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Abstract 
 
Engelskan är ett dominerande världsspråk och ett av tre kärnämnen i grundskolan där betyget 
godkänt krävs för vidare studier. Lärare för yngre elever måste vara beredda att ta ansvar för 
starten i engelska, men i lärarutbildningen antingen saknas obligatorisk engelskutbildning 
eller så omfattar den några veckors studier. Detta arbete handlar om lärares och 
lärarstuderandes syn på sin beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Den baseras på 
enkätfrågor till lärare och lärarstuderande och visar att få lärarstuderande väljer engelska som 
specialisering. Vidare undersöks attitydskillnader till engelskundervisning i skolan mellan 
lärare och lärarstuderande, med respektive utan utbildning i engelska. De skillnader som 
framkommit finns mest mellan lärare och lärarstuderande. En rör engelska som är ett 
populärt undervisningsämne hos majoriteten lärare, medan många lärarstuderande inte gärna 
vill undervisa i engelska. Kunskaper om barns språkinlärning är en viktig del av lärarens 
beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Lärare och lärarstuderande vittnar om att de 
anser sig ha goda kunskaper i engelska språket, men inte om hur elever lär sig detta 
främmande språk. Detta torde kunna påverka kvaliteten på engelskundervisningen för de 
yngre eleverna.  
 
Ämnesord: engelskundervisning, lägre åldrar, yngre elever, språkutveckling, lärare,           
                      lärarstuderande, lärarutbildning   
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FÖRORD 
 
Vi vill tacka alla som har stöttat oss på olika vis under examensarbetets gång. Först och 

främst vår handledare Gunilla Lindgren för att du hela tiden har trott på oss, manat oss framåt 

och uppmuntrat oss när vi haft det som allra jobbigast. Åke, du som har hjälpt oss att få ut 

enkäten på nätet vilket har varit en av grundförutsättningarna för vårt arbete. Anette för att du 

ännu en gång låtit oss lägga ut enkäten på BUF On-Line, så att vår enkät har nått ut till ett 

stort antal presumtiva respondenter. Thomas som har hjälpt oss lägga ut länken till 

lärarstudenterna på Kristianstad Högskola. Atle för att du har varit vårt bollplank under resans 

gång. Er välvilja och hjälp har också varit en förutsättning för att vår undersökning kunnat 

komma till stånd. Johan, utan din ovärderliga hjälp hade vi aldrig kunnat komma så långt som 

vi kommit med att förstå och nyttja SPSS, tack för att du har ställt upp i tid och otid när 

systemet inte förstod oss! Vi vill också passa på att tacka alla respondenterna för att ni har 

tagit av er värdefulla tid för att besvara vår enkät, och framförallt Ronald och Camilla för att 

ni hjälpt oss få in ytterligare svar. Sist men inte minst måste vi ge våra familjer den största 

elogen för att ni har stått ut med oss under de här hektiska veckorna med blod, svett, tårar och 

”bergodalbanehumör”.     
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1. INLEDNING 
 

Trots att den svenska skolan kräver att ungdomar ska ha godkända betyg i matematik, svenska och engelska 

för att ha möjlighet att välja sin gymnasieutbildning, finns det idag inga specifika krav på utbildning i 

engelska för lärare som undervisar elever i de tidiga åren.   (Nordberg & Nordlund 2006) 

             

En lärare för yngre elever måste vara beredd att ta ansvar för att starten i ett nytt språk, 

kärnämnet engelska i svenska grundskolan, sker på bästa sätt, men som Nordberg & 

Nordlund ovan skriver finns det inte några krav på vare sig grundläggande eller fördjupade 

kunskaper i engelska för lärare som har ansvaret att ta denna nybörjarengelska. Att en 

obligatorisk engelskutbildning saknas, alternativt omfattar några veckors studier, på 

lärarprogram mot de lägre åldrarna är något som förundrat oss och som därför initierat detta 

arbete. Vi har också mött negativa attityder till engelskämnet bland en del lärarstuderande 

som tillkännager att de inte tänker undervisa i engelskämnet och bland lärare ute på fältet, 

som menar att engelska inte riktigt är deras ämne, även om de är ålagda att undervisa i det. 

Kan lärare som saknar intresse eller känner att de inte behärskar engelska, väcka elevernas 

entusiasm för engelska? Här är anledningarna till varför vi valt att skriva vårt examensarbete 

om vilken beredskap som anses behövas, och som finns för den tidiga engelskan i skolan.  

 

1.1 Begrepp 
 
I vårt arbete används vissa centrala begrepp. Nedan förtydligar vi vilken definition dessa 

begrepp har i denna studie:   

 

• Andraspråk = Engelska. 

• Andraspråksinlärning = Inlärning av ett nytt språk: här engelska. 

• De högre åldrarna = Skolår sex alternativt sju till och med gymnasiet.  

• De lägre åldrarna = Förskoleklass till och med skolår fem alternativt sex. 

• Fossilisering = Felinlärning som har permanentats. 

• Målspråk = Engelska. 

• Samvariation = Ömsesidigt samband. 
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1.2 Syfte med problemprecisering 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare och lärarstuderande för de lägre åldrarna ser 

på sin beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Därför vill vi ta reda på hur rustade 

lärare är att ta engelskundervisningen i de lägre åldrarna genom att söka svar på följande 

frågor:    

 

• Hur bedömer lärare och lärarstuderande sina kunskaper och färdigheter att undervisa 

engelska i de lägre åldrarna? 

• Finns det samvariationer mellan lärares och lärarstuderandes engelskutbildning, 

intresse för engelskämnet och deras attityder till engelskundervisningen eller ej? 

• Vilka faktorer påverkar lärarstudenter att inte välja engelska som specialiseringskurs? 

 

En djupare insikt inom detta område kan belysa om engelskans nuvarande svaga ställning i 

lärarutbildningen för yngre barn är tillräcklig för framtida uppgifter, eller om engelskan borde 

stärkas i utbildningen så att alla blivande lärare för detta stadium får en grundlig utbildning 

även i engelska.  

 

1.3 Uppsatsens disposition 
 
Vi har lagt upp vårt arbete på följande sätt: Först ger vi en bakgrund till engelskans ställning i 

världen och varför engelskan har fått en så framträdande roll i vårt samhälle och svenska 

skolan. Därefter följer en historisk tillbakablick över engelskans utveckling i svenska skolan. 

Vi belyser lärarens betydelse för engelskundervisningen i de lägre åldrarna, vilken roll de har 

för elevens motivation, intresse och kunskapsinhämtande. Vidare presenteras vilka kunskaper 

en lärare bör ha för att befrämja elevers språkutveckling i engelska och de krav som ställs på 

lärare i vår målstyrda skola, samt de utvärderingsredskap lärare har till sitt förfogande. De 

förutsättningar som finns för en engelskutbildning på lärarhögskolan i Kristianstad tas också 

upp då det är den grund de nya lärarna får för att undervisa i engelska i de lägre åldrarna. 

Teorigenomgången avslutas med den vision som vår nya regering ger för skolans framtid.    
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I empirin beskrivs undersökningens metodval, urval och genomförande. Därefter redogörs för 

etiska ställningstaganden och metodkritik. Sedan följer redovisningen av undersökningens 

resultat och analys. I diskussionen knyter vi tillsist ihop teorin med undersökningsresultaten 

och kopplar det till arbetets syfte.  

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 
Eftersom vi inte har funnit någon litteratur som direkt tar upp hur lärare och lärarstudenter ser 

på sin beredskap att undervisa yngre elever i engelska, har vi valt att i teorigenomgången 

belysa vad forskning, sakkunniga författare, styrdokumenten och politiska direktiv 

förespråkar för en god engelskundervisning. 

 

2.1 Bakgrund 

 
Engelskan är idag ett av våra ledande världsspråk som dominerar viktiga nyckelområden som 

informationsteknik, transportlogistik, vetenskap, internationell affärsverksamhet, 

internationella kontakter i allmänhet och underhållningsindustrin i synnerhet. Engelska 

språket är därför en viktig inkörsport till vårt globaliserade samhälle och gör det möjligt att 

kommunicera med många fler människor. ”En av fem människor på vår jord har vissa 

kunskaper i engelska och efterfrågan ökar ständigt.” (Svartvik 2001, s. 9). Det kan antas att 

siffran är högre idag. Detta är naturligtvis den huvudsakliga anledningen till att engelska idag 

är ett kärnämne i svensk grundskola.  

 

Men så har det inte alltid varit. Först efter andra världskriget, då de allierade besegrade 

Tyskland, tog engelskan över från tyskan både som dominerande utländskt språk i Sverige 

och som första nya språk att lära sig i skolan. Med Lgr 69 (Läroplan för grundskolan) blev 

engelska obligatoriskt från årskurs tre till och med årskurs nio (Malmberg 2000). Idag är 

engelska ett av de tre ämnen där betyget godkänd krävs för att få behörighet att söka in på 

gymnasiet.  

 

Vikten av att bemästra engelska språket i vårt världsomspännande samhälle betonas starkt i 

dagens kursplan för engelska. ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” är att:  
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… utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är 

nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad arbetsmarknad 

och för att kunna ta del av den snabba utvecklingen som sker genom informations- och 

kommunikationsteknik samt för framtida studier.                           (Skolverket 2000, s. 13)  

  

Här sägs också att undervisningen ska utveckla elevens intresse för ämnet och bidra till att 

eleven får en större insikt i de engelskspråkiga kulturerna, något som är nödvändigt för de 

internationella kontakter som nämns ovan.  

 

2.2 Engelska i svenska skolan 

 
Engelska är det första och enda obligatoriska moderna språk elever i svenska skolor 

undervisas i. Man börjar med engelskämnet tidigt, även om årskursbörjan har växlat under 

årens gång. I och med Lgr 80 (Läroplan för grundskolan) fick kommunerna rätt att flytta upp 

engelskstarten till årskurs fyra om särskilda skäl fanns (till exempel att man hade många 

invandrarbarn), något många kommuner valde att göra trots att de inte alltid var invandrartäta 

(Malmberg 2000). Ett argument var att en tidig start i engelska skulle störa elevernas 

språkutveckling i svenska vilket dagens forskning motsäger. Forskningen visar tvärtemot att 

ett andra språk befrämjar det egna modersmålet då den språkliga medvetenheten hos inläraren 

ökar genom att språken berikar varandra (Sundin 2001b). I vilket skolår 

engelskundervisningen påbörjas idag bestäms på kommunal nivå, dock måste den senast ske 

skolår fyra. Den kommunala skolplanen fastställer skolornas organisation och 

utvecklingsplaner. Skolplanen tillsammans med den nationella läroplanen och kursplanen i 

engelska ligger sedan till grund för hur den enskilda skolan utformar innehåll, organisation 

och arbetssätt efter lokala förhållanden (Skolverket 2005a).  

 

2.2.1 En historisk tillbakablick 

 
Kursplanerna i engelska har avlöst varandra, allt eftersom en förändrad kunskapssyn lagt 

något annorlunda riktat fokus på vilka mål och färdigheter som bör göras gällande. Det som 

skiljer dagens kursplan i engelska mot tidigare kursplaner är de individuella mål som eleven 

ska ha uppnått i skolår fem respektive nio. Idag poängteras vikten av individualisering: det är 

den enskilde elevens kunskaper som står i centrum i motsats till förr då eleverna omtalades 

som en grupp, och ännu tidigare då läraren var huvudpersonen (Malmberg 2000). ”De nya 
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kursplanerna ställer således större krav på lärarna att kunna bedöma om varje elev har nått de 

minimimål som är uppställda för år 5 och år 9.” (Miliander 2006, s. 2).  

 

Många av de tankar som kan hittas i dagens kursplan har ansetts som viktiga ända sedan 

1940-talet, då riktlinjer drogs upp för den framtida grundskolan (Malmberg 2000). 

Behaviorismen var den förhärskande synen på lärande på 1950- och 60-talet, vilket för 

engelskundervisningen innebar att fokus låg på språkets form och inte på dess innehåll, och 

målet var korrekthet. Denna metodik förespråkades i Lgr 62 (Läroplan för grundskolan) och 

blev än mer synlig i Lgr 69. Redan i kursplanerna på 60-talet beskrivs visserligen vikten av 

färdigheterna höra, tala, läsa och skriva. På det sätt Lgr 62 var formulerad kunde det 

emellertid tolkas som att det primära målet var grammatisk träning, ordlära och uttal. 

Felaktigheter skulle rättas direkt då man ansåg att språket fossiliserades snabbt (Malmberg 

2001).  

 

Med Lgr 69 blev kommunikationen mer framträdande, men fokus låg fortfarande på språkets 

form och inte dess innehåll.  Läraren förväntades formulera frågor som skulle öva vissa givna 

språkliga moment utifrån den gemensamma text de arbetade med (Eriksson & Tholin 1997). 

Men redan 1959 höjde Noam Chomsky, professor i lingvistik, sin kritiska röst mot denna 

behavioristiska syn på språkinlärning då han, enligt Bergström (1995), menade att 

språkinlärning är en ”dynamisk, kreativ process som ligger långt ifrån den mekaniska 

människosyn som behaviorismen var förespråkare för.” (ibid., s. 1). Malmberg (2001) 

tillägger att språket inte skulle läras in med isolerade övningar dikterade av läraren, utan 

undervisningen skulle vara kommunikativ och användbar.  

 

1977 introducerades begreppet ”Learner autonomy” (Hanisch & Risholm 1994, s. 14) av 

Europarådet och det kom att prägla både Lgr 80 och Lpo 94. Metoden kallas i Sverige 

”elevplanerad inlärning” (ibid.) och går ut på att eleven tar ansvar för sin inlärning genom att 

själv planera sin undervisning. I Lgr 80 ställdes det därför krav på att göra undervisningen 

mer elevaktiv: fokus i klassrummet flyttades från läraren till eleven (Malmberg 2001). 

Undervisningen skulle bland annat innefatta aktiviteter som friare samtalsövningar, 

dramatiseringar, lekar, sång och musik och tyngdpunkten lades på att eleven skulle vilja och 

våga använda språket (Skolöverstyrelsen 1981). Med Lpo 94 kom det utökade direktivet att 

eleven skulle ta ansvar för sin egen språkinlärning, vilket kräver insikt i hur man själv lär ett 

språk (Malmberg 2001). För att medvetandegöra sin egen inlärningsprocess krävs det att man 
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reflekterar över de processer man varit med om och kritiskt analyserar dessa i relation till de 

uppsatta målen och till det arbete man har utfört (Tornberg 2000), vilket också ingår i 

läraruppdraget: Eleven ”skall utveckla” sin ”förmåga att ta ett personligt ansvar” genom ”att 

delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen” (Utbildningsdepartementet 

2004, s.7). Eriksson & Tholin vittnar om hur många lärare i stadierna fyra till sex och fyra till 

nio som undervisar i engelska anser att ”den insikt i språkinlärningsteori som de fått under 

fortbildningskurserna har gett dem en nödvändig grund” för att ”individualisera och att 

utveckla språkundervisningen i den riktning som Lpo 94 pekar.” (Eriksson & Tholin 1997, s. 

2). Vikten av att läraren själv har goda kunskaper om hur elever lär sig ett nytt språk för att 

kunna utföra uppdraget att medvetandegöra eleven om sin egen språkinlärning kommer igen i 

mycket av den litteratur vi har läst. (Se till exempel: Bergström 1995, Malmberg 2001, 

Hellström & Ljung 2001, Tholin 2006 och Tornberg 2000).  

 

En annan stor förändring i Lgr 80 var att den tidigare så starka styrningen av metodval och 

arbetssätt togs bort, vilket blivit ännu tydligare i Lpo 94 där läraren idag bär ansvaret för 

utformningen av arbetsmetoder. För att klara det nya läraruppdraget behöver läraren ha 

kunskaper om hur språkinlärning går till både i teorin och i praktiken (Malmberg 2001). 

Lightbown & Spada (2004) påpekar också hur viktigt det är att lärare är insatta i hur barn lär 

sig ett andra språk då denna process även påverkas av många okontrollerbara faktorer som 

bland annat elevens personliga karaktär, strukturen på elevens modersmål jämfört med 

målspråkets struktur och möjligheten för exponering av målspråket. En elev som är 

språkbegåvad, analytisk till sin läggning, motiverad och utåtriktad samt har en hög stress- och 

ångesttröskel har helt andra förutsättningar för att lära sig ett nytt språk än en elev som har en 

annan personlig karaktär (Tornberg 2000). Stephen Krashen, en amerikansk språkforskare 

och professor i pedagogik och lingvistik, har utarbetat fem teorier om hur barn lär sig språk. 

Han menar bland annat att den lärande har en ”känslomässig barriär” som avgör hur lätt eller 

svårt man har för att tillägna sig ett språk: ”The affective filter hypothesis” (Lightbown & 

Spada 2004, s. 39). Denna barriär påverkas av inre faktorer såsom motivation, behov, 

attityder och känslomässiga tillstånd. Om inläraren är positiv och öppen till målspråket sänks 

barriären och eleven får lättare att tillägna sig språket (ibid.). I vårt mångkulturella Sverige 

har vi dessutom idag många elever med annat modersmål än svenska och självklarheter i 

engelska och svenska språket, såsom skillnaden mellan olika bokstäver eller åtskillnaden 

mellan obestämd och bestämd form, kan sakna motsvarighet i andra språk (Ohlander 2001). 

Möjligheterna till exponering av målspråket begränsas av att vi befinner oss i Sverige, där 
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svenskan är huvudspråk. Detta kompenseras omedvetet av vissa elever då de lyssnar på 

musik, roar sig med dator och TV/video samt pratar med turister. Sättet vi kan återskapa 

målspråket i klassrummet för alla elever, i synnerhet för dem som inte möter engelska utanför 

klassrummet, är att läraren använder så mycket engelska som möjligt genom att själv prata 

engelska, låta eleverna lyssna på engelskspråkiga band och filmer, ta in engelsktalande gäster 

i klassrummet med mera (Sundin 2001a, b).   

 

Fokus i dagens kursplan i engelska för yngre barn ligger på lust, glädje, kommunikation och 

uttal. Målet med engelskundervisningen är att eleven ska kunna använda språket på ett 

ändamålsenligt sätt med betoning på kommunikation, att förstå och göra sig förstådd. Det 

räcker inte med att eleverna lär sig uttal, ord, och grammatik i engelska: de måste lära sig att 

vilja och använda språket på ett funktionellt sätt (Bergström 1995). 

 

2.2.2 Lärarens förändrade roll 

 
När skolan kommunaliserades 1991, kom den tidigare statliga regelstyrningen av 

skolverksamhetens organisation och innehåll att ersättas av målstyrning som anger riktlinjer 

för skolan och de mål varje elev ska uppnå. Som följd av detta decentraliserades läroplanen 

och ansvaret för undervisningens organisation och innehåll försköts från staten till den 

enskilde läraren. Med denna reform har lärarens uppdrag fått en helt ny beskaffenhet, vilket 

bland annat innebär att lärarnas personliga ansvar har ökat och fått en helt ny mening, något 

som kräver en ny ”slags professionalism” (Carlgren & Marton 2002, s. 83). För att klara av 

det nya uppdraget att anpassa både undervisningens innehåll och form till varje elevs behov 

och skapa förutsättningar för att eleven ska vara med att planera och utvärdera sin 

undervisning, krävs förutom pedagogiska färdigheter och flexibilitet även solida 

ämneskunskaper för att nå alla elever (Köhlmyr 2000). Tyvärr är det inte så vanligt att lärare i 

grundskolan får kompetensutveckling i engelska (Norlinder 2001). Ämneskunskaper vidgar 

förutsättningarna för läraren att fånga upp eleverna där de befinner sig och anpassa 

undervisningen mot de gemensamma målen. En god ämneskunskap ger dessutom en större 

trygghet och säkerhet att frångå färdiga läromedel som ofta styr arbetsgången: istället för att 

utgå från elevernas intressen samt behov följer läraren läromedlets upplägg (Köhlmyr 2000). 

Som de tidigare författarna vi nämnt, belyser också Ohlander (2001) lärarens ändrade 

uppdrag i ljuset av att vi idag har många elever med annat modersmål än svenska vilket gör 

undervisningssituationen svårare än tidigare då skolan var mer språkligt och kulturellt 
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enhetlig. Det ställer andra krav på lärares ämneskunskaper då dagens lärare inte längre kan ta 

för givet att alla elever behärskar de liknande språkliga grunder som finns mellan svenska och 

engelska (ibid.). 

  

Vikten av att läraren har goda ämneskunskaper är även något vår nya regering poängterade i 

sitt valmanifest med argumentet att lärarens roll har fått en allt större vikt i och med vår 

målstyrda skola: därför, skrev man, krävs av läraren djupa ämneskunskaper såväl som en god 

pedagogisk förmåga för att ge varje elev förutsättningar för att nå de uppställda målen i vart 

ämne (Allians för Sverige 2006).  

 

2.2.3 Nationella prov 

 
För att hjälpa lärarna i sina bedömningar av elevers färdigheter i engelska mot de mål de ska 

ha uppnått i femte skolåret erbjuds det sedan 1996 ett frivilligt nationellt prov i skolår 5, där 

läraren också kan välja att bara använda delar av provet. Provet ska främst ge information om 

vad eleven kan och inte fokusera elevens svagheter. Det ska ses som ett komplement till den 

fortlöpande bedömningen som görs i det dagliga arbetet (Erickson & Börjesson, 2001) och 

medverka till att elever bedöms efter likvärdiga mått (Erickson 2000). Provet är genomgående 

på engelska och svårighetsgraden ökar successivt. Det är uppdelat i fem delprov som bygger 

på kunskapssynen och målen i kursplanen. Fokus ligger i del A på att samtala/tala, del B 

lyssna/förstå (läsa, skriva), del C läsa/förstå, del D läsa/förstå (skriva) och del E skriva. 

(Ämnesprov i Engelska för åk 5 – Äp 5, 2005). Innehållet ska också präglas av en 

interkulturell synvinkel (Erickson 2000). Det finns en färdig rättningsmall för delkurs B-D, 

men delarna A och E bedömer läraren själv. Vår nya regering planerar att göra de nationella 

proven obligatoriska i skolår 5 och menar att endast de lärare som har utbildning i ämnet ska 

kunna bedöma elevernas prestationer (Allians för Sverige 2006).  

 

Det finns ingen tillförlitlig statistik över hur eleverna har presterat i de nationella proven i 

skolår 5 då det är frivilligt att rapportera resultaten och alla delprov inte alltid är 

representerade i det inrapporterade materialet. Det bör också tilläggas att man sällan har 

tillgång till lärarnas bedömningar av de inrapporterade proven (Skolverket 2005c).  

 

Den allmänna uppfattningen är att svenskar är duktiga på engelska, då vi inte dubbar filmer 

och att de flesta svenska ungdomar kan kommunicera bättre på engelska än andra europeiska 
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ungdomar. Dock har färska undersökningar visat att deras ”läsförmåga och språkliga 

korrekthet på högre nivå försämrats avsevärt under de senaste tio åren” (Nordberg & 

Nordlund 2006). Underligt nog är idag diskussionerna heta rörande de elever som inte når 

målen i svenska och matematik i skolår 9, trots att statistik över slutbetyg i skolår 9 under de 

senaste åren visar att fler elever når målen i svenska än i engelska och inte heller är den 

procentuella skillnad som skiljer resultaten för engelska respektive matematik så stor. År 

2005 var andelen elever som fått icke godkänt i engelska 6,1 %, i svenska var motsvarande 

siffra 3,9 % och i matematik var siffran 6,8 %, och denna procentskillnad mellan ämnena har 

varit relativt konstant de senaste åren (Skolverket 2005b).  

 

2.2.4 En god språkutveckling i de lägre åldrarna 

 
Alla elever är olika; de har olika förutsättningar för att lära liksom olika inlärningsstilar. 

Många andra faktorer påverkar hur vi lär oss. Dunn, Dunn & Treffinger (citerade i Tornberg 

2000) menar att lärande är en kombination av:   

 

• Vilka våra perceptioner är: vi kan vara mer eller mindre auditivt, visuellt, kinestetiskt 

eller taktilt starka. 

• Hur vi sorterar information: den holistiska inläraren behöver se helheten för att sedan 

kunna urskilja delarna, medan den analytiske inläraren måste uppfatta delarna för att 

sedan kunna se helheten.  

• Omgivningens ”fysiska, emotionella och sociala” (Tornberg, s. 19) påverkan på vår 

koncentration som är förbunden till vår förmåga att ta till oss information. 

 

En kunnig lärare kan alltså anpassa undervisningen efter varje individs behov och variera sin 

undervisning så alla inlärningsstilar får utrymme i undervisningen, vilket även Lpo 94 

föreskriver: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 

(Utbildningsdepartementet 2004, s. 6).   

 

För en lärare som ska planera för lärande finns det också kunskap att hämta bland de 

teoretiker som funderat över hur vi lär oss språk. Bland de förgrundsgestalter som präglat 

synen på språkinhämtning, finns B.F. Skinner med behaviorismen uttydd som 

förmedlingspedagogik och ett mekaniskt lärande. Man ansåg att läraren förmedlade 
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kunskapen till eleven som präglade in den genom imitation (Berggström 1995). Detta synsätt 

var dominerande i språkundervisningen tills Chomsky förordade den kognitiva synen på 

lärande, eller som Roger Säljö (2005) tolkade det: ”Människans språkförmåga är något 

mycket mer komplicerat än att bara upprepa det vi hört någon annan person säga.” (ibid., s. 

18). Enligt detta synsätt har människan/eleven en medfödd känsla för språk och konstruerar 

sin kunskap utifrån sina tankeprocesser och inlärningsstrategier, där ”individens personliga 

sätt att bearbeta kunskap för att förstå, lära in och behålla denna kunskap” är avgörande 

(Bergström 1995, s. 2). 

 

Så följde Krashen, som i en annan av hans teorier, ”The natural order hypothesis” (Lightbown 

& Spada 2004, s. 39) menar att språket lärs in i en naturlig inlärningsordning som inte kan 

brytas. Denna hypotes har likheter med Jean Piagets konstruktivism, som hävdar att eleven 

måste nå en viss mognad innan nästa steg kan tas: utveckling före lärandet. Detta kan ses som 

motsägelsefullt mot Lev Vygotskijs teorier om den proximala (närmaste) utvecklingszonen: i 

motsats till Krashen menar han att en elev visst kan inhämta kunskap innan denne nått ett 

visst utvecklingsstadium, bara barnet utmanas inom ramen av sina potentiella möjligheter: 

lärande före utveckling. Det är när man arbetar och kommunicerar tillsammans som ens 

potentiella utvecklingszon utmanas av kunnigare personer. Tillsammans i grupp klarar man 

alltså av att lösa svårare problem än vad man gjort på egen hand, och det är här möjligheterna 

till lärande och utveckling finns (Säljö 2005). Lev Vygotskij, förgrundsgestalt för det 

sociokulturella perspektivet på lärande, var en rysk pedagog och filosof som menade att det är 

genom samtal och interaktion människor emellan som lärandet sker. ”Det sociokulturella 

perspektivet på lärande tillför således lärandet en språklig, social dimension som ofta saknas i 

de kognitivistiska teorierna där lärandeprocessen förläggs inuti individen.” (Thornberg 2000, 

s. 13). Hans teorier om det sociokulturella lärandet utvecklade han redan i början på 1900-

talet, men de nådde oss först på 1980-talet genom Lgr 80.  

 

Men vi återvänder till Krashen. Enligt hans teori, ”The input hypothesis” (Lightbown & 

Spada 2004, s. 39) behöver elever initialt höra målspråket ofta och på rätt nivå. Därför blir det 

viktigt i en klassrumssituation att läraren själv kommunicerar på engelska säger Thern-

Bertéus (1996), som även hävdar att eleven måste höra målspråket i riklig mängd med tonvikt 

på ofta men i små doser för de yngre eleverna. Hon menar att elever kan mer än vad man tror. 

Hellström & Ljung (2001) påpekar också att det inte är konstigt för eleverna att höra läraren 

prata på engelska eftersom de, i dagens informationssamhälle, på olika sätt ofta är omgivna 
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av det engelska språket. Men en lärare med otillräckliga engelskkunskaper och kunskaper i 

hur språk lärs in använder svenska i undervisningen, för de tror att det blir lättare för 

eleverna. Att ibland använda svenska när man känner sig osäker och ens kunskaper inte 

räcker till är befogat eftersom det är viktigt att kunna ge eleverna tydliga instruktioner och 

väcka deras intresse för kommande uppgifter, men man bör prata så mycket engelska som 

möjligt. Många lärare översätter direkt det de säger på engelska till svenska vilket leder till att 

eleverna väntar på den svenska översättningen, istället för att få möjligheten att höra och 

förstå engelskan (ibid.). Detta förfaringssätt i språkundervisningen har varken stöd i det 

nationella provet i årskurs fem, som är helt på engelska eller i kursplanen, där ett av målen i 

slutet av skolår fem är att ”eleven skall”: 

 
- kunna förstå det mest väsentliga instruktioner och beskrivningar som ges i tydligt tal och i 

lugnt tempo inom för eleven välbekanta områden                                              (Skolverket 2000).  

 

Thern-Bertéus (1996) påpekar att om läraren pratar och översätter mycket på svenska så tar 

man ifrån eleven möjlighet att lära sig språket auditivt, något Krashen påpekar är viktigt 

initialt, vilket läraren bör vara medveten om. Det är också viktigt att läraren har en god 

språkbehärskning för att kunna få till stånd en så god språkundervisning som möjligt, 

viktigast är trots allt att läraren själv vill och vågar prata engelska i klassrummet menar 

Sundin (2001b), och stöds av följande:  

 
Praktiskt taget alla som arbetar med tillämpad lingvistik är eniga om att tillgång till tillräckligt 

begripligt inflöde på målspråket är ett nödvändigt villkor för att tillägna sig ett språk.                 

                                                                                      (Cummins 2001, s. 99) 

 

De flesta forskare är ense om, att det är i den tidiga andraspråksinlärningen grunderna läggs 

för ett bra uttal (se till exempel Collier 1988). Om språket fossiliseras tidigt eller inte är ett 

omdebatterat ämne som har blossat upp på nytt bland forskare och lärare. Anhängare av den 

kommunikativa språkläran enligt Krashen menar att språkfel är en naturlig och värdefull del 

av all språkinlärning och att man bör uppmuntra tal före korrekthet. Den andra sidan menar 

dock att för mycket frihet till felsägelser utan rättelse leder till felinlärning som permanentas 

snabbt (Lightbown & Spada 2004).     

 

I en klass kan det finnas en åldersspännvidd på tre till fyra år då barns logiska tänkande 

utvecklas i olika takt. Rent generellt brukar man säga att det först är vid tolvårsåldern som det 
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logiska tänkandet börjar ta form och fantasin övergår till ett mer rationellt tänkande. Detta 

faktum belyser vikten av att även de små barnen har en välutbildad lärare som är medveten 

om hur barn lär sig främmande språk, och att man i engelskundervisningen i de lägre åldrarna 

hela tiden utgår från eleven och dennes erfarenhetsvärld och anpassar nivån därefter. 

Undervisningen bör alltså vara vardagsanknuten, där man hela tiden hjälper eleven genom att 

använda sitt eget kroppsspråk för att visa vad man menar när man pratar engelska. På så sätt 

får eleven också visuell hjälp att förstå. Den kognitiva nivån får aldrig bli abstrakt, så det 

engelska stoff man väljer bör alltid vara kopplat till de vardagsnära ting eleven redan känner 

till. Variation i stoffet kan innefatta sånger, rim och ramsor, en själv och ens familj, kroppen, 

dramaövningar med mera, där även olika inlärningsstilar blir representerade (Sundin 

2001a,b). Enligt Tornberg (2000) bör läraren också tala med eleverna om hur de lär sig språk 

för att hjälpa dem att bli medvetna om hur de själva lär sig. Detta strider mot vad Bergström 

(1995) påpekar, nämligen att lärare inte har så stora kunskaper om hur barn lär sig språk, 

något som då är beklagligt eftersom det är när eleverna blir mer medvetna om sin inlärning de 

också blir mer delaktiga i undervisningen, vilket kan medverka till att de finner arbetet i 

klassrummet mer meningsfullt (Tornberg 2000). Detta i sin tur befrämjar ju lärande. 

 

Cummins har utvecklat en modell över faktorer som har betydelse för barns möjligheter att 

tillägna sig nytt språk i förhållande till de språkliga utmaningar de ställs inför, exempelvis i 

en klassrumssituation. Denna modell sammanfattar tankarna och råden i de metodböcker vi 

har läst som behandlar gången för en bra språkutveckling i engelska (se till exempel: 

Axelsson 2003, Thern-Bertéus 1996 och Tholin 1996). Nedan följer vår egen tolkning av 

Cummins modell applicerad till de metodböcker vi har läst som behandlar introduktionen av 

engelska i de lägre åldrarna: 

 
Figur 6.2 En uppgifts grad av situationsberoende och kognitiv svårighet (Axelsson 2003, s. 144). 

A C 

 B  D

Kognitivt enkel 

Situationsbunden Situationsoberoende 

Kognitivt krävande
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Cummins menar att man i nybörjarstadiet av ett språk måste börja i A-fältet, där uppgifterna 

är enkla i en känd kontext. Man måste hela tiden utmana elevens tänkande och tillföra mer 

krävande stoff som de kan associera till för att deras intresse ska förbli vid liv, vilket görs i B-

fältet där kontexten fortfarande är känd, för att sedan föra eleven tillbaka till A-fältet för att 

befästa kunskapen. Denna modell kan relateras till vad forskare kallar den ”individuella 

koden” som är beroende av våra skilda erfarenheter (Bergström 1995, s. 5). När vi lär oss 

något nytt (B-fältet) måste det bearbetas tillsammans med gammal kunskap (A-fältet) för att 

till sist bli automatiserat. Om läraren ger eleverna styrda uppgifter (C-fältet) störs elevernas 

lärande och den personliga koden aktiveras inte, vilket leder till att inlärningen blir ytlig och 

meningslös. C-fältet bör undvikas då stoffet är för enkelt och inte bundet till något speciellt 

sammanhang. Sådan automatisk uppgiftslösning utan tankeutmaningar riskerar att elevens 

intresse går förlorat. D-fältet bör först beröras när eleven har uppnått förmågan att tänka 

logiskt. Här blir uppgifterna mer kognitivt krävande och man går över i kontexter utanför 

elevens omedelbara vardag (Axelsson 2003). Detta stöds också av Lpo 94 där det bland annat 

står: ”Läraren skall” 

 
• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

- utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga,  

- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  

- successivt får fler och större självständiga uppgifter… 

- får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang …  

          (Utbildningsdepartementet 2004, s. 14f) 
 

2.2.5 Lärarens kompetens för och inställning till engelska 

 
Flera rapporter har vittnat om vikten av lärarens kompetens för elevens resultat (se 

Gustafsson & Myberg 2002 och Skolverket 2006), vilket också lärarförbunden framhäver 

som grund för sitt mål att alla lärare skall vara utbildade (Lärarnas Riksförbund & 

Lärarförbundet 2006). 

 

I Skolverkets rapport Lusten och möjligheten (Skolverket 2006) har man bland annat tittat på 

vilken betydelse grundskolelärarens ämneskompetens och intresse för undervisningen har för 

elevens resultat och inställning till ämnet. Den undersökta målgruppen var lärare och elever i 
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skolår nio. Vi menar att detta resultat kan vara relevant även för vår målgrupp, förskoleklass 

till skolår sex, då synen på vad en bra lärare förmedlar i intresse och engagemang för ett ämne 

inte förändras nämnvärt över tid och eftersom vår målstyrda läroplan har medfört ett ökat 

ämnesansvar även för lärarna i de lägre åldrarna.  

 

Undersökningens resultat visar att ”elevens lust att lära har samband med ’lärarens lust att 

vara lärare’”, (ibid., s. 42) där lärarens utbildning, självtillit och trygghet i sin egen yrkesroll 

är avgörande. I rapporten framkommer också:   

 
• Att lärare har lärarutbildning och utbildning i ämnet hon/han undervisar i har betydelse för elevens 

lärande. 

• Ju högre läraren värderar sin metodiska och didaktiska kompetens desto bättre förutsättningar för 

elevens lärande. 

• Ju roligare läraren beskriver att det är att undervisa i ämnet desto bättre förutsättningar för elevens 

lärande.                                  (Ibid. s. 6) 

 

Vidare ger de lärare som tycker sig ha bra metodiska och didaktiska kunskaper oftare än 

andra uttryck för att de har trivsamma lektioner och de trycker även mer på vikten av 

undervisningens kunskapsinnehåll. Dessa är också de lärare som eleverna i större grad anser 

vara bra lärare. De lärare som i störst omfattning tycker det är roligt att undervisa är lärare 

som har både en lärarutbildning och en ämnesutbildning för de ämnen de undervisar i. Det är 

de lärare som eleverna också i större utsträckning anser väcker deras intresse och kan 

engagera dem (ibid.). Även Lightbown & Spada (2004) hävdar att många undersökningar 

visar att en positiv attityd och motivation hos eleven är direkt kopplat till en bra 

andraspråksutveckling.   

 

Vad Skolverkets rapport (2006) visar som speciellt framträdande för engelskundervisningen 

är att en lärare med lärarutbildning och en utbildning i engelskämnet har betydelse för elevens 

muntliga förmåga och deras lärande i engelska. De lärare som anser sig ha bra metodiska och 

didaktiska kunskaper i engelska lägger större vikt på kursplanernas uppnåendemål vilket i sin 

tur får betydelse för elevernas provresultat i de nationella proven och deras slutbetyg. En 

intressant slutsats när det gäller engelskundervisningen är att lärarens inställning till hur roligt 

det är att undervisa engelska inte är lika betydelsefull för elevens resultat i engelska i skolår 

nio som i svenska och matematik. Detta förklaras med att elevernas intresse och motivation 

för engelska nu till stor del har sin grund utanför skolan. Sundin (2001a) menar att det stora 
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inflödet av engelska via underhållningsbranschen, IT, reklam och turism ger dagens barn och 

ungdomar en större motivation för att lära sig språket. Hon pekar också på det faktum att 

dagens föräldrageneration ofta behärskar engelska språket som är ytterligare en grund för 

motivation. Vad gäller lärare för de yngre barnen för vilka intresset för engelska ska väckas 

lär troligen lärarens egen entusiasm påverka.   

 

2.3 Lärarutbildningen mot yngre barn vid Högskolan Kristianstad 

 
I utbildningsplanen poängteras lärarutbildningens mål att studenten skall förbättra sina 

ämneskunskaper och vikten av att läraren har grundläggande ämneskunskaper för att skapa 

goda förutsättningar för elevens lärande.  

 
Lärarutbildningen har som målsättning att studenten skall utveckla sina ämneskunskaper. 

Grundläggande ämneskunskaper är en förutsättning för att barn och ungdomar skall kunna klara 

den allt viktigare uppgiften att söka efter, värdera och bearbeta ny kunskap.   
(Utbildningsplan Lärarutbildning 2006, s. 4)  

 

Vidare anges att lärarutbildningen ska fokusera på studentens samarbetsförmåga och 

tvärvetenskapliga arbete. Studenterna förbereds på att arbeta i arbetslag där man tar vara på 

varandras skilda ämneskompetenser och erfarenheter. Arbetslagets sociala kompetens blir på 

så sätt bredare och bättre rustat för att möta alla elever och deras individuella behov 

(Utbildningsplan Lärarutbildning 2006).  

 

Högskolan i Kristianstad har för närvarande sex utbildningsområden att välja mellan för 

lärarstuderande mot de lägre åldrarna, där fokus på de valbara inriktningarna ligger på 

antingen ämnena svenska/samhällsvetenskap och matematik/naturvetenskap (Barnets lärande 

– lärarens roll), eller ämnesområdena Språk & skapande, Fritid & skola och Lek-utveckling 

lärande som även har en valbar inriktning mot naturvetenskap och teknik. ”Inriktningen 

svarar mot de ämnen eller ämnesområden som blivande lärare avser arbeta med.” 

(Utbildningsplan Lärarutbildning 2006, s. 8). Det ingår en obligatorisk 5 poäng engelskkurs i 

inriktningen Barns lärande – Lärarens roll med andrainriktning svenska/samhällsvetenskap 

och engelskan är integrerad i vissa delar av inriktningen Språk och skapande motsvarande 5 

poäng. Fokus i dessa kurser ligger på att våga tala och skriva engelska, fonetik (uttal) och 

språkdidaktik. (Se <http://www.hkr.se > Kursplaner för 2006). Höstterminen 2005 togs de 
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obligatoriska fem poängen engelska bort för de studenter på lärarutbildningen som valt 

inriktning Barnets lärande – lärarens roll med andrainriktning matematik/naturvetenskap. 

Från och med hösten 2007 återinförs dock den obligatoriska kursen i engelska för denna 

inriktning.   

 

Engelska finns också som valbart specialiseringstillval. Specialiseringarna är kurser den 

lärarstuderande kan välja för att profilera sin utbildning. De är ämnade som en ”fördjupning, 

breddning, komplettering av eller nya perspektiv på” tidigare kunskaper (Utbildningsplan 

Lärarutbildning 2006, s. 8). Engelska är dock ett specialiseringstillval som få väljer. För oss 

som började höstterminen 2003 var det cirka 270 elever som kunde ha sökt engelska som 

specialisering, men för få sökte och kursen blev inställd. Året innan var det 23 studenter som 

gick kursen och i år är det 21 stycken (Statistik från lärarkansliet hösten 2006).  

 

2.4 Framtiden 

 
De bristande kraven på en engelskutbildning för lärare i de lägre åldrarna (se Nordberg & 

Nordlund 2006) rimmar dåligt med vad både facket arbetar för och den nya regeringen vill 

åstadkomma. Båda lärarfacken och regeringen propagerar för en lärarauktorisation för lärare 

som ska garantera kvaliteten för varje skolform. En sådan auktorisation kommer att innebära 

att en del arbetsuppgifter, bland annat betygsättning, ska kopplas till krav på lärarens 

behörighet (Lärarnas Riksförbund & Lärarförbundet 2006 och Allians för Sverige 2006). 

Alliansen vill införa betyg redan i skolår 6 och klargör följande i sitt valmanifest: 

  
Det är otillräckligt att tala om lärarbehörighet enbart i betydelsen avklarad lärarutbildning. För 

behörighet ska läraren ha adekvat utbildning i det ämne och för den skolår som undervisningen 

avser.                            (Allians för Sverige 2006, s. 38) 

 
Här klargörs att en lärare med avklarad lärarutbildning endast ska ha behörighet att undervisa 

i de ämnen som utbildningen innehöll. I samma dokument står det att ”endast behöriga lärare 

ska få tillsvidareanställas” (ibid.). Detta uttalande kan tolkas på olika sätt men utifrån dessa 

politiska riktlinjer, som har fackens stöd, kan det förutsägas att även lärare på lägre stadier ska 

bli ämnesexperter i ämnen som bland annat engelska. Därför är det bra att man från och med 

hösten 2007 återinför den obligatoriska kursen i engelska för lärarstuderande inriktning 

Barnets lärande – lärarens roll med andrainriktning matematik/naturvetenskap. 
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3. EMPIRISK DEL 

 

3.1 Metodbeskrivning, urval och genomförande 

 
För vår undersökning har vi valt en kvantitativ forskningsmetod genom att göra en 

surveyundersökning bestående av enkäter (Denscombe 2000). För att nå ut till så många 

individer som möjligt och göra det så enkelt som möjligt för de svarande, lade vi ut våra 

enkäter på BUF On-line, Kristianstad kommuns intranät för lärare och på First Class, 

högskolans intranät. Vår målgrupp var given då vi undersöker vad lärare och lärarstuderande 

känner de har för beredskap för sitt uppdrag att ta engelskundervisningen i de lägre åldrarna. 

För att säkerställa att vi bara skulle få in svar från den målgrupp vi var intresserade av (lärare 

och lärarstuderande mot de lägre åldrarna, förskoleklass till och med skolår 6) så belystes 

detta i introduktionsbrevet som föregick enkäten (bilaga 1 & 2). Vi fick göra två liknande 

enkäter, en till lärare och en till lärarstuderande, där frågorna skilde sig i formuleringarna då 

vi utgick från att lärarstuderande ännu inte har någon större erfarenhet av hur det är att 

undervisa engelska i de lägre åldrarna. Enkäterna på BUF On-line var tillgängliga från den 06 

november till och med den 20 november 2006, och i First Class från den 04 november till och 

med den 14 november 2006.   

 

Anledningen till att vi valde BUF On-line var att vi redan har etablerat en kontakt med 

ansvarig utgivare då vi haft en enkät ute för elever i samband med vår B–uppsats. First Class 

blev det logiska valet för att kunna nå ut till så många lärarstudenter på högskolan som 

möjligt. Då vi vet att både lärare och lärarstuderande är målgrupper som är väldigt upptagna 

valde vi också att utnyttja våra kontakter i respektive kommun och delade ut 22 manuella 

lärarenkäter för att säkerhetsställa att vi fick tillräckligt många svar (30 stycken enligt givna 

direktiv).   

  

Då vår enkät legat ute på Internet kan vi inte veta hur många som har haft tillgång till den, 

därför kan vi inte resovisa hur stort bortfallet har varit vare sig på lärarenkäten eller på 

enkäten för de lärarstuderande. Vi fick in 15 enkätsvar från BUF On-line, och 64 enkätsvar 

från First Class, bortfallet kan ses som stort och bero på en mängd faktorer. Att lägga ut en 

enkät på nätet är väldigt opersonligt även om det medföljde ett introduktionsbrev. Detta kan 

medverka till att potentiella respondenter inte känner sig berörda. Andra faktorer som 
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tidsbrist, ointresse för undersökningen och ointresse för studiens ämne kan också ha påverkat. 

Av de lärarenkäter vi delat ut manuellt fick vi däremot 100 % svarsfrekvens, 22/22, vilket kan 

bero på att den personliga kontakten påverkat lärarna att svara på enkäten.  

 

Skälet till att vi tar med inriktningarna Fritid & skola och Lek-utveckling-lärande är 

grundtanken i den nya lärarutbildningen, att vi ska arbeta i arbetslag där våra skilda 

ämneskompetenser tillsammans breddar arbetslagets totala behörighet att undervisa i olika 

ämne. Det förekommer på skolor att man arbetar i arbetslag bestående av lärare, 

fritidspedagog och förskollärare som tillsammans har ansvaret för undervisningen, vilket 

innebär att alla kategorier av lärare kan komma i kontakt med engelskundervisningen. 

Dessutom har alla lärarstuderande med engelska B i studentbetyget som går en av 

inriktningarna mot de lägre åldrarna möjlighet att välja engelska som specialisering. 

 

Frågorna i enkäten har gjorts så neutrala som möjligt. Genom att ge de flesta attitydfrågorna 

fyra svarsalternativ kunde respondenterna ta ställning och lägga sig på nedre delen av skalan 

eller på den övre delen av skalan, då det inte funnits något mellanalternativ.   

 

3.2 Etiska ställningstaganden 

 
Det har varit frivilligt att delta i undersökningen och i enkätens följebrev framgick att svaren 

skulle vara anonyma. Anonymiteten har kunnat garanteras då enkäten legat på en länk 

kopplad till en extern server som inte sparar några uppgifter om avsändaren, i enlighet med 

Personuppgiftslagen: PuL, SFS 1998:204 (Sveriges Riksdag [www]. Hämtat från  

<http://www.datainspektionen.se/lagar/pul.shtml> 22/11 2006.) Även de enkäter som har 

besvarats manuellt har behandlats enligt Personuppgiftslagen (ibid.). Enkäterna har numrerats 

efter hand som de har kommit in, så att varje enkät har sitt eget nummer. 

 

3.3 Metodkritik 

 
I introduktionsbrevet kunde urvalet av respondenter ha avgränsats ytterligare. Studenter som 

representerar alla inriktningarna i olika delar av sin utbildning svarade på enkäten. Efter 

övervägande exkluderades de studenter som går sin första termin (14 enkätsvar) då de bara 

har gått tre månader på lärarutbildningen. Av egen erfarenhet vet vi att den bild vi hade i AU1 

på lärande över huvud taget och de uppfattningar vi hade om senare specialiseringsval har 
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omprövats och omprioriterats en del gånger under utbildningens gång. Därför anser vi att 

reliabiliteten av deras svar inte är hållbar (Eliasson 2006).  

 

Ett misstag som upptäckts rör frågan som behandlar motivationen till varför 

lärare/lärarstuderande inte har valt engelska som specialiseringsval eller fristående kurs. Här 

skulle det ha funnits ytterligare ett svarsalternativ där respondenten fritt kunnat ange orsak till 

varför de inte valt att läsa engelska. En del lärarstuderande har här utnyttjat andra frågors fria 

svarsutrymme för att klargöra att de velat läsa engelska men på grund av för få sökande så 

blev inte kursen av. 

 

 Den sista frågan i enkäten, där respondenterna ska rangordna vilka färdigheter de anser vara 

viktigast, har strukits då många har missuppfattat vårt budskap. Istället för att rangordna 

alternativen 1-10 har man givit flera färdigheter samma rang. Därför bedömer vi validiteten 

av dessa svar som otillförlitlig (Eliasson 2006).   

 

3.4 Resultat och analys 

 
Undersökningsunderlaget utgörs av totalt 87 enkätsvar. Av dessa är 50 från lärarstuderande 

och 37 från lärare. Av lärarna som svarat har 24 en engelskutbildning; 13 har inte en 

engelskutbildning. Av de lärarstuderande som har svarat har 42 en grundutbildning i engelska 

på fem poäng enligt nedanstående kriterier; 8 har det inte. Svaren kommer att kategoriseras i 

respektive grupp utifrån kriteriet har en engelskutbildning respektive har inte en 

engelskutbildning. För att hamna i kategorin har en engelskutbildning måste respondenterna 

ha svarat jakande på en eller flera av nedanstående punkter:  

 

• Engelskutbildning har ingått i deras lärarutbildning. 

• De har läst engelska som fristående kurs eller specialisering på högskola eller 

universitet. 

• De har fått kompetensutveckling i engelska. 

 

När vi fortsättningsvis i empiridelens resultat och analysdel pratar om utbildning syftar vi på 

engelskutbildning.  
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För att kunna sammanställa våra svar för att sedan analysera dem har vi använt oss av 

statistikprogrammet SPSS (Wahlgren 2005 och Djurfeldt 2003). Detta dataprogram har både 

försvårat och underlättat vårt arbete. Det har tagit tid att lära sig programmet, men samtidigt 

har det underlättat arbetet med att få fram olika analyser och diagram. Resultat och analys 

redovisas i procent. På grund av snedfördelningen i svar från de skilda gruppkategorierna, 

(lärare – lärarstuderande, engelskutbildning – utan engelskutbildning) är procentsatsen per 

respondent för de skilda grupperna olika. Alla tester i analysen är gjorda på 95 % 

signifikansnivå vilket innebär att statistikprogrammet har räknat ut de signifikanta skillnader 

mellan grupperna som visas i resultatet (Djurfeldt 2003).  

 

I resultaten redovisar vi frågor med intressanta resultat för studien. Frågorna som redovisas 

har delats upp i olika grupperingar efter rubriker som anges i vår innehållsförteckning. Under 

rubrikerna 3.4.1-3.4.4 redovisas resultatet i stapeldiagram och varje rubrik behandlar en till 

fem frågor. Efter varje diagram följer en analys och en eventuell kommentar om det har visats 

signifikanta skillnader mellan lärare och lärarstuderandes svar eller något annat vi velat 

belysa. I 3.4.5 redovisar vi åtta frågor som visas i ett medelvärdesdiagram som följs av en 

analys. I rubriken 3.4.6 redovisas resultatet av två frågor i cirkeldiagram som följs av 

respektive analys. I resultatet redovisas först lärares svar och sedan de svar lärarstuderande 

har givit. Det finns ingen värdering i denna ordning som enbart har med struktur att göra.    
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3.4.1 Lärare och lärarstuderandes syn på vikten av engelskämnet för elever i de 

lägre åldrarna 

 
Hur viktigt tycker du att engelskämnet är för eleverna i de lägre åldrarna?  

 
 Lärare Lärarstuderande 
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Diagram 1 Diagram 2 

 
Lärare 

Det samlade resultatet visar att majoriteten av lärarna, oavsett om de har en utbildning eller 

inte, tycker att engelskämnet är ganska viktigt (43,2 %) eller mycket viktigt (35,1 %) för elever 

i de lägre åldrarna. Signifikanta skillnader kan dock ses mellan svaren ganska viktigt och 

mycket viktigt där de lärarna utan utbildning värderar engelskämnets vikt i högre grad än de 

utbildade lärarna.  

 
 Lärarstuderande 

Det samlade resultatet visar att majoriteten av de lärarstuderande, oavsett om de har en 

engelskutbildning eller inte, tycker att engelskämnet är ganska viktigt (56 %) eller mycket 

viktigt (36 %) för elever i de lägre åldrarna.  

 
Kommentar 

Majoriteten av både lärare (78,4 %) och lärarstuderande (92 %) har svarat att de tycker 

engelskämnet är ganska eller mycket viktigt för elever i de lägre åldrarna. 
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3.4.2 Intresse 

 
Hur viktigt är det att lärare som undervisar i engelska har ett eget intresse för ämnet?  

 

 

 

Lärare Lärarstuderande 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Diagram 3  Diagram 4 
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Lärare 

Av resultaten kan vi utläsa att majoriteten av lärarna (64,9 %), oavsett om de har en 

utbildning eller inte, tycker att det är mycket viktigt att lärare som undervisar i engelska har ett 

eget intresse för ämnet.  

 
 
Lärarstuderande 

Även de lärarstuderandes resultat visar att majoriteten (68 %), oavsett om de har utbildning 

eller inte, svarat att det är mycket viktigt att läraren som undervisar i engelska har ett eget 

intresse för ämnet.  
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Jag tycker det är roligt att undervisa i engelska.  
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Diagram 5  
 
Lärare 

Alternativet som rankades högst av lärare, oavsett om de har utbildning eller inte, var 

svarsalternativet stämmer mycket bra (51,4 %). Som synes är svaren från lärare utan 

utbildning relativt jämnt fördelade över svarsalternativen stämmer ganska dåligt, stämmer 

ganska bra och stämmer mycket bra medan majoriteten av lärare med utbildning (58,3 %) har 

svarat att de tycker det stämmer mycket bra att det är roligt att undervisa i engelska. 
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Jag vill gärna undervisa i engelska när jag är färdig lärare 
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Diagram 6 
 
Lärarstuderande 

Trots att 40,5 % av de lärarstuderande med utbildning svarat att det stämmer mycket bra att de 

vill undervisa i engelska när de blir färdiga lärare, visar resultatet att ett stort antal studenter 

med engelskutbildning har svarat att det stämmer dåligt (21,4 %) eller stämmer ganska dåligt 

(21,4 %) medan majoriteten av de lärarstuderande utan utbildning tycker att det stämmer 

ganska bra (62,5 %). Den signifikanta skillnaden kan ses i svaret stämmer ganska bra, vilket 

62,5 % av studenterna utan utbildning tycker, medan det är 16,7 % av studenterna som tycker 

detsamma.  

 

Kommentar 

Majoriteten av de lärare som har svarat på enkäten (81,1 %) ligger på övre delen av skalan 

och tycker att det stämmer ganska bra eller mycket bra att det är roligt att undervisa i 

engelska, oavsett om de har en engelskutbildning eller inte. Här kan vi se en signifikant 

skillnad mellan vad lärarna har svarat mot lärarstuderandes svar då en stor andel 

lärarstuderande (40 %) har svarat att de tycker det stämmer det stämmer dåligt eller ganska 

dåligt att de vill undervisa i engelska när de blir färdiga lärare. Av dessa är det 90 % som har 

en utbildning i engelska.  
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3.4.3 Lärare och lärarstuderandes bedömning av sina kunskaper och färdigheter 

att undervisa engelska i de lägre åldrarna 

 
Jag har tillräcklig kompetens i engelska språket för att undervisa i engelska för de lägre 
åldrarna 
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Diagram 7 Diagram 8 
 
 
Lärare 

Tyngdpunkten för de utbildade lärarna ligger på stämmer mycket bra och stämmer ganska 

bra, vilket 83,4 % av dem har svarat. Även för lärarna som saknar utbildning så ligger 

tyngdpunkten på samma svarsalternativ med 69,3 %. Vi kan också konstatera att av de 

engelskutbildade lärarna är det 16,7 % som har svarat att det stämmer ganska dåligt att de har 

tillräcklig kompetens i engelska språket för att undervisa engelska i de lägre åldrarna. En 

lärare har ej svarat på frågan.  

 
Lärarstuderande 

En stor del av lärarstudenterna anser att de har tillräcklig kompetens oberoende av om de har 

en engelskutbildning eller inte. 76 % av studenterna har svarat stämmer ganska bra eller 

stämmer mycket bra och ligger alltså på övre delen av skalan. Vi kan dock notera att 24 % av 

den samlade lärarstuderandegruppen har svarat att det stämmer dåligt eller stämmer ganska 

dåligt att de har tillräcklig kompetens i engelska språket för att undervisa i engelska i de lägre 

åldrarna.  
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Jag pratar på engelska under mina engelsklektioner 
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Diagram 9 Diagram 10 
 
Lärare 

Som diagrammet visar har den största delen av lärarna oberoende av om de har utbildning 

eller ej, svarat att de ofta pratar på engelska. Vi noterar också att 16,7 % av lärare, oavsett om 

de har utbildning eller inte, har svarat att de ibland pratar på engelska.  

 

Lärarstuderande 

Majoriteten av de lärarstuderande (86 %), oavsett om de har utbildning eller ej, har som mål 

att de ofta eller alltid kommer att prata på engelska under deras engelsklektioner.  

 

Kommentar 

I denna fråga var hela lärargruppen samstämd vilket även studentgruppen var. Den 

signifikanta skillnaden vi fann är att studenterna, oberoende av utbildning i engelska, mer 

frekvent än lärarna svarat att de alltid ska prata på engelska på sina engelsklektioner, medan 

lärarna däremot, oberoende av utbildning, har mer frekvent än studenterna svarat att de pratar 

på engelska ibland. 
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Hur viktigt är det att lärare som undervisar i engelska själv pratar engelska? 
 

Lärare                                                             Lärarstuderande 
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Diagram 11 Diagram 12 
 
 

Lärare 

Enligt diagrammet så anser de flesta lärare (73 %), oberoende av utbildning, att det är mycket 

viktigt att läraren pratar på engelska. 

 
 
Lärarstuderande 

Enligt diagrammet så anser de flesta lärarstudenter (78 %), oberoende av utbildning, att det är 

mycket viktigt att läraren som undervisar i engelska pratar på engelska.  
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Jag har tillräckliga kunskaper om hur barn lär sig engelska 
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Diagram 13 Diagram 14 
 
Lärare 

Alternativet som rankades högst både av lärare med och utan utbildning var att det stämmer 

ganska bra att de har tillräckliga kunskaper om hur barn lär sig språk. Vi kan dock konstatera 

att 32,4 % av alla lärarna har lagt sig på nedre delen av skalan genom att svara att det stämmer 

ganska dåligt eller att det stämmer dåligt.  

 
Lärarstuderande 

Av diagrammet kan vi utläsa att både lärarstudenter oberoende av utbildning har varit ganska 

samstämda i denna fråga. Båda grupper rankade alternativet stämmer ganska dåligt högst, det 

är totalt 46 % av hela gruppen av lärarstuderande som har angett detta svar. Av hela gruppen 

studerande är det totalt 30 % som har svarat att det stämmer ganska bra. Vi kan dock 

konstatera att majoriteten av alla lärarstuderande har lagt sig på nedre delen av skalan med 

stämmer dåligt och stämmer ganska dåligt (64 %).  
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Kommentar (diagram 13 och 14) 

Vi fann inga signifikanta skillnader mellan lärare, oberoende av utbildning, eller 

lärarstuderande, oberoende av utbildning. Vi fann dock en signifikant skillnad mellan hur 

utbildade lärare och utbildade lärarstudenter hade svarat. Denna skillnad är att studenterna 

mer frekvent än lärarna har svarat att det stämmer ganska dåligt att de anser sig ha tillräckliga 

kunskaper om hur elever lär sig språk. Lärarna däremot har mer frekvent än studenterna svarat 

att det stämmer ganska bra att de har tillräckliga kunskaper. 
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engelska? 
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Lärare 

I denna fråga var lärarna väldigt överens och de har, oberoende av utbildning, endast lämnat 

svarsalternativ ganska viktigt och mycket viktigt med tyngdpunkt på mycket viktigt.  

 

Lärarstuderande 

Diagrammet visar att nästan alla lärarstuderande, oberoende av om de hade en utbildning eller 

ej, anser att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att läraren som undervisar i engelska har 

kunskaper om hur barn lär sig engelska.  
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3.4.4 Styrdokumentens vikt 
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Lärare 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna, oavsett om de har en utbildning eller inte, tycker att 

läroplanens mål är mycket viktigt (45,9 %) eller ganska viktigt (40,5 %). På denna fråga finns 

det ett bortfall på 2,7 % lärare utan engelskutbildning då det har angivits ett osäkert svar.   

 
Lärarstuderande 

Resultatet visar att majoriteten av de lärarstuderande, oberoende av utbildning, anser att 

läroplanens mål är mycket viktigt (48 %) eller ganska viktigt (48 %) för undervisningen i 

engelska. Här kan vi se en skillnad på ovanstående svar där de lärarstuderande med utbildning 

i högre grad anger svaret mycket viktigt, medan de utan utbildning i högre grad anger svaret 

ganska viktigt.  
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Hur viktiga är kursplanens mål för din undervisning i engelska?  
 

Lärare                                                             Lärarstuderande 
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Lärare 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna, oavsett om de har en utbildning eller inte, tycker att 

kursplanens mål är mycket viktigt (54,1 %) eller ganska viktigt (32,4 %). På denna fråga finns 

det ett bortfall på 2,7 % lärare utan engelskutbildning då det har angivits ett osäkert svar.  

 
Lärarstuderande 

Resultatet visar att majoriteten av de lärarstuderande, oberoende av utbildning, anser att 

kursplanens mål är mycket viktigt (56 %) eller ganska viktigt (40 %) för undervisningen i 

engelska. Här kan vi se en skillnad på ovanstående svar där de lärarstuderande med utbildning 

i högre grad anger svaret mycket viktigt, medan de utan utbildning i högre grad anger svaret 

ganska viktigt.  
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Eleverna är med och planerar sin engelskundervisning.  
 

Lärare                                                             Lärarstuderande      
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Lärare 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna, oavsett om de har en utbildning eller ej, svarat att 

eleverna sällan (54,1 %) eller ibland (32,4 %) är med och planerar sin engelskundervisning. 

Här kan noteras att de lärarna utan utbildning i högre grad anger svarsalternativet sällan.  

 

Lärarstuderande 

Resultatet visar att majoriteten av de lärarstuderande med en engelskutbildning (47,6 %) har 

svarat att de har som mål att deras elever ibland är med och planerar sin engelskundervisning, 

medan majoriteten av de lärarstuderande utan en engelskutbildning (50 %) har svarat att de 

har som mål att deras elever ofta ska få vara med och planera sin engelskundervisning.  

 

Kommentar 

De utbildade lärarstudenternas svar är mer i linje med vad lärarna har svarat på detta 

påstående, då majoriteten 61,9 % har hållit sig på den nedre delen av skalan och svarat att 

eleverna sällan eller ibland ska få vara med och planera sin engelskundervisning. Bland 

lärarstuderande utan utbildning svarar däremot majoriteten (62,5 %) att de ofta eller alltid 

tänker låta eleverna vara med och planera sin engelskundervisning.  
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Eleverna får utvärdera sin engelskundervisning.  
 

Lärare                                                             Lärarstuderande   
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Diagram 23 Diagram 24 
 
Lärare 

Resultatet visar att majoriteten av lärarna har svarat att deras elever sällan (35, 1 %) eller 

ibland (40,5 %) får utvärdera sin engelskundervisning, oavsett om de har utbildning eller inte.  

 
Lärarstuderande 

Resultatet visar att flertalet av de lärarstuderande med utbildning (45,2 %) svarar att de har 

som mål att eleverna alltid ska få vara med och utvärdera sin engelskundervisning. Av de 

lärarstuderande utan utbildning är svaren mer jämt fördelade mellan svarsalternativen ibland 

(25 %) och ofta (25 %), dock svarar de flesta utan utbildning (37,5 %) att deras elever också 

alltid ska få vara med och utvärdera sin engelskundervisning.  

 

Kommentar 

Här finns en signifikant skillnad mellan vad lärare gör och det lärarstuderande ämnar göra. De 

lärarstuderandes svar, oavsett om de har en utbildning eller inte, visar att de ligger på övre 

delen av skalan där de svarar att deras elever ofta eller alltid ska få vara med och utvärdera sin 

engelskundervisning (66 %) medan majoriteten av lärarnas svar (75,6 %) ligger i på den lägre 

delen av skalan i svarsalternativen sällan och ibland, oavsett utbildning.   
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Hur viktigt är det nationella provet i åk 5 i engelska?  
 

Lärare                                                             Lärarstuderande 

Mindre viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt
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Lärare 

Resultatet visar att den största andelen av de engelskutbildade lärarna (52,2 %) anser att det 

nationella provet i åk 5 i engelska är ganska viktigt, medan bland de lärare som inte har en 

engelskutbildning har majoriteten (53,8 %) svarat att de tycker det nationella provet är mycket 

viktigt.  

 
Lärarstuderande 

Resultatet visar att flertalet av lärarstuderande med en engelskutbildning (42,9 %) har svarat 

att de tycker det nationella provet i åk 5 i engelska är ganska viktigt och av de lärarstuderande 

utan en engelskutbildning så tycker hälften (50 %) att det nationella provet är mindre viktigt.  

 

Kommentar 

När det gäller det nationella provet kan vi konstatera majoriteten av både lärare och 

lärarstuderande med en engelskutbildning tycker att det är ganska viktigt. Åsikterna går 

däremot isär mellan de lärare och de lärarstuderande som saknar en engelskutbildning, då 

majoriteten av lärarna anser det nationella provet mycket viktigt och lärarstuderande tycker det 

är mindre viktigt.  
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3.4.5 Undervisningens struktur 

 
Engelskundervisningen
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Fråga 7 & 11 - medelvärden
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Diagram 27 
 
I frågorna som rör hur lärare genomför sin engelskundervisning och hur lärarstuderande 

planerar att göra, fann vi nästan genomgående signifikanta skillnader mellan hur lärare och 

lärarstuderande har svarat. Vi har därför valt att i dessa frågor redovisa alla lärare som en 

grupp och alla lärarstudenter som en. För att visa denna skillnad har vi sammanställt resultatet 

för alla frågorna och räknat ut ett medelvärde för vad lärarna respektive lärarstudenterna har 

svarat. I diagrammets skala betyder 1 sällan, 2 ibland, 3 ofta och 4 alltid. Som diagrammet 

ovan visar är medelvärdet högre i alla frågor hos de lärarstuderande, vilket betyder att de mer 

frekvent anger svarsalternativen ofta och alltid. Det var endast på fråga b, (hur ofta använder 

eleverna en lärobok), som det inte fanns en signifikant skillnad mellan hur lärare och 

lärarstudenter har svarat vilket också visas i diagrammet då gruppernas medelvärde ligger 

närmare varandra i denna fråga. På fråga d (hur mycket eleverna kommunicerar på engelska) 

ser vi i diagrammet en klar skillnad mellan vad lärarstuderande planerar att deras elever ska 

göra och vad lärarna säger att deras elever gör. På övriga frågor är skillnaden på medelvärdet 

ganska jämn men dock fortfarande signifikant. Det finns 5 ofullständiga svar som registrerats 

som 0 i skalan.  

Fråga A – Följer en lärarhandledning i engelskundervisningen 

Fråga B – Eleverna följer en lärobok i engelskundervisningen 

Fråga D – Eleverna kommunicerar på engelska under engelsklektionerna  

Fråga E – Jag använder mig av auditiva medel i min engelskundervisning 

Fråga F – Jag använder mig av visuella medel i min engelskundervisning  

Fråga G – Eleverna dramatiserar på engelska under mina engelsklektioner 

Fråga H – Jag använder mig av engelska datorprogram i min engelskundervisning  

Fråga I – Eleverna arbetar i mindre grupper under engelskundervisningen. 

Fråga C, J och K redovisas separat  
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3.4.6 Faktorer som påverkar lärarstuderande att inte välja engelska som 

specialiseringskurs 

 

Har läst eller ska läsa engelska som 
specialisering?

18%

16%

66%

Ja (alla har en
grundutbildning i
engelska)
Nej (Har ingen utbildning
i engelska)

Nej (Har grundutbildning
i engelska)

 
 
Diagram 28 Fördelning av om lärarstudenter väljer engelska som specialisering eller inte.   

 

Resultatet visar att majoriteten av de lärarstuderande (82 %) har svarat att de inte har läst eller 

inte ska läsa engelska som specialisering. Av dessa har 66 % en grundutbildning på 5 poäng i 

engelska och 16 % har det inte. Utav resultatet kan också konstateras att de som saknar en 

engelskutbildning inte heller väljer läsa engelska som specialisering. Av de 18 % 

lärarstuderande som har svarat att de läst eller tänker läsa engelska som specialisering så är 

det 55,6 % som går sin femte, sjätte eller sjunde termin vilket innebär att de har läst engelska 

eller läser det denna termin. De andra 44,4 % respondenterna går sin tredje termin och 

kommer först till våren göra sina specialiseringsval, vilket gör reliabiliteten för denna grupp 

osäker då det inte idag går att fastställa om de tillslut väljer engelska som specialisering. 

Samma premisser gäller för de 24,4 % som går sin tredje termin som har svarat att de inte 

tänker läsa engelska som specialisering.  
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Orsaker till varför lärarstuderande inte väljer läsa engelska som specialisering 
  

17%

71%

12%

Jag anser att har
tillräckliga
engelskkunskaper
Jag har prioriterat andra
ämnen

Uteblivna svar

 
 
Diagram 29 Angivna orsaker till varför lärarstuderande inte har valt eller inte kommer att läsa engelska som 
specialisering.  
 

Resultatet på följdfrågan varför man inte valt att läsa engelska som specialisering har 

majoriteten av lärarstuderande både med och utan grundutbildning svarat att de prioriterat 

andra ämnen. Ingen lärarstuderande som har medverkat i vår studie har svarat att de tycker en 

specialisering i engelska inte är viktigt. Här bör tilläggas att utav de fem studenter som inte 

har angivit ett svarsalternativ till frågan så har tre av dem utnyttjat andra fält i enkäten att 

skriva sina reflektioner i. Två stycken har kommenterat att de gärna velat läsa engelska som 

specialisering men på grund av för få sökande blev kursen inställd. Den tredje, som går 

programmet Lek-utveckling-lärande, uttrycker sin önskan att också få fem poängs 

introduktion i engelska.  

 

4. DISKUSSION 

 
Syftet med vår studie var att undersöka hur lärare och lärarstuderande ser på sin beredskap att 

undervisa yngre elever i engelska. Vi ville också undersöka om det fanns skillnader i 

förhållningssätt till engelskundervisningen mellan lärare och lärarstuderande med, respektive 

utan, utbildning i engelska. Vår hypotes var att det skulle finnas skillnader mellan de som har 

en engelskutbildning och de som inte har det. Det som emellertid har framkommit i vår 

undersökningsgrupp är att skillnaden är mer framträdande mellan lärare och lärarstudenter än 
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mellan de som har en utbildning och de som saknar det. Slutligen ville vi undersöka vilka 

orsaker som ligger bakom att så få lärarstuderande väljer engelska som specialisering.  

 

Som Svartvik (2001) också belyser är engelskan ett av våra ledande världsspråk, som i dagens 

samhälle är viktigt att behärska för att få fler valmöjligheter i ens framtida yrkesval, vilket 

förespråkar att eleverna tidigt får bra grundläggande kunskaper i engelska för att få bättre 

förutsättningar för vidare studier längre fram. Vår undersökning visar också att majoriteten av 

både lärare och lärarstuderande har svarat att de tycker engelskämnet är ganska eller mycket 

viktigt för elever i de lägre åldrarna. Lite förvånande är dock att fler lärare som saknar en 

engelskutbildning i vår undersökning ger engelskämnet större vikt än de lärare som har en 

utbildning. Vad detta kan bero på är svårt att sia om och för att få svar på detta skulle 

undersökningen kunna kompletteras med intervjuer.   

 

Med tanke på att respondenterna anser engelskan så viktig, är det tankeväckande att en relativt 

stor andel av de lärarstuderande med engelskutbildning svarat att de inte gärna vill undervisa i 

engelska när de blir färdiga lärare. Vi funderar över vad detta kan bero på. Har de dåliga 

erfarenheter från sin egen skolundervisning i engelska? Känner de att deras kunskaper är 

otillräckliga eller finns det andra faktorer som påverkar?   

 

Det visar sig också att majoriteten lärarstuderande inte har valt eller kommer inte att välja 

engelska som specialisering vilket stämmer väl överens med de siffror vi har tagit fram från 

lärarkansliet. Huvudorsaken till att lärarstudenterna inte väljer en specialisering i engelska är 

att de prioriterar andra ämnen. Vad undersökningen också visar är att de respondenter som 

inte har en grundutbildning i engelska inte heller väljer engelska som specialisering. Endast 

17 % angav att de ansåg sig ha tillräckliga engelskkunskaper. Att engelskämnet faktiskt är ett 

av våra tre kärnämnen i grundskolan, som det krävs betyget godkänd i för att läsa vidare på 

gymnasiet, verkar inte ha så stor relevans för de lärarstuderande som läser mot de lägre 

åldrarna. Det borde uppmärksammas att det är fler som inte når målen i engelska än i svenska 

i slutet av grundskolan (Skolverket 2005b). Varför väljer inte de lärarstuderande engelska som 

specialisering och varför vill de inte gärna undervisa i engelska? Om orsaken till att 

lärarstudenterna inte vill undervisa i engelska är att de känner att deras kunskaper är 

otillräckliga finns det grund för vidare undersökningar kring möjlighet för mer obligatorisk 

engelskundervisning för lärare mot de lägre åldrarna. Eller en engelskinriktning kombinerat 

med exempelvis naturvetenskap eller samhällsvetenskap, vilket också hade varit ett bra 
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komplement till både den nya lärarutbildningens tanke att vi blivande lärare ska arbeta i 

arbetslag, där våra olika kompetenser kompletterar varandra och den nya regeringens 

framtidsvisioner att lärare ska ha lämplig ämnesutbildning för de skolår som undervisningen 

avser (Allians för Sverige 2006). 

 

Ett positivt resultat av vår undersökning är att majoriteten av alla lärare som varit med i vår 

studie tycker att engelska är ett roligt ämne att undervisa i. Skolverkets rapport (Lusten och 

möjligheten) visar att ”ju roligare läraren beskiver att det är att undervisa i ämnet desto bättre 

förutsättningar för elevens lärande” (ibid., s. 6). Både rapporten och Sundin (2001a) menar att 

elevers intresse i engelska till stor del har sin grund i faktorer utanför skolan. I rapporten 

framkommer också slutsatsen att lärares eget intresse för undervisning i engelska inte är så 

betydelsefullt för elever i skolår nio. Då vi själva anser att lärarens ämnesintresse har stor roll 

för undervisningen i de lägre åldrarna, ville vi undersöka om lärare och de lärarstuderande 

ansåg det samma. Resultatet visar att i princip alla både lärare och lärarstudenter anser att det 

är viktigt att lärare som undervisar i engelska har ett eget intresse för ämnet i de lägre 

åldrarna. Här kan antas att både lärare (som har erfarenhet) och lärarstuderande för de lägre 

åldrarna känner att deras egen entusiasm har stor betydelse för intresseväckandet av ett nytt 

ämne (här engelska) och som motivationsfaktor.  

 

Läraren behöver ha kunskaper om hur språkinlärning går till både i teori och praktik för att 

klara det nya läraruppdraget, något som Malmberg (2001) också påpekar. Vikten av denna 

kunskap framkommer även i vår undersökning då både lärare och lärarstuderande är överens 

om att det är viktigt att läraren som undervisar i engelska har kunskaper om hur eleverna lär 

sig ett nytt språk. Om läraren inte besitter denna kunskap eller inte är medveten om att 

eleverna har olika inlärningsstilar, är det lätt att falla in i rutiner där man inte reflekterar över 

att variera sin undervisning. Möjligheten finns att läraren väljer den undervisning som passar 

hennes egen inlärning eller så undervisar hon på samma sätt som hon själv blev undervisad 

när hon gick i skolan, eftersom det är ett sätt hon känner till. Detta är dock ett sätt som inte är 

uppdaterat mot kursplanen och nya teorier om hur språkinlärning går till, vilket innebär att 

utvecklingen i skolan inte går framåt. Även engelskutbildade lärare som har undervisat i 

många år kan, trots sin långa erfarenhet, behöva bli uppdaterade om nya forskningsrön om 

språkinlärning genom fortbildning. Norlinder (2001) påpekar dock att det tyvärr inte är så 

vanligt att lärarna får kompetensutveckling i engelska. De flesta lärare i vår undersökning 

svarar att de behärskar denna kompetens ganska bra, men det är också många lärare som ger 
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uttryck för motsatsen. Oroande och tankeväckande är att majoriteten av alla lärarstuderande 

har gett utryck för att de saknar tillräckliga kunskaper om hur barn lär sig engelska. Enligt 

kursplanen i engelska så är ett av målen i skolår fem att eleverna ska bli medvetna om hur de 

lär sig språket, vilket även forskning styrker (Lightbown & Spada 2004, Tornberg 2000, 

Ohlander 2001). Hur ska läraren kunna hjälpa eleverna att förstå hur de lär sig det nya 

språket, om läraren inte själv har tillräckliga kunskaper om hur eleverna lär sig? 

 

För att eleverna ska få en så bra start som möjligt i sin språkutveckling i engelska, är det 

viktigt att de får höra målspråket mycket och ofta, vilket styrks av bland annat Krashens teori 

”The input hypothesis” (Lightbown & Spada 2004). Läraren har i detta avseende en viktig roll 

genom att prata på engelska så mycket som möjligt och det är också av betydelse att läraren 

pratar korrekt engelska. Självklart ska läraren använda svenskan som stöd om det skulle 

behövas vilket också Hellström & Ljung (2001) påpekar, med kroppsspråket som 

komplement kan svenskt tal minimeras än mer. Både lärare och lärarstuderande är slående 

överens om hur viktigt det är att läraren pratar på engelska under engelsklektionerna. Vi 

noterade dock en skillnad i deras åsikter gällande omfattningen.  Flertalet lärare anger att de 

ofta pratar på engelska medan lärarstudenterna har som målsättning att alltid göra det. Dessa 

olikheter i svaren tror vi beror på respondenternas olika perspektiv att se på saken. Lärarna vet 

att det finns tillfällen då de behöver använda svenskan som stöd och besvarar därmed inte 

frågan med alltid. Lärarstudenterna däremot tänker mer utifrån det perspektiv vi har fått 

genom våra studier på högskolan, där vi lär oss om vad de olika teorierna förespråkar, i detta 

fall att när läraren använder för eleverna begriplig engelska så lär sig eleverna mer engelska.  

 

Vikten av ämneskunskaper är något som Köhlmyr (2000) och den nya regeringen (Allians för 

Sverige 2006) poängterar för en kvalitativ undervisning. Därför är det positivt att se att de 

flesta lärare och lärarstudenter, oberoende av utbildning, känner att de har tillräcklig 

kompetens i engelska språket för att undervisa i engelska för de lägre åldrarna. Trots detta 

positiva resultat så har vi också noterat att en stor del av respondenterna har uttryckt en 

osäkerhet i sin språkkunskap.  

 

För att på bästa sätt lära sig det nya språket behöver eleverna, som vi tidigare nämnt, höra 

mycket av målspråket, men som Sundin (2001b) påpekar behöver de även själva praktisera 

sina kunskaper och prata på engelska. Detta kan vara lättare sagt än gjort, då vi ser att lärare 

och lärarstudenter även i denna fråga har givit väldigt skilda svar. Majoriteten av 
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lärarstudenterna har som målsättning att eleverna alltid ska prata på engelska medan flertalet 

lärare uppger att deras elever ibland pratar på engelska. Denna differens i svaren kan bero på 

lärares och lärarstuderandes olika perspektiv att se på saken. Läraren har märkt av 

komplexiteten i att få eleverna att prata på engelska vilket kanske inte lärarstudenten har fått 

erfara ännu. Frågan är vilka faktorer som kan påverka eleverna till att prata mer på engelska. 

Enligt Krashens teori ”The affective filter hypothesis” (Lightbown & Spada 2004) så är 

elevernas motivation och inställning till att lära sig engelska av stor betydelse. Vi anser att det 

är viktigt med en lärare som själv är intresserad av ämnet och kan fånga elevernas intresse 

genom en varierad och motivationsskapande undervisning. Krashen menar att en 

grundläggande faktor för att eleverna ska våga prata är också ett tillåtande klimat där de vågar 

säga fel, något även vi ser som ett måste när man ska lära sig ett nytt språk. Det kan underlätta 

med en tidig start av engelskundervisningen eftersom det inte är lika pinsamt att säga fel när 

man är sju år som när man är elva år gammal. En tidig start av engelskundervisningen är 

också att föredra med tanke på att eleverna får mer tid på sig att inta det nya språket och ger 

bättre förutsättningar för bättre uttal, vilket även de flesta forskare är ense om (se till exempel 

Collier 1988).  

 

Sedan skolan kommunaliserades har läroplanen kommit att bli målstyrd och ansvaret för 

undervisningens organisation och innehåll ligger nu på den enskilde läraren. Carlgren & 

Marton (2002) pekar på lärarens förändrade uppdrag vilket har inneburit att lärares personliga 

ansvar har ökat och fått en ny mening. Då våra direktiv idag är målstyrda och anger de mål 

eleven skall ha uppnått i skolår fem och nio tycker vi det har varit viktigt att undersöka lärares 

och lärarstuderandes syn på dess vikt. Majoriteten av både lärare och lärarstuderande i vår 

studie anser att läroplanens och kursplanens mål är viktiga för deras undervisning eller 

kommande undervisning i engelska. Trots detta uppger majoriteten av lärarna att de inte alltid 

följer alla anvisningar som läroplanen föreskriver, då de svarar att eleverna sällan eller ibland 

är med och planerar och utvärderar sin engelskundervisning. Det visar sig att lärarstudenterna 

med en grundutbildning i engelska svarar ungefär på samma sätt som lärarna har gjort på det 

första påståendet, att eleverna ibland ska få vara med och planera sin engelskundervisning, 

medan de lärarstuderande utan utbildning har en vision om att deras elever ofta eller alltid ska 

få göra det. På påståendet, att eleverna får utvärdera sin engelskundervisning, är de 

lärarstuderande mer eniga om att de ofta eller alltid har detta som mål. Detta är ett 

tankeväckande resultat och skillnaden mellan vad lärare gör och lärarstuderande har som 

vision att göra kan återigen bero på lärare och lärarstuderandes olika perspektiv och 
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erfarenhet. En faktor kan vara kravet på individualisering, som kräver ett stort personligt 

ansvar från lärarens sida, samtidigt som tidsfaktorn också är avgörande då alla elever ska ha 

uppnått vissa fastställda mål i skolår fem. Mycket ska hinnas med på en begränsad tid som vi 

bara kan anta är en av orsakerna till att lärare inte alltid följer de anvisningar som kursplanen 

föreskriver, medan vi lärarstuderande faktiskt inte ännu har upplevt verkligheten.  

 

Det nationella provet ska ses som en hjälp för läraren i sin bedömning av elevers färdigheter 

mot de mål de ska ha uppnått i det femte skolåret (Ericksson & Börjesson, 2001). Vår 

undersökning visar att majoriteten av både lärare och lärarstuderande med en 

engelskutbildning tycker att provet är ganska viktigt. Tankeväckande är att lärare utan 

engelskutbildning i högre grad tycker provet är mycket viktigt än lärare med utbildning. Vi 

kan endast anta att en förklaring till detta kan vara att de lärarna utan utbildning sätter mer 

tilltro till proven. En faktor som påverkar kan vara att de själva kanske känner att de saknar en 

grundläggande didaktisk kompetens i just ämnet engelska då det ändå är nästan hälften av 

lärare utan utbildning som har svarat att det stämmer dåligt eller ganska dåligt att de har 

tillräckliga kunskaper om hur barn lär sig engelska.  

 

Det är viktigt att variera undervisningen för att kunna anpassa den till varje elevs behov då 

alla elever lär olika, vilket även Dunn, Dunn & Treffinger (Citerade i Tornberg 2000) menar. 

Undervisningens struktur kan i engelska varieras på oändligt massa vis vilket många av de 

författare vi har nämnt i vårt arbete bekräftar (se Bergström 1995, Thern-Bertéus 1996, 

Sundin 2001, Tholin 1996 med flera). Vi är positivt överraskade över svaren vi fått av lärare 

angående strukturen på deras engelskundervisning eftersom den speglar en 

engelskundervisning med varierande arbetssätt. Lärarstuderandes svar skiljer sig från lärarnas 

i den mening att de visar än högre ambitioner för sin kommande engelskundervisning, vilket 

är positivt och i hög grad svarar mot principerna i de undervisningsteorier vi lär oss på 

högskolan. Lärarna däremot är kanske mer realistiska när de lämnar sina svar eftersom de vet 

att den så kallade verkligheten gör det svårt att genomföra tankarna i teorierna fullt ut. 

Återigen tror vi att detta beror på de erfarenheter man har av undervisning.  

 

Då vi endast har undersökt hur lärarna ser på sin beredskap att undervisa yngre elever i 

engelska och vi inte vet hur undervisningen faktiskt går till hade den här undersökningen 

kunnat gå vidare med observationer och elevintervjuer för att få en djupare inblick. Trots att 

resultatet av vår undersökning inte visat så stora differenser som vi trodde mellan de som har 
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en engelskutbildning och de som saknar sådan, anser vi fortfarande att en bra 

engelskutbildning har stor betydelse för hur väl rustade lärare är för att ta 

engelskundervisningen i de lägre åldrarna. En lärare med en bra grund att stå på har helt andra 

förutsättningar att individanpassa och entusiasmera eleverna med en givande och rolig 

engelskundervisning, vilket även Sundin (2001) förespråkar. Ju bättre ämneskunskaper en 

lärare har desto större förutsättningar har hon/han för att fånga eleven i nuet och ta tag i och 

utveckla diskussioner som uppkommer i en klassrumssituation.  

 

Vårt syfte var att undersöka hur lärare och lärarstuderande för de lägre åldrarna ser på sin 

beredskap att undervisa yngre elever i engelska. Vad som har framkommit är att de flesta 

anser sig ha goda kunskaper i engelska språket, men inte om hur elever lär sig detta 

främmande språk. Detta kan påverka kvaliteten på engelskundervisningen för de lägre 

åldrarna. Oroande är också att många lärarstuderande med fem poängs grundutbildning i 

engelska inte gärna vill undervisa i engelska. Med tanke på undersökningens och 

litteraturstudiens resultat så kanske det skulle behövas mer obligatorisk engelskundervisning, 

vilket också skulle stärka engelskans svaga ställning i lärarutbildningen mot de lägre åldrarna.  

 

Vi har valt att avsluta med ett citat av Kerstin Sundin som sammanfattar våra tankar kring vår 

studie. 

 
Världen krymper genom massmediers information, ökade 

kommunikationsmöjligheter och resande. Svenskar behöver ett världsspråk som 

engelskan. För att ge eleverna så goda kunskaper och färdigheter som möjligt 

måste vi få välutbildade lärare i engelska, lärare som kan skapa goda 

inlärningsmiljöer, intressera och stimulera eleverna medan de är öppna för och 

nyfikna på ett främmande språk. Kunniga och duktiga lärare i engelska också för 

de små barnen så att dessas behov kan mötas på ett kvalificerat och bra sätt är 

viktigt. Eftergymnasiala ämnesstudier såväl som främmandespråksmetodik och -

didaktik behövs för alla som ska lägga grunden i detta angelägna ämne. 

                                                                     (Sundin 2001a, s. 158)  
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