intervjuer som sker avsides 

kan göra att atmosfären upplevs som laddad hos barn och göra dem stressade. Det finns 

också en risk att barn svarar vad de tror att intervjuaren vill höra, snarare än vad de 

egentligen tycker och tänker (Berg & Sherp, 2003). 

 

 

4.1.3. Undersökningsgrupp och urval 
 

26 barn i en barngrupp på en förskola ingick som informanter i studien. Barngruppen 

bestod till en början av 28 barn. Ett barn flyttade efter några dagar och ett annat barn var 

bortrest under större delen av studiens genomförande. Dessa två barn har räknats som 

bortfall i studien. De resterande 26 barn som ingick i studien valdes som informanter 

för att de var i förskoleåldern. Alla barn gick i samma förskola på en tre- till 

femårsavdelning i norra Sverige. Förskolan hade ingen särskild inriktning.  

 

Studien hade kunnat genomföras med yngre barn (ett till tre år) men i detta fall 

genomfördes studien på en tre- till femårsavdelning. Äldre barn har oftast erövrat ett 

rikare språkbruk vilket underlättar informationsöverföring. Då syftet med denna studie 

var att synliggöra barns perspektiv underlättade dokumentationsanalyserna av att äldre 

förskolebarn deltog. 

 

Alla barn behandlades lika under studien. Ingen indelning eller skillnad gjordes på kön, 

ålder eller annan faktor. Generellt skiljdes sig dock treåringarnas reaktion på införandet 

av engelska i jämförelse med fyra- och femåringarna vilket presenteras i resultatet.  

 

Inget urval gjordes bland de barn som ingick i barngruppen. Alla barn som på ett eller 

annat sätt deltog i studien har bidragit till studiens resultat. En del barn bidrog mer än 

andra, 19 av totalt 26 stycken barn bidrog mer än övriga. Av olika anledningar bidrog 

de övriga sju mindre. Dessa sju barn hade bland annat mycket frånvaro, språkliga 



 

13 

 

svårigheter eller ointresse att närma sig det engelska språket. Att inte närma sig eller 

erövra några engelska språkfärdigheter är dock också ett resultat vilket poängteras i 

rapportens resultatdel.  

 

 

4.1.4 Material och genomförande 
 

Denna studie genomfördes under en VFU-period på fem veckor. Dokumentationer på 

observationer skedde varje dag och kortare intervjuer med barnen i storgrupp samt 

enskilt genomfördes vid enstaka tillfällen. Första dagen i barngruppen pratade jag 

svenska. De resterande dagarna därefter, bortsett från de två sista dagarna, pratade jag 

engelska. De två sista dagarna pratade jag svenska igen.  

 

Syftet med studien var inte att göra någon större satsning på att lära barnen engelska, 

vilket till exempelvis hade kunnat genomföras med hjälp av sånger, sagor, bilder, 

konkreta exempel och experiment. Syftet var att se hur barnen reagerade och 

kommunicerade spontant med någon som pratar engelska, samt se i vilken grad de 

erövrade det engelska språket utan att större förberedelse från pedagogens sida gjordes. 

Fokus låg inte på att försöka få barnen att prata det engelska språket, dock stimulerades 

detta i positiv bemärkelse om barnen själva visade initiativ att göra det. Eriksen Hagtvet 

(2006) lyfter upp vikten av positiv stimulering i och med barns språkutveckling och 

författaren menar även att positiv stimulering gynnar barns identitetsutveckling. Ingen 

engelsk rekvisita har kontinuerligt använts under studiens gång. 

 

Första praktikdagen fanns inga barn i verksamheten eftersom pedagogerna hade 

planeringsdag. Jag har valt att räkna denna dag som bortfall i studien. Alla pedagoger i 

den aktuella förskolan blev dock denna dag informerade om hur studien skulle gå till.  

Barngruppen blev under första dagen i samband med ett intervjutillfälle informerade 

om studiens tillvägagångssätt. De blev däremot inte informerade om studiens olika 

forskningsfrågor. Anledningen till detta var att barnen inte skulle känna att de borde 

förhålla sig till det engelska språket på ett visst sätt. Forskningsfrågorna delgavs inte till 

barnen då intentionen var att barnen skulle agera spontant när engelska introducerades. 

Hade barnen till exempelvis vetat att en forskningsfråga var att jag skulle studera hur 

mycket engelska barnen lärde sig hade barnen möjligtvis känt att de också borde 

försöka lära sig engelska. Den första intervjun genomfördes med barnen i halvgrupper 

(halva barngruppen vid ett tillfälle och andra halvan av barngruppen vid ett senare 

tillfälle). Intervjutillfället syftade till att få en bild av barnens förkunskaper i engelska. 

Barnen fick svara fritt och hur mycket de ville. Barnen blev under det första 

intervjutillfället informerade om att de kunde kommunicera som vanligt med mig, att 

jag kunde förstå dem även om jag pratade engelska, detta är något som kan ha haft 

inverkan på resultatet.   

 

Syftet med att första dagen prata svenska var att förbereda barnen på att engelska skulle 

introduceras, att ta reda på barnens förkunskaper kring engelska samt att barnen skulle 

få en relation till mig som innebar att de visste att jag förstod dem när de pratade 

svenska. Bortsett från första dagen och de två sista dagarna pratade jag bara engelska. 

Detta skedde spontant och naturligt vid vistelse i barngruppen. Här gick studiens syfte 

ut på att observera hur barnen reagerade på införandet av engelska. De två sista dagarna 

i barngruppen återgick jag till att prata svenska igen. Syftet med detta var att möjliggöra 

samtal på svenska med barnen, där barnen själva kunde berätta hur de hade upplevt den 



 

14 

 

engelska introduktionen. Intentionen med dessa samtal var att ta reda på vilken bild av 

engelska barnen erövrat (positiv eller negativ) och i vilken omfattning de förstod 

engelska samt vad de hade lärt sig. Syftet med dessa samtal var från min sida att se om 

barnens svar styrkte de resultat jag funnit eller om de uppgav information som jag 

missat eller inte uppmärksammat under studiens gång. Berg och Scherp (2003) menar 

att i samtal med barn går det att finna den verklighet som uppenbarar sig för dem och 

därför syftade samtalen också till att höra barnens version av den engelska 

introduktionen för att få en djupare bild av deras verklighet.  

 

 

4.1.5. Bearbetning och analys 
 

Flertalet av de samtal som ägde rum mellan mig och barnen är dokumenterade och en 

del finns redovisade i studiens resultatdel i sin helhet. Även små partier ur separata 

samtal som är relevanta för studien är dokumenterade och redovisade i rapporten. I 

vissa fall ges en kort bakgrund till samtalen, till exempel vilken omgivning eller vid 

vilken situation samtalen ägde rum.  

 

Det hade varit fullt möjligt att låta en utomstående person dokumentera de samtal och 

kommunikationstillfällen som utspelade sig i barngruppen. Detta kan dock inte 

garanter dokumentationernas validitet i denna studie. Backman (1998) menar att det 

inte finns någon korrekt och valid dokumentation av observationer eftersom det är 

omöjligt att helt korrekt återge en handling i skrift. Dokumentationer är alltid tolkade 

vilket gör att det material som väljs för dokumentation skiljer sig åt beroende på vem 

som utför dokumentationen. Varje dokumentation som utförts i denna studie har 

analyserats med utgångspunkt i studiens syfte och forskningsfrågor.  

 

I resultatredovisningen presenteras dokumentationerna i den följd de passar in under 

resultatets olika rubriker och inte i den följd de utförts. Inga yttranden under studiens 

gång har ändrats i dokumentationen för att bli språkligt korrekta. När barns yttranden 

får bibehålla sin ursprungliga form ges förutsättningar till att barns perspektiv 

synliggörs (Berg & Scherp, 2003). Barnens egna ord och uttryck blir i detta fall ett 

levande verktyg som svarar på forskningsfrågorna i studien.  

 

 

4.2. Forskarens roll 
 

Denna studie har sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Gillham (2005) 

menar att i en studie med en sociokulturell ansats konstruerar forskaren sig själv i det 

som väljs att studeras, forskaren kan därför inte vara helt objektiv i sina 

dokumentationer. Min strävan var att alltid vara subjektiv vid tolkningar och analyser 

när bearbetningar av dokumentationer genomfördes under studien. Trots detta måste 

resultatet ses som en tolkning gjord av mig. Jag har genom erfarenheter erövrat 

fördomar och förförståelse för hur barn är och dessa går oundvikligen att rensa bort när 

analyser av dokumentationer genomförs av mig. Gillham (2005) menar att då forskaren 

aktivt ingår i de processer som väljs att studeras är det viktigt att forskaren är öppen och 

uppmärksam på oanade upptäckter och betydelser. Jag har aldrig tidigare genomfört 

eller sett någon annan genomföra denna typ av studie (att kontinuerligt prata engelska i 

en barngrupp), därav trodde jag mig heller inte veta vilket resultat barnen skulle 

uppvisa. Jag trodde dock på ett positivt resultat vilket förmodligen påverkade vad jag 
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valde att se och presentera i studien, däremot fanns en medvetenhet om detta och en 

kritisk inställning antogs därför. Att söka både positiva, oanade och negativa sidor 

fanns med som utgångspunkt under studiens genomförande och bearbetning. 

 

 

4.3. Etiska överväganden 
 

Studien genomfördes med de övriga pedagogerna i förskolans samtycke. Inget barn 

visade några protester mot att ingå i studien. En del barn valde att inte svara på alla 

intervjufrågor och de behövde inte göra det heller. Barnens föräldrar blev innan studien 

genomfördes informerade om hur studien skulle gå till. Detta skedde i form av ett 

informationsbrev. Föräldrarna kunde välja att låta deras barn avstå från att ingå i 

studien. Ingen förälder hade dock någon invändning. Föräldrarna blev även 

informerade om att all insamlad data i barngruppen skulle hanteras konfidentiellt. 

Barnens deltagande i studien finns presenterat i resultatdelen, dock röjs ingens identitet, 

varken barnens, pedagogernas eller någon annans, endast min egen identitet framställs. 

Backman (1998) poängterar att det är forskarens uppgift att informera de deltagande i 

studien om deras anonymitet samt forskarens ansvar att hålla dessa ord. Eftersom 

barnen som deltog i studien inte är myndiga fick barnens föräldrar ta del av denna 

information. 

 

 

5. Metoddiskussion 
 

 

Denna studie är, vilket nämns ovan, kvalitativ. I en pedagogisk studie av kvalitativ 

form blir det i detta fall möjligt för forskaren att närma sig barns perspektiv, något som 

kan ses vara en av de viktigaste delarna i arbetet med att positivt möjliggöra och berika 

barns utveckling. Berg och Sherp (2003) poängterar att pedagoger bör närma sig barns 

perspektiv för att förstå hur barn ska bemötas för att kunna erbjudas rika 

utvecklingsmöjligheter. 

  
Under studien genomfördes observationer och intervjuer. Andra metodkombinationer 

hade även varit möjliga, till exempel hade det svenska språket kunnat användas 

parallellt med engelska. På så sätt hade kontinuerliga samtal på svenska med barnen 

kunnat ta form och möjliggjort att barnens processer synliggjorts ytterligare. Barnen 

hade i större utsträckning själva kunnat berätta hur de uppfattade olika aspekter av 

engelska.  

 

Det hade varit möjligt att genomföra studien i fler barngrupper för att se om barn i andra 

förskolor skulle ha visat upp ett liknande resultat, och därmed kunnat styrka eller 

ifrågasätta den generella bild som presenteras i denna studies resultat. Det hade även 

varit möjligt att genomföra studien i en ett- till treårsavdelning för att se vilka likheter 

och skillnader som dessa barn skulle uppvisa i jämförelse med barn i en tre- till 

femårsavdelning. Att genomföra studien i flera barngrupper, eller i en ett- till 

treårsavdelning och i en tre- till femårsavdelning bedömdes ligga utanför tidsramen för 

denna studie. 

 

Alla barn på förskolans avdelning, där studien tog plats, deltog i studien. Om studien 
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hade genomförts i en grupp med mindre antal barn hade detta förvisso kunnat visa ett 

djupare resultat. Det hade kunnat ge större utrymme för djupare analyser. Intentionen 

var dock att göra den engelska introduktionen så verklighetsbaserad som möjlig. I det 

verkliga livet interagerar en pedagog med alla barn i barngruppen. Ytterligare en 

anledning till varför många barn fick delta i studien är som Kvale och Brinkmann 

(2009) påstår: ett högt antal barn kan ge en mer generell bild av resultatet och 

verkligheten. 

 

I studien fanns inget som ansågs vara rätt eller fel gällande barnens färdigheter i 

engelska. Barnen behövde inte tycka att engelska var intressant eller spännande. De 

behövde inte försöka sig på det engelska språket eller ens närma sig det i någon 

bemärkelse. Barnen behövde inte heller förstå engelska och de behövde inte besvara 

intervjufrågorna som ställdes. Ingen press låg på någon och detta för att få ett så 

spontant resultat som möjligt.  

 

Observationer som dokumentationsform fungerade bra i denna studie. Inget fokus låg 

på att jag eller informanterna borde prestera eller handla på ett visst sätt och därför 

fanns inte heller några förväntningar på vilket resultat som skulle visa sig. Løkken och 

Søbstad (1995) poängterar vikten av att inte förvänta sig ett visst resultat då 

observationer genomförs. Om en förutfattad mening finns vid observationer styr det i 

stor utsträckning vad som dokumenteras, ett öppet sinne öppnar däremot möjligheterna 

att återge en mer tillförlitlig bild av verkligheten. 

  

Många samtal med barnen genomfördes under studien. Genom samtalen erbjöds 

barnen att ta del av det engelska språket samtidigt som jag fick möjlighet att få svar på 

studiens forskningsfrågor. Samtalen antog många gånger en dialogisk form. Dialogen 

ska syfta till att medverkande parter får en fördjupad förståelse för varandras förståelse 

och det krävs att man ser, lyssnar och accepterar den andre. Berg och Scherp (2003) 

menar att om man ska finna förståelse och acceptans för varandras synpunkter krävs det 

att man försöker närma sig att se den andres perspektiv. Strävan i studien låg därför hos 

mig att närma mig barnens perspektiv för att förstå och se hur verkligheten 

uppenbarade sig för dem. Genom att sedan visa barnens perspektiv i resultatet fyller 

studien sin kvalitativa form.  

 

Om studien skulle genomföras på nytt skulle med fördel pedagogers och föräldrars 

perspektiv om introduktionen av engelska i förskolan kunna tas med. Detta skulle 

erbjuda forskaren att ta del av ytterligare perspektiv som skulle kunna styrka eller 

ifrågasätta resultaten om barnens perspektiv.  

 

För att forskning ska vara av värde för någon annan är det av vikt att validiteten i en 

studie kan säkerställas. Validitet innebär att det finns en koppling mellan empiri och 

teori. Enligt Hartman (2001) innebär kravet på validitet i en vetenskaplig rapport att 

forskningsmaterialet är relevant för forskningsfrågorna. Validitet är därmed huruvida 

studien faktiskt undersöker det forskaren har sagt att hon eller han ska undersöka. I 

denna studie är informationen som presenteras i resultatet svar på studiens 

forskningsfrågor. Forskningsfrågorna i studiens syfte var utgångspunkt för vad som 

valdes att observeras och dokumenteras. Forskningsfrågorna omfattar särskilt barns 

beteende och det var därför bland barn och tillsammans med barn som dessa frågor 

valdes att besvaras. Gilliam (2005) menar att det är svårt att säkerställa validiteten i 

studier som är av sådan typ som denna studie. Detta på grund av att faktorerna som 
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studeras är svåra att synliggöra korrekt, bland annat faktorer som känslor, åsikter och 

tankar och det är därför inte säkert att andra forskare skulle ha gjort samma bedömning 

som jag har gjort av de dokumentationer som tagit form under studiens gång. 

  

Även om validiteten är hög kan faktorer vid själva genomförandet av en studie inverka 

på reliabiliteten. Reliabilitet innebär att den data som samlas in är tillförlitlig (Hartman, 

2001). Det vill säga att om denna studie skulle genomföras igen skulle resultatet blivit 

detsamma, eller om en annan forskare hade gjort om studien med samma 

utgångspunkter. Samtal i sig är unika och det hade varit omöjligt att helt återskapa 

något av de många samtal som har legat till grund för denna studies dokumentation. 

Däremot hade samtalens grundläggande innehåll kunnat återspeglas, oavsett om 

studien skulle genomföras på nytt eller om en annan forskare skulle genomföra studien. 

Då jag är en unik individ skapas unika relationer med var och ett av de barn som ingår i 

en kontakt med mig. En annan forskare hade aldrig kunnat skapa exakt likadana 

relationer med andra barn (eller samma barn) och därför hade en annan forskare aldrig 

kunnat dokumentera samma saker som jag har gjort. Det är inte heller säkert att jag 

hade kunnat återskapa samma relationer med barnen om studien skulle genomföras vid 

ett annat tillfälle. Dessutom måste det även beaktas att jag skapade olika relationer till 

olika barn och en del barn fick jag närmare kontakt med än andra, detta är givetvis 

faktorer som också har påverkat studien. Vidare bidrog mest troligt även den fysiska 

miljön till olika delar av studiens utfall. Oavsett alla olika faktorer som bidrog och 

påverkade studiens innehåll är det däremot inte säkert att resultatet hade varit ett helt 

annat om studien skulle genomföras på nytt eller i en annan barngrupp.  

 

Det som talar positivt för studiens utfall är att omgivningen var bekant för barnen. 

Studien genomfördes även spontant under förskolans verksamhet vilket inte satte 

någon press på barnen att bete sig eller handla på ett visst sätt. Barnen var vana vid 

miljön och vid varandra vilket gjorde att de mest troligt också var trygga och bekväma 

då studien genomfördes.  

 

 

6. Resultat 

 

 

Denna studie är främst kvalitativ. Resultatet baserar sig på analyser och tolkningar av 

de dokumentationer av samtal, observationer och skriftliga utsagor som tagit form 

under studiens gång. Syftet med studien var att ta reda på och synliggöra hur 

förskolebarn reagerar när engelska introduceras i deras vardag. Alla barn som ingick i 

studien har bidragit till resultatet, detta skedde medvetet för att synliggöra olika barns 

perspektiv och på så sätt visa en så sann bild av barns verklighet som möjligt då 

engelska introduceras i en barngrupp.  

 

Flera samtal exemplifieras mellan mig och barnen och dessa återspeglas så exakt som 

möjligt. I de exemplifierade samtalen är det jag som pratar då hela meningar är på 

engelska och de svenska meningarna är barnens, om inget annat uppges.  

På flera ställen i resultatet används termerna de yngre barnen respektive de äldre 

barnen, den första termen avser treåringarna i barngruppen och den senare avser fyra 

och femåringarna.  
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6.1. Första dagen i barngruppen  
 

Första dagen pratade jag svenska i barngruppen. På frågan om barnen visste vad 

engelska var visade treåringarna ingen uppfattning. Ett av de äldre barnen däremot 

uttryckte att: ”engelska är svenska, det är när man pratar”. Några av de andra äldre 

barnen uttryckte också att engelska är ett språk, som svenska, att mamma och pappa 

kan prata engelska och att man får lära sig engelska i skolan. På frågan om barnen 

kunde säga något på engelska var de yngre barnen tysta även här medan några av de 

äldre barnen kunde räkna till tio. Det hade barnen lärt sig av sina föräldrar. De äldre 

barnen kunde även säga några andra enstaka ord, som ice-cream och no.  

Barnen hade inte fått lära sig någon engelska i förskolan. 

 

Inget yngre barn visade första dagen något intresse av det engelska språket, däremot 

visade några av de äldre barnen redan denna dag en positiv och nyfiken inställning. Ett 

av de äldre barnen kom efter att de blivit informerade om introduktionen av engelska 

fram till mig och ställde en fråga: ”Kan du lära mig prata engelska sen när du ska prata 

det?” Barnet började kort efter vår konversation att prata låtsasengelska med ett annat 

äldre barn, varpå ytterligare två andra äldre barn också började prata låtsasengelska. 

 

 

6.2. Vilken inställning till engelska visade barnen? 
 
De inställningar som barnen främst uppvisade mot det engelska språket var: ingen 

märkbar inställning i jämförelse med då svenska talades, nyfikenhet, intresse, öppenhet 

och medvetenhet. Var och en av dessa inställningar presenteras mer ingående nedan, 

tillsammans med några observationer som dokumenterats i barngruppen.  

 

 

6.2.1. Ingen märkbar inställning i jämförelse med då svenska talades  
 

Många barn visade ingen märkbar reaktion när engelska introducerades av mig i 

barngruppen. Utan att göra en djupare analys verkade det som att barnen lyssnade och 

svarade precis som när svenska användes. Detta syntes särskilt tydligt hos de yngre 

barnen.  

 

Dag ett, då engelska infördes i barngruppen, frågade ett barn efter en särskild legobit i 

samband med att jag klev in i förskolan. Jag uppmärksammade denna fråga och gick 

fram till bordet som barnet satt vid och sa: ”Hmm, well take a look in the box and see if 

you find one in there.” Barnet tittade lite snabbt på mig, svarade sedan okej och började 

söka i legolådan som jag pekade på. Sedan fortsatte barnet med sitt byggande. Inte ett 

enda barn frågade mig till en början varför jag pratade som jag gjorde. Barnen svarade 

på mina kommentarer och verkade kort sagt inte bry sig om att jag pratade engelska. 

Endast ett barn reagerade första dagen på att jag pratade engelska, men det kan tilläggas 

att barnet ville leka en lek som jag och barnet hade lekt dagen innan, där leken gick ut 

på att jag skulle prata svenska. 

 

Vid några få tillfällen visade ett par av de äldre barnen att de ville att jag skulle prata 

svenska istället för engelska. Detta skedde antingen genom att de försökte utmana mina 
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svenska språkkunskaper. Till exempel blev jag tillfrågad om jag kunde räkna på 

svenska och sedan uppmanades jag också att göra detta. Barnen uppvisade även ett fåtal 

gånger att de inte förstod mig och bad mig då att prata svenska istället, eller så var 

barnen intresserade av att veta vad just ett specifikt engelskt ord betydde på svenska. En 

konversation mellan mig och ett av de äldre barnen är ett av de samtal där jag ombads 

att prata svenska: 

- Kan du läsa en saga åt mig? 

- Yes of course 

- På det här språket så att jag förstår? 

- No, you know I only speak English 

- Hmm, okej då. Kom så går vi och läser på engelska 

Vid ett annat tillfälle försökte ett barn lära mig svenska. Barnet visste att jag kunde 

prata svenska och det var med en lekfull ton som hon försökte få mig att prata svenska:  

- Vill du ha mjölk eller vatten? 

- I think I want some water 

- Nej inte water, vaaaatteeen 

- Waaateer 

- Haha, nej! Vaaatteeen  

Liknande händelser inträffade vid fler tillfällen. 

 

 

6.2.2. Nyfikenhet, intresse och öppenhet för det engelska språket samt 

viljan att lära 
 

Alla de äldre barnen visade positivt intresse för det engelska språket. De testade flitigt 

att använda engelska ord och de ställde nyfikna frågor för att lära sig eller förstå mer. 

Endast några få av de yngre barnen visade kontinuerligt intresse av att lära sig engelska. 

De yngre barnen uppskattade däremot fler gånger en del specifika engelska ord, 

antingen för att ordet ljudmässigt stimulerade de yngre barnen eller för att ordet blev 

kopplat till en intressant rörelse. Ordet splash är ett exempel på ett av dessa ord . 

 

Några av de äldre barnen visade under studiens gång ett särskilt stort intresse för det 

engelska språket. De frågade vad olika saker hette på engelska, de gissade vad jag sa, de 

härmade engelska ord och de försökte själva att prata engelska vid flera tillfällen, även 

hemma började några av de äldre barnen att träna engelska. Endast ett fåtal av de yngre 

barnen gjorde detta.  

 

Vid flera tillfällen tog de äldre barnen initiativ till att skapa aktiviteter där de bjöd in 

mig och det engelska språket, exempelvis fick jag vid några tillfällen förfrågan om att 

högläsa på engelska. Ibland uppmuntrade och motiverade även barnen varandra att 

prata engelska. På några barns initiativ samlades åtta stycken barn vid en 

utomhusvistelse och tillsammans hade vi högräkning på engelska upp till tjugo. 
Barnens iver att lära sig det engelska språket kan också exemplifieras i andra 

observationer. Vid en utevistelse kom ett barn från andra sidan av gården för att fråga 

mig hur man sa ett ord på engelska. Barnet fick sitt svar och gick sedan tillbaka till sin 

tidigare plats på gården. Flera situationer med liknande innehåll påträffades under 

studiens gång, dock innefattar dessa situationer endast de äldre barnen. Väldigt få av de 

yngre barnen tog egna initiativ till att lära sig engelska i form av att ställa nyfikna 

frågor. Däremot återupprepade de ofta engelska ord som jag sa eller ställde frågor för 

att säkerställa att de hade förstått rätt. 
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6.2.3. Medvetenhet om olika språkliga aspekter 
 

Alla de äldre barnen uttryckte verbalt att de förstod att jag pratade engelska. Flera av de 

yngre barnen däremot, kommenterade aldrig att mitt engelska språkbruk var 

anmärkningsvärt. Ett av de yngre barnen frågade dock vid ett tillfälle: ”Pratar du 

finska?” Bland de äldre barnen visades också en medvetenhet om vikten av att lära sig 

engelska. Ett av de äldre barnen sa vid ett tillfälle: ”Det är bra att jag lär mig engelska 

nu. Då kan jag redan det när jag början skolan… Fast då kan jag lära mig ännu mer.” 

 

Jag blev vid ett tillfälle ombedd av en annan pedagog att läsa en svensk saga i 

barngruppen när de yngre barnen var närvarande. Jag gjorde detta och bytte direkt efter 

sagan lästs klart tillbaka till engelska. Ingen av barnen visade någon reaktion på 

språkbytet. Vid några tillfällen i barngruppen, då svenska sånger förekom, använde jag 

även här det svenska språket i sångtexterna. Det var aldrig något barn som påpekade 

denna språkväxling, varken bland de yngre eller bland de äldre barnen.  

 

 

6.3. På vilket sätt kommunicerade barnen? 
 

Åtta olika framträdande tillvägagångssätt visade barnen prov på när de kommunicerade 

med mig då jag pratade engelska. Barnen: 

1. strävade efter att förstå. 

2. pratade svenska obehindrat. 

3. frågade om de förstod rätt. 

4. konstaterade och antog att de förstod rätt 

5. sa att de inte förstod. 

6. samarbetade med andra barn för att delge eller tillsammans komma till 

förståelse. 

7. använde kroppsspråket. 

8. drog paralleller mellan det engelska och svenska språket. 

 

När barnen kommunicerade med varandra framträdde ytterligare ett tillvägagångssätt. 

Barnen: 

9. pratade låtsasengelska. 

   

Barnen svarade allra oftast som om de förstod vad jag sa, redan från första stund när 

engelska infördes. De gånger barnen inte direkt visste vad de skulle svara ansträngde de 

sig för att förstå och för att komma fram till ett svar som i vuxnas ögon kan tolkas som 

logiskt. Vid ett fåtal tillfällen kom barnen fram till ett svar som egentligen inte var ett 

direkt svar på min fråga, men dock ändå ett respektabelt svar och med innebörd i 

sammanhanget. Inget barn drog sig vid något tillfälle undan på grund av jag pratade 

engelska och även om barnen inte alla gånger förstod allt vad jag sa pratade de 

obehindrat svenska med mig. Jag kommunicerade tillsammans med barnen på olika 

språkliga nivåer. Vi pratade om drömmar, mat och frukter, vilka djur som finns i vatten, 

om spöken och bajs, om himlen, syskon, lek, gymnastik och mer där till.  

 

De flesta barn, både bland de yngre och bland de äldre barnen frågade många gånger 
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om de hade förstått en engelsk innebörd korrekt. En del gånger visade barnen upp en 

nöjd inställning då de förstod något korrekt och en del gånger konstaterade de själva att 

de förstod rätt, både bland de yngre och bland de äldre barnen, dock visade de äldre 

barnen upp denna typ av form i samtalen mer tydligt. Ett samtal med ett av de äldre 

barnen utspelade sig så här: 

- Pratar du svenska hemma? 

- Yes I do 

- Mäh fy! (skrattar) Men har du någon att prata med hemma? 

- Yes my sister is coming today 

- Din syster?! 

 

Ibland var barnen väldigt självsäkra i sin förståelse, både mot sig själva och utåt. Ett 

annat exempel med ett av de äldre barnen utspelades så här: 

- Jag vill ha en lillasyster 

- I have two smaller sisters 

- Två stycken småsystrar? 

- Yes, correct 

- Men jag vill ha fem stycken 

- That many? 

- Ja, faktiskt 

- You are so talented, you understand English 

- Jag förstår alla språk 

 

Barnen visade ofta upp ett gott självförtroende och ansåg sig själva förstå vad jag 

pratade om. Dock var det endast de äldre barnen som tydligt visade upp just den typ av 

självförtroende som återspeglas i konversationen ovan. Ett annat av de äldre barnen sa 

också vid ett tillfälle:” Jag förstår det där språket. Jag förstår ett annat språk också, det 

vet jag.” 

 

Ute på gården en dag, ville ett av de yngre barnen gunga. Barnet och jag gick iväg till 

gungan och efter en stund sa barnet: ”Jag förstår inte vad du säger.” Jag förklarade på 

engelska att det kan bero på att jag pratar engelska men att det är okej att inte förstå allt. 

Vi fortsatte sedan att prata vidare som om inget hade hänt.  

 

Vid flera tillfällen hjälpte barnen varandra att komma fram till och förstå vad jag sa. 

Vid inte lika fullt så många tillfällen hjälpte också en annan pedagog barnen att förstå. 

Vid ett tillfälle satt jag och läste för två av de äldre barnen. Det framgick att barnen 

kunde flera detaljer av sagornas innehåll och de översatte det jag sa på engelska till 

svenska. De kunde nästan en av sagornas text på svenska utantill och här testade jag 

dem och pratade om bilden istället för att läsa texten. Ett av barnen uppmärksammade 

detta och rättade det andra barnet som fortfarande trodde att jag pratade om texten, 

varpå detta barn insåg sin missbedömning och bekräftade vad jag egentligen pratade 

om. 

 

En del kroppsspråk användes under studiens gång, både från min sida och från barnens, 

men inte i någon stor eller överdriven utsträckning. När jag svarade barnen yes, no eller 

maybe, visade jag samtidigt många gånger med tummen upp, ned eller i vertikalt läge. 

Det här tog många av de yngre barnen till sig och härmade. De äldre barnen visade 

också dessa tecken men oftast vid tillfällen då de var väldigt glada, lessna eller arga. De 

yngre barnen kunde även en del TAKK-tecken som de visade upp ibland (detta hade de 
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lärt sig från den tidigare ett- till tre årsavdelningen). 

 

En del av barnen drog paralleller mellan engelska ord och svenska ord. Detta skedde då 

det engelska ordet lät väldigt likt samma ord på svenska. Jag blev vid ett tillfälle 

ombedd av ett barn att sjunga en sång på engelska och jag valde en sång som jag inte 

hunnit introducera för barnen tidigare: ”The wheels on the bus go round and round”. 

Efter sången frågade barnet vad det var jag sjöng och jag försökte förklara. Barnet 

började då sjunga samma låt fast på svenska och jag bekräftade detta. Barnet log och 

rabblade sedan upp de engelska siffrorna från ett till tio och ville sedan fortsättningsvis 

gå och rita, varpå vi ritade och sjöng alfabetet på engelska.  

 

Barnen konstaterade även att ett engelskt ord kan låta som ett helt annat ord på svenska 

och detta ledde många gånger till skrattkalas. Till exempel utspelade sig ett samtal vid 

matbordet mellan mig och några barn: 

- Vill du ha? 

- No I´m fine 

- Mäh, säg no bara. 

- Ok, no 

- Eller vänta, säg snälla, snälla, snälla 

- Please, please, please (och rycker barnet lite i armen) 

Barnet började skratta och gjorde sedan samma sak mot barnet som satt bredvid henne 

(både rörelse och engelskans please efterhärmades). Båda barnen började skratta 

tillsammans och de konstaterade att det lät som att man sa polis.  

 

Andra gånger drog barnen paralleller mellan det engelska och det svenska språket efter 

lite uppmuntran från mig. Vid ett tillfälle gjorde två pojkar High five och sa också 

uttryckligen ”High Five”. Jag sa då till dem: 

- Oh, do you know that High five is English? 

- High five? 

- Yes 

- … Ja men five är ju fem faktiskt, det vet jag ju. 

Jag förklarade vidare innebörden av high. 

 

Vid en del tillfällen funderade barnen ett tag innan de svarade mig men många gånger 

såg de inte alls ut att fundera utan svarade mig helt spontant och utan eftertanke. När 

barnen pratade med varandra visade de upp låtsasengelska som en 

kommunikationsform vid några tillfällen. Ett av barnen kunde oftast säga något på 

engelska helt korrekt och sedan svarade ett annat barn på låtsasengelska. Dessa samtal 

fortsatte oftast med att båda barnen pratade låtsasengelska med varandra. Vid flertal 

tillfällen pratade barnen även låtsasengelska direkt från början av en konversation i 

leken. Inget barn pratade dock låtsasengelska någon gång med mig.  

 

I samtal med mig försökte sig barnen ibland på att säga ett engelskt ord utan att de hört 

ordet på engelska innan, dessa gånger var ordet oftast snarlikt det svenska ordet bortsett 

från en engelsk brytning som barnen lagt på och jag har inte valt att se detta som 

låtsasengelska, jag har valt att se detta som svenska med engelsk brytning. Till 

exempelvis bad ett av barnen vid matbordet om att få smörgåsarna skickade till sig:  

- Kan du skicka bhruödä? (Kan du skicka brödet?) 
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6.4. Vilka engelska språkfärdigheter erövrade barnen? 
 

Fyra olika framträdande engelska språkfärdigheter uppmärksammades hos barnen 

under studiens gång. 1: Barnen härmade engelska ord. 2: Barnen använde själva 

spontant det engelska språket. 3: Barnen frågade om hur ett svenskt ord sas på engelska 

samt 4: Barnen använde en korrekt engelsk bryning. Nedan presenteras var och en av 

dessa delar mer ingående. 

 

 

6.4.1. Härmade engelska ord 

 

Barnen började redan första dagen engelska infördes att härma engelska ord och uttryck 

och redan andra dagen vinkade övervägande delen barn av mig och sa ”Bye Bye”. En 

del barn härmade de engelska orden mer än andra medan en del barn tog lite längre tid 

på sig innan de försökte sig på ett engelskt uttryck. Några barn visade inga försök alls 

att härma eller uttrycka engelska ord. Den övervägande delen av dessa barn var 

treåringar. De yngre barnen skrattade många gånger då de lyckades härma ett ord 

korrekt medan de äldre barnen kunde uppvisa en mera stolt inställning. Vid vissa 

tillfällen tyckte även de äldre barnen att det var roligt att härma en del engelska uttryck.  

 

De yngre barnen härmade inte lika ofta de engelska orden som de äldre barnen gjorde. 

Däremot tycktes de oftare vara intresserade om stora rörelser eller roliga ljud användes. 

En del gånger, särskilt vid spelstunder eller andra aktiviteter där samma fras var 

återkommande lärde sig barnen snabbt hur de engelska orden skulle användas. En dag 

satt jag och spelade ett spel med ett av de äldre barnen. Barnet snappade fort upp de 

engelska fraserna jag använde mig av och drygt halva tiden av spelets gång utfördes 

helt på engelska från bådas håll. Barnet använde även korrekt ändelse på 

ladybird/ladybirds beroende på om tärningen som användes visade en eller flera 

stycken. Flera av barnen härmade mig när jag räknade, både bland de yngre och bland 

de äldre barnen. Många av de äldre barnen lärde sig att räkna till tio på engelska och en 

del barn ännu längre.  

 

 

6.4.2. Använde spontant det engelska språket 
 

Vissa av de äldre barnen räknade spontant på engelska eller uttrycka de engelska 

räkneorden, även när inte jag var närvarande. Det uppmärksammades även vid flertal 

tillfällen att de äldre barnen svarade yes och no till varandra utan att jag eller någon 

annan pedagog var i närheten. De äldre barnen blandade ofta svenskt och engelskt 

språkbruk. De sa de engelska ord de behärskade i en annars fullt svensk mening. Ibland 

kunde jag ha uttryckt det engelska ordet just innan, varpå barnet själv gjorde en 

tolkning för hur ordet kunde användas och sättas in i en svensk mening. Andra gånger 

hade jag inte alls pratat eller nämnt det ord barnet uttryckte, utan barnet hade redan 

erövrat förståelse för just det engelska ordet. Till exempel sa ett barn vid ett tillfälle: 

”Kan du ge mig water?” Vid ett fåtal tillfällen sågs några av de äldre barnen använda 

engelska även när de var helt ensamma. Vid ett tillfälle satt ett barn avsides för sig själv 

i ett rum och arbetade med deg. Barnet råkade tappa en bit deg på golvet varpå barnet 

utbrast: ”Åoh no!” 
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6.4.3. Frågade om hur svenska ord uttrycks på engelska 

 

Några av barnen frågade mig ofta om hur ett svenskt ord uttrycks på engelska. Jag 

svarade givetvis och barnen återupprepade ofta orden. Ett av de äldre barnen frågade en 

dag mig om hur man sa ”Z” på engelska, - Zed, svarade jag. Pojken började därefter rita 

alfabetet och vi sa tillsammans flera av bokstäverna på engelska. Vid vissa bokstäver 

frågade pojken mig om jag uttryckte mig på svenska (till exempel vid bokstaven f) och 

jag förklarade att vissa bokstäver låter likadant på båda språken, vilket han verkade 

förstå och godta som förklaring. 

 

Ord som påminner om svenskans språkbruk tycktes oftare upprepas av barnen än ord 

som låter främmande. Till exempel när barnen frågade om hur tack uttrycks på 

engelska och fick till svar ”Thank You” härmades detta av barnen utan svårigheter. När 

däremot frågan om hur varsågod uttrycks på engelska, härmades inte detta svar lika 

ofta, trots att frågan kunde ha ställts i anknytning till frågan innan. Ord som påminner 

om svenskans språkbruk återupprepades dock alltid om barnen innan ställt frågan om 

hur ett svenskt ord uttrycks på engelska. Till exempelvis frågade ett av de äldre barnen 

mig vid ett tillfälle: 

- Hur säger man Herre Gud på engelska? 

- Oh my god! 

- Oh my god?! 

Ett annat barn hängde också på och härmade orden och uttryckte: 

- Det var ju jättelätt att säga. Barnen upprepade orden några gånger tillsammans och 

skrattade. 

 

Det skedde också vid ett flertal tillfällen att barnen undrade hur ett engelskt ord skulle 

översattas till svenska. Jag valde att inte berätta detta utan försökte istället ge en engelsk 

förklaring av ordet i syfte att barnen själva skulle finna förståelse för ordet och därmed 

kunna räkna ut vilket ordet var på svenska. 

 

 

6.4.4. Använde svenskt språkbruk med engelsk brytning 

 

Engelsk accent användes av några barn vid flera tillfällen. Detta skedde både när 

barnen pratade med mig och i den fria leken när barnen kommunicerade med varandra. 

Vid några tillfällen frågade barnen hur man sa de olika barnens namn i förskolan på 

engelska. Jag förklarade att man säger likadant på båda språken men trots detta försökte 

några av barnen säga de andra barnens namn på engelska. De använde då en engelsk 

accent. När barnen försökte sig på att säga ett engelskt ord (som de inte kunde) använde 

de också ibland det svenska ordet med en engelsk brytning. Jag och en av de äldre 

flickorna satt och gjorde pappersloppor en eftermiddag varpå flickan frågade mig: 

- Hur säger man loppa på engelska? 

- Hmm, well I don´t know actually 

- Hm! Kanske luopbha?! 
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6.5. Sista dagarna i förskolan 

 

Sista dagarna i barngruppen återgick jag till att prata svenska i verksamheten. Till en 

början var det inget barn som uppmärksammade detta (ingen femåring hade till en 

början kommit till förskolan utan det var mest yngre barn på plats). Efter en stund 

visade ett av de yngre barnen reaktion på och medvetenhet om språkbytet. Ingen annat 

av de yngre barnen visade dock varken denna dag eller nästkommande någon spontan 

reaktion. Däremot ska det tilläggas att några av de yngre barnen inte alls var i förskolan 

dessa dagar och dessa barn hade tidigare visat en språklig medvetenhet kring 

användandet av det engelska språkbruket. Några av femåringarna anlände till frukosten 

och jag satte mig vid deras frukostbord. Jag började prata om ett samtalsämne och de 

femåriga barnen reagerade direkt: 

- Du pratar svenska nu! 

 

Senare samma dag anlände också ett annat av de äldre barnen till förskolan och barnet 

sa direkt efter att vi hälsat på varandra: 

- Men varför pratar du sådär? 

- Jo jag pratar svenska nu 

- Men varför gör du det? 

- Ja, för att jag har pratat engelska så länge och nu vill jag kunna fråga er vad ni har 

tyckt om det 

- Jag har tyckt det var jätteroligt! 

Ett annat äldre barn hoppade också in i samtalet: 

- Jag med! Jag tycker du ska prata engelska med oss nu också. 

 

När jag återgick till att prata svenska i barngruppen frågade jag barnen om hur de hade 

upplevt den engelska introduktionen. Flera av de äldre barnen uppgav att de kunde 

förstå mig när jag pratade engelska och de ville gärna dela med sig av vilka engelska 

ord de hade lärt sig, räkneramsan samt yes/no var mest framträdande. Två av de barn 

som inte alls visat något intresse att ta till sig engelska i verksamheten uppgav att de 

kom ihåg att jag hade pratat engelska. Det ena barnet berättade även att han hade pratat 

engelska hemma med sin mamma och det andra barnet sa att han hade pratat engelska 

när han var bebis. Två andra barn uppgav att de inte alltid förstod vad jag sa men att det 

hade varit roligt ändå. Ett barn menade att det var knasigt när jag pratade engelska och 

ett barn tyckte att det var tråkigt ibland. En del av de yngre barnen hade inga 

kommentarer som de ville dela med sig av, de kom ihåg att jag hade pratat engelska 

men hade ingen uppfattning som de valde att delge mig. Andra av de yngre barnen hade 

däremot en uppfattning de ville dela med sig av: 

- Kommer du ihåg att jag pratade engelska förut? 

- Jaa 

- Hur tyckte du att det var? 

- Det gjorde inget för jag förstod vad du sa. Jag hörde en dag vad du sa när jag sov. 

 

På uppmaning av barnen pratade jag inte bara svenska de sista dagarna. Engelska 

användes vid flera tillfällen men med stöd och uppbackning av det svenska språket. 
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6.6. Resultatsammanfattning 
 

Sammanfattningsvis var barnens förkunskaper i engelska ganska obefintliga. Ingen av 

de yngre barnen visade någon förförståelse alls. Några av de äldre barnen behärskade 

några enstaka engelska ord och var medvetna om att engelska är ett språk som talas. 

Alla barnen visade dock en positiv inställning till det engelska språket och en del barn 

visade extra mycket nyfikenhet och vilja att lära sig och erövra engelska 

språkfärdigheter. Ett av de äldre barnen visade även att det är meningsfullt att lära sig 

engelska. 

  

Under studien visade barnen att de ville förstå engelska. De pratade svenska 

obehindrat med någon som pratade engelska och de frågade om de hade förstått ett 

engelskt ord eller en engelsk mening korrekt. Ibland konstaterade och antog barnen att 

de hade förstått rätt och de berättade ifall de inte förstod. Barnen kunde också 

samarbeta med varandra eller med vuxna för att komma till förståelse. Ibland använde 

barnen kroppsspråket för att tydliggöra sin förståelse och ibland drog de paralleller 

mellan det engelska och svenska språket. När barnen interagerade med varandra 

pratade de även låtsasengelska vid några tillfällen. Detta skedde under den fria leken. 

Barnen härmade engelska ord och de använde själva spontant det engelska språket. 

Barnen frågade också hur ett svenskt ord uttrycks på engelska och de använde en 

korrekt engelsk bryning. 

 

Barnen visade inte några tillbakadragna reaktioner då engelska användes i 

verksamheten. De kommunicerade och svarade mig lika naturligt som de 

kommunicerade och svarade de andra pedagogerna, trots att frågorna ställdes på 

engelska. De tolkade det engelska språkets innebörd och gav oftast logiska svar.  

 

Det uppmärksammades att barnen: 

- pratade låtsasengelska . 

- härmade engelska ord. 

- ställde frågor om de förstod rätt. Typ: Betyder det..? Frågar du om..?(och även själva 

konstaterade ibland barnen att de förstod rätt). 

- ställde frågor om hur man säger ett svenskt ord på engelska.  

- använde spontant engelskt språkbruk. 

- använde svenskt språkbruk med engelsk brytning. 

- var språkligt medvetna. 
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Diagram 1: Översikt över språkfärdigheter som barnen visade prov på. 

 

Av det totala barnantalet (26) var det sju stycken barn som inte verkade erövra några 

engelska språkfärdigheter. Två av dessa barn var borta en hel del och två andra av dessa 

ansågs ha språkliga svårigheter och uttryckte sig inte mycket verbalt. De resterande tre 

barnen kommunicerade med mig många gånger, utan några bekymmer. Dessa barn 

visade helt enkelt inte utåt något intresse av att ta del av det engelska språket, dock 

uppgav ett av barnen att han hade pratat engelska hemma med sin mamma.  

 

Barnens förståelse av engelska är något som alla pedagoger (sju stycken) i förskolan 

uppmärksammade och förundrades över. En av pedagogerna sa vid ett tillfälle: 

- Ja, jag vet inte. Barnen kanske aldrig egentligen lyssnar exakt till vilka ord vi 

uttrycker, när de svarar samma sak oavsett om det sägs på engelska eller svenska. 
 

Sammanfattningsvis visade alla barn god förmåga att förstå engelska och flera barn 

erövrade olika engelska färdigheter. En del barn intresserade sig mer för det engelska 

språket och visade också detta verbalt. När barnen visade prov på att de tagit till sig 

engelska språkfärdigheter dokumenterades detta och därför har de barn som använt 

engelska på olika sätt bidragit till större delar av resultatet. Inget barn hade 

genomgående en negativ attityd och alla barn kommunicerade oftast obehindrat med 

mig.  

 

 

7. Resultatdiskussion 

 

Denna studie har utmanat både barnen som deltog i studien och mitt lärande. Jag har 

varit tvungen att anstränga mig för att nå barnens förståelse och de insikter jag funnit 

under studiens gång har gjort att jag erövrat färdigheter i hur ett effektivt samtal mellan 

barn och vuxna kan ta plats och äga rum.  

 

Intentionen med denna studie var att barnen som deltog i studien via ett spontant 

språkbruk skulle ges möjlighet att närma sig det engelska språket. Roberts och Neal 

(2004) menar att barn behöver spontan inlärning samtidigt som en medvetenhet om 
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vad barn erbjuds att lära ska finnas hos pedagoger. Om det engelska språket i denna 

studie specifikt hade använts i syfte att lära barnen engelska, hade detta möjligen skett 

i form av olika uppgifter och andra aktiviteter. Detta hade dock kunnat innebära att 

barnen hade känt en press att prestera och lärandet hade inte blivit lika lustfullt som 

vid ett spontant lärande. Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) betonar att lärande i 

förskolan ska ske på ett för barnen lustfyllt sätt. Grøver Aukrust och Rydland (2011) 

menar att andraspråksundervisning bör vara lekfull, spontan och utan krav, för att 

språkutvecklingen ska gynnas. 

 

Under studiens genomförande hade jag fokus på att föra samtal med alla barn som 

ingick i studien. I barnsamtal kan barns tankar och perspektiv synliggöras och då 

studiens forskningsfrågor efterfrågar hur barnen i studien reagerar på införandet av 

engelska fanns ett intresse av att låta barnen få komma till tals. Enligt Dysthe (2003) 

kan spänningar mellan personers olika synsätt förekomma i en dialog och därmed kan 

ny mening och förståelse ta form hos de individer som ingår i dialoger. I och med att 

jag var en aktiv samtalspartner möjliggjorde detta att barnen fick ta del av mitt sätt att 

se på det engelska språket och mitt och barnens möte i dialogerna avgjorde därmed i 

vilken omfattning barnen erövrade olika engelska språkfärdigheter. 

 

Några barn som ingick i studien ansåg att det var meningsfullt att lära sig engelska. 

Halle et al. (2011) påstår att hur meningsfullt en individ ser på att lära sig något avgör 

också hur mycket lärande som individen möjliggörs att erövra. Det barn som 

uttryckligen visade att det är meningsfullt att lära sig engelska var också det barn som 

aktivast tog del av det engelska språket och som också lärde sig mest engelska. Flera 

andra barn valde också att aktivt ta del av det engelska språket och kanske hade även de 

en tanke om varför engelska är meningsfullt att lära sig även om de inte uttryckte det. 

En del barn visade att de visste att vuxna (till exempel mamma och pappa) kan prata 

engelska och kanske ansåg de att engelska är något som alla bör lära sig och med denna 

utgångspunkt fann de motivationen att också själva lära sig engelska. 

 

Då flera barn som ingick i studien visade intresse av att närma sig det engelska språket 

vill jag se att detta bland annat berodde på att min bild av det engelska språket och språk 

i allmänhet var positiv under studiens gång, något som i sin tur skapade ett positivt 

klimat mellan mig och barnen. Pramling Samuelsson et al. (2000) menar att i en positiv 

miljö erbjuds barn att känna sig respekterade och att de är ägare av sin egen kunskap. 

Uppfylls detta känner barn sig värdefulla och detta erbjuder barn möjligheter att bli 

positivt engagerade i sitt eget lärande. Calderon (2006) anser att positiva 

flerspråkserfarenheter erbjuder individer en större förståelse och nyfikenhet för språk i 

allmänhet. Engelsk introduktion i förskolan kan ses som en positiv inkörsport för att 

erövra en vidare förståelse för flerspråkighet och språk i allmänhet. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Mårdsjös utvecklingspedagogik (1997) ska barns 

förståelse vara i fokus när arbete i barngrupp sker. När pedagogen försöker förstå barns 

perspektiv kan han eller hon närma sig barnet och ge barnet den handledning som 

krävs för att komma vidare i utvecklingen (Pramling Samuelsson & Mårdsjö, 1997). 

Barnen som ingick i denna studie hade inga problem att kommunicera med mig. Jag 

tror att detta beror på att när jag pratade engelska valde jag att inte säga onödigt mycket 

då min önskan var att barnen skulle förstå mig. Jag var tvungen att lyssna till barnen för 

att verkligen förstå dem och för att förstå hur jag skulle säga någonting för att barnen 

också skulle förstå mig. Generellt visade barnen i studien upp en förvånansvärt stor 
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förståelseförmåga av det engelska språkbruket och därför styrker denna studie de 

resultat som andra forskare kommit fram till, nämligen att barn i förskoleåldern har lätt 

att tillägna sig ett andraspråk samt att barn kan erövra förståelse för ett andraspråk även 

om de ännu inte erövrat förmågan att själva använda språket verbalt (Roberts & Neal, 

2004).  

 

Många barn försökte under studiens genomförande upprepa och imitera olika engelska 

ord som uttrycktes. Lindahl och Pramling Samuelsson (1999) skriver att barn innan de 

verbalt kan tala lär sig via att titta och imitera. Vidare menar Lindahl och Pramling 

Samuelsson (1999) att något som barn iakttar vid ett senare tillfälle kan användas för 

eget bruk. Barnet memorerar och generaliserar. Att barnen i denna studie försökte 

förstå det engelska språket kunde uppmärksammas i form av att barnen visade ett 

intresse via ögonkontakt. De barn som i studien visade ett intresse att ta till sig 

engelska ord fick utrymme att iaktta och imitera samtidigt som de blev uppmuntrade 

när de gjorde detta.  

 

Det engelska språket användes spontant under verksamheten och detta innefattade att 

engelska fick vara ett inslag många gånger under barnens lek. Att tillåta barn att ta del 

av språket genom leken är en metod som inte riskerar att påverka barns identitet 

negativt (Kocaman & Kocaman, 2012). Barnen visade även själva under studien att de 

använde engelska i leken, utan att pedagoger var närvarande och detta kan ses som ett 

lärande i sig. I leken kan barn pröva på ett nytt språk utan att vara rädda för att 

uttrycka sig fel (Kocaman & Kocaman, 2012). Barnen som ingick i studien uttryckte 

under leken ibland engelska ord i korrekt mening och ibland pratade barnen 

låtsasengelska som inte alls var i närheten av ett korrekt engelskt språkbruk. Båda 

dessa delar sågs som ett närmade av det engelska språket och betraktades som en 

språkutveckling hos barnen.  

 

De engelska ord som barnen i denna studie visade att de lärt sig var ord som förekom 

vid flera tillfällen. Barnen erövrade också ord som lät relativt lika de svenska orden. 

Grøver Aukrust och Rydland (2011) påstår att barn lär sig nya ord i situationer där 

orden ges mening och innebörd. Även omgivningens påverkan när barnet hör det nya 

orden användas har en inverkan. Eftersom barnen i denna studie många gånger 

förstod att ett visst engelskt ord var ett specifikt ord på svenska är det inte säkert att de 

lärde sig de engelska orden av just denna anledning. De hade redan det svenska ordet 

för situationen och därmed fanns kanske inte intresset av att ta till sig det engelska 

ordet i djupare mening. Däremot tycktes barnen ta till sig de engelska ord som ofta 

användes och som påminde om de svenska orden, till exempel water, milk, yes/no och 

thank you. Då barnen var välbekanta med det svenska ordet erövrade de lättare samma 

ord på engelska. Studier visar att barn får större ordförråd och kan ge ord djupare 

mening i förskolemiljöer där de erbjuds en rik språkexponering och i situationer där 

de stöttas och får en förklaring till orden (Grøver Aukrust & Rydland, 2011). När 

barnen i denna studie visade intresse att ta del av ett engelskt ord gavs förklaringar 

och när de sa den korrekta översättningen på svenska uppmuntrades detta, men det var 

inte främst i dessa situationer som barnen lärde sig engelska ord, utan det var som 

ovan förklarat, då barnen själva drog slutsatsen om vad det engelska ordet innebar. 

 

Barnen visade under studiens genomförande att de särskilt lärde sig de engelska 

räkneorden upp till tio. Under de år barn är i förskolan är räkneorden upp till tio ett 

vanligt inslag i förskolans verksamhet. Calderon (2006) menar att sådant som används 
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ofta och som går att dra nytta av lätt lärs in.  

 

På barnens begäran lästes en del böcker på engelska. Vid några tillfällen sjöngs även 

engelska sånger. Bokläsning och sångstunder är tillvägagångssätt som gynnar barns 

språkutveckling och andraspråksinlärning (Roberts & Neal, 2004; Hoff, 2006; Grøver 

Aukrust & Rydland, 2011). Barnen i denna studie visade både under sångstunderna 

och vid bokläsandet väldigt god förmåga att förstå de engelska ord som uttrycktes.  

 

Forskning visar att barn som lär sig ett andraspråk lättare utvecklar den fonologiska 

medvetenheten i jämförelse med äldre barn eller vuxna som lär sig ett andraspråk 

(Roberts & Neal 2004; Tugba Seker et al., 2012). Fonologisk medvetenheten syntes 

klart hos barnen i denna studie. Exempelvis sa barnen svenska ord (eller namn) med en 

korrekt engelsk brytning. Calderon (2006) skriver att barn har en större förmåga att 

hitta flexibilitet vid verbala yttranden i jämförelse med vuxna, vilket gör det möjligt 

att forma ljud som inte ingår i modersmålet. Av denna anledning kan enkelheten för 

barnen i denna studie att använda rätt brytning förklaras.  

 

Barnen i denna studie blev inte ombedda att försöka sig på engelska eller på något annat 

sätt tillfrågade att närma sig det engelska språket. Däremot erbjöds barnen denna 

möjlighet om de själva visade intresse av att de ville göra det. Enligt Hoff (2005) talar 

all språkforskning för att samtliga mänskliga omgivningar gynnar barns 

språkutveckling och med denna utgångspunkt kan det ses som att alla barn i den 

förskolan som studien genomfördes i, på ett eller annat sätt utvecklade sina engelska 

språkkunskaper även om inte alla barn uttryckligen visade detta. De barn som själva 

valde att närma sig det engelska språket ses dock ha erövrat mer engelska färdigheter än 

de barn som inte valde att närma sig det engelska språket. Detta med anledning av att de 

barn som utåt visade intresse av det engelska språket fick större vägledning att ta till sig 

det, medan barn som inte visade intresse inte heller i samma grad gavs denna möjlighet.  

Enligt Hoff (2006) kan barns språkutveckling ske saktare om de inte får delta i samtal 

i jämförelse med motsatsen, samtidigt hindras inte dessa barn från att vid ett senare 

tillfälle nå hög språknivå. Att en del barn i denna studie inte visade något intresse av 

engelska är därmed ingenting som säger att det påverkar deras framtida engelska 

färdigheter. Det finns en möjlighet att de barn som inte utåt visade intresse för engelska 

trots allt tog till sig engelska även om detta inte uppmärksammades. Om studien skulle 

ha fortgått en längre period finns möjlighet att dessa barns engelska språkfärdigheter 

skulle komma till uttryck och först då hade en egentlig analys om i vilken grad de 

tillägnat sig det engelska språket kunnat göras.  

 

Barnen som ingick i studien visade upp olika resultat. Generellt sett visade de yngre 

barnen, treåringarna, genomgående under studien upp ett annat resultat i jämförelse 

med de äldre barnen, fyra och femåringarna. Calderon (2006) menar att ju yngre ett 

barn är desto längre tid behöver barnet på sig att lära sig ett språks ordförråd och 

struktur och av denna anledning visade kanske de yngre barnen upp ett lägre resultat 

än de äldre barnen. De yngre barnen visade via ögonkontakt och hur de besvarade mig 

att de många gånger förstod vad som uttrycktes på engelska. De äldre barnen visade 

däremot att de tog till sig mer engelska färdigheter och detta kan bero på att barns 

tankeförmåga, begreppsbildning och mognad avgör vilken utveckling som sker 

(Calderon, 2006). De äldre barnen hade sedan tidigare erövrat mer språkliga 

kunskaper inom sitt modersmål i jämförelse med de yngre barnen och de hade 

utvecklat mer självständighet, mer språklig medvetenhet och mer medvetenhet om sitt 
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eget lärande. De visste i och med detta också hur de kunde göra för att tillägna sig 

ytterligare språkliga kunskaper. Även barn i samma ålder visade upp olika resultat 

vilket visar att barn är och lär olika, en del barn är pratglada och utåtriktade medan 

andra barn är tysta och eftertänksamma. Dessa olika personligheter kan inverka på hur 

andra runt omkring anser sig uppleva barns språkutveckling. Även om det inte ser ut 

som att det tysta barnet går igenom samma utvecklingsfaser som pratglada barn kan 

detta ske inom barnet (Dysthe, 2003). Barn kan pröva sig fram inombords och fundera 

kring olika språkliga aspekter i samma grad som barn som visar detta utåt gör. Därmed 

kan ett tyst barn efter ett tag börja prata väldigt mycket. Jag påstår inte att någon av de 

tystare barnen i denna studie tillägnade sig mindre engelska, däremot kunde jag inte 

heller redovisa motsatsen. Jag anser, liksom Dysthe (2003), att så länge ett tyst barn 

visar förståelse och är trygg och harmonisk finns ingen vinst i att tvinga barnet att tala 

förrän barnet själv känner sig redo att göra det, om barnet känner sig pressad att ta 

språkliga initiativ som de inte själv känner sig redo för finns det däremot en risk att 

detta kan hämma barnets språkutveckling. Anledningen till variationen kring engelska 

färdigheter som barnen visade upp i studien kan också bero på de Hoff (2005) skriver 

om, nämligen att genetiska faktorer och barnens tidigare erfarenheter skiljer sig åt 

mellan barn och då dessa faktorer påverkar barns språkutveckling visar olika barn upp 

olika resultat.  

 

Tidigare studier har mestadels funnit fördelar med att introducera ett andraspråk för 

barn i förskoleålder (Tabors et al., 2002; Calderon, 2006; Barnett et al., 2007; Halle et 

al., 2012; Kocaman & Kocaman 2012). Även denna studie fann främst fördelar med att 

introducera engelska för barn i en förskola. Fördelarna visade sig i barnens entusiasm 

och nyfikenhet, lättheten för barnen att förstå det engelska språkbruket, de enkla stegen 

för barnen att ta till sig engelska ord för egen användning, samt hur barnen tränade att 

kommunicera med någon som pratar ett främmande språk. Studier som visar negativa 

aspekter i form av att tidigt studera ett andraspråk menar att då väldigt små barn 

utsätts för två språk finns risk att båda språken blir halvfattiga, något som i sin tur 

påverkar barnets andra utvecklingsområden negativt (Kocaman & Kocaman, 2012). 

Kocaman & Kocaman (2012) menar att barn i förskoleålder kan vara känsliga, särskilt 

under de tre första levnadsåren. Grunden för tänkande, språk, syn, attityd, anlag och 

andra karaktärer grundläggs då. Ibland förstod inte barnen i denna studie exakt allt 

engelsk språkbruk och ibland ville de istället att något skulle sägas på svenska men 

dessa tillfällen var specifika för situationen och ingenting som barnen höll fast vid en 

längre tid. En del barn visade varken positiva eller negativa resultat. 
 

Thordardottir (2010) menar att barn som har språksvårigheter inte har några problem 

att tillägna sig ett andraspråk och att andraspråksinlärning hos dessa barn inte hindrar 

deras modersmålsutveckling. Två barn i studien ansågs av pedagogerna ha 

språksvårigheter eller en sen språkutveckling. Då de här barnens svenska 

språkutveckling ansågs ha tagit tid är det möjligt att dessa barn också hade behövt 

längre tid på sig för att ta till sig det engelska språket, men det finns ingenting i denna 

studie som talar för att den engelska introduktionen skulle ske på bekostnad av dessa 

barns svenska språkutveckling. Det svenska språket fick fritt användas av barnen 

samtidigt som engelska användes av mig. Detta tillvägagångssätt valdes för att barnen 

skulle få en naturlig syn på båda språken. Flera forskare argumenterar för att använda 

olika språk parallellt i undervisning, på så sätt sker inte undervisning i det ena språket 

på bekostnad av det andra språket (Barnett et al., 2007, Tugba Seker et al., 2012). 

Genom att barnen många gånger besvarade mig på svenska vill jag också se att barnens 
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svenska språkutveckling gynnades samtidigt som även deras engelska språkutveckling 

gjorde det. 

 

Att behärska ett språk innebär att tillhöra en gemenskap, något som alla barn är värda 

att göra. Calderon (2006) skriver att vart fjärde barn i Sverige har en annan kulturell 

bakgrund än den svenska och Sverige är mångkulturellt och många språk utöver 

svenska pratas i förskolor på olika håll i landet. Här finns goda möjligheter att utnyttja 

dessa resurser för att berika hela barngruppers språk och kulturkunskaper. Olika språk 

och olikheter i allmänhet sågs under denna studie som resurser. Utöver svenska och 

engelska uppmuntrades bland annat finska och arabiska att användas av barnen. 

Calderon (2006) menar att det är viktigt att uppmuntra barn att prata sitt modersmål, 

dels för det individuella barnets språkutveckling men också för att visa andra barn att 

det är naturligt med flerspråkighet. 
 
I ett vidare perspektiv går det att fundera över om det är nödvändigt att införa engelska 

i förskolor då det svenska samhället i stort redan erbjuder barn att ta del av det engelska 

språket och inte minst kommer engelska senare in som ett centralt inslag i grundskolan. 

Idag får många förskolebarn ta del av det engelska språket på fritiden, till exempel via 

tv:n eller andra elektroniska verktyg. En del tror att barn via elektroniska verktyg lär sig 

engelska men detta är inte något som tidigare forskning kan styrka. Hoff (2006) menar 

att det behövs en tvåmannakommunikation för att ett språk ska tillägnas och detta är 

inte något som erbjuds via till exempelvis tv-tittande, däremot kan elektroniska 

verktyg som barn är bekanta med fungera som ett inspirerande komplement när 

engelska introduceras i en barngrupp. I denna studie visade barnen förkunskaper om 

de engelska räkneorden och detta var någonting jag vid flera tillfällen utgick ifrån vid 

min engelska introduktion. Det gäller att närma sig barns förståelse, om pedagogen 

utgår från barns tidigare erfarenheter kan pedagogen finna vägar som erbjuder barn att 

ta till sig ytterligare kunskap och färdigheter.  

 

Det går också att ställa sig frågan vid vilken ålder det är lämpligt att introducera ett 

andraspråk för barn. Kocaman och Kocaman (2012) menar att ett nytt språk lättare 

kan erövras utan risk att ske på bekostnad av modersmålets utveckling om 

andraspråksundervisningen börjar efter sex års ålder. Calderon (2006) menar däremot 

att ju tidigare andraspråksundervisningen startar, desto bättre. I denna studie 

tillägnade sig de äldre barnen (fyra- och femåringarna) lättare engelska 

språkfärdigheter, men för att påstå att denna ålder skulle vara exemplarisk behövs fler 

studier genomföras. 

 

Tidigare forskning visar att svenska elever når höga resultat i engelska (Rapport 375, 

Skolverket, 2011) därför kan man kanske fråga sig om det är nödvändigt att introducera 

engelska i svenska förskolor. Även om svenska elever generellt presterar höga resultat i 

engelska innebär inte detta att alla svenska elever är tvåspråkiga eller att alla svenska 

elever är duktiga i engelska. Införandet av engelska i förskolan skulle kanske kunna 

vara gynnande för de elever som har svårt för engelska i grundskolan. De flesta 

pedagoger har goda kunskaper eller åtminstone en viss förkunskap i engelska och det 

handlar inte om att förskolan ska få barn att erövra det engelska språket fullt ut, det 

handlar om att introducera engelska, att göra det spontant och att ge barn en positiv start 

i språket. Fokus ska inte heller bara ligga på att barn ska lära sig engelska, en acceptans 

och nyfikenhet för språk i allmänhet är en faktor som introduktion av det engelska 

språket kan innebära och som inte ska glömmas bort. Engelska kan med fördel även 
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användas vid arbeten som rör andra områden, därmed tar inte den engelska 

undervisningen upp dyrbar tid från andra viktiga inslag som ska ingå i förskolans 

verksamhet.  

 

 

7.1. Slutkommentarer 

 

Pedagogen, miljön, individuella värden och relationer var bidragande faktorer för 

resultatet i denna studie, däremot studerades och analyserades inte dessa delar mer 

ingående. Språk kan ses ur många olika perspektiv och i denna studie valdes barnens 

perspektiv att vara i fokus. Denna studie ger en liten inblick i hur det kan gå till då 

förskolebarn undervisas i engelska. För att säkerställa de resultat som denna studie 

visar krävs dock mer omfattande studier och analyser.  

 

 

7.2. Förslag till vidare forskning 
 

Sverige blir allt mer mångkulturellt. Det är av vikt att förskolan värdesätter betydelsen 

av olika kulturer, dels för att öka förståelse för kulturella värden och dels för att erbjuda 

barn att utveckla ett demokratiskt förhållningssätt. Kultur och språk går hand i hand och 

när arbete med språk genomförs, genomförs därmed även arbete med kultur. För vidare 

forskning skulle det vara berikande att undersöka hur införandet av engelska i förskolor 

påverkar barns förståelse för kulturell mångfald. 
 

Enligt utbildningsdepartementet är det viktigt att bevara och värna om de goda 

resultat som svenska elever uppvisar i engelska (Skolverket 2011). Detta kan enligt 

Skolverket (2011) vidare ske genom fler språkstudier och därför skulle det vara av 

värde att studera hur ämnet engelska i barns skolgång i grundskolan påverkas om 

engelska införs i förskolans vardagliga verksamhet. 

 

Få studier som denna har genomförts och de studier som finns har främst fokuserat på 

fördelarna med att införa andraspråksundervisning för barn i låg ålder. Det finns 

därför enligt mig ett intresse av att ytterligare studier genomförs, dels för att visa om 

det finns nackdelar med undervisning i ett andraspråk och dels för att om fler studier 

visar samma resultat blir resultatet mer tillförlitligt och därmed mer användbart. Med 

ökad forskning inom språkområdet skulle också språkundervisning kunna bli mer 

anpassat till varje barn. Slutligen vill jag dela med mig att ett citat taget från Skolverket 

(2006). 
 

Det tål att upprepas också att det är i förskolan den viktiga grunden läggs 

till flerspråkighet, till läs- och skrivutveckling, till lust att lära och till ett 

gott självförtroende och en stark identitetskänsla. “…” Respekt för det 

som är annorlunda, nyfikenhet på det som är nytt, ett kärleksfullt och 

öppet förhållningssätt mot alla barn och föräldrar och plats för alla att 

komma till tals. Det är grunden för en förskola som ger trygghet, utveck-

ling och minnen för livet, så som vi alla önskar. (Skolverket, 2006, s. 58  

och s. 59).  
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