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Sammanfattning 

Det sägs att barn har lätt att lära språk då de tycks uppskatta att lära sig nya ord och är nyfikna 

på språk. Jämfört med många andra länder påbörjas språkinlärningen i Sverige relativt sent. I 

den här litteraturstudien undersöks viktiga förutsättningar för inlärning vid en tidig språkstart 

samt hur elever i årskurserna F-3 lär sig uttal i engelska som andraspråk. Som grund för 

analysen av studiernas resultat används Critical Period Hypothesis (CPH), Krashens teorier 

om andraspråksinlärning samt Piagets teorier om barns utveckling. Fem studier har 

analyserats. Resultatet av litteraturstudien påvisar nyttan av tidig språk- och uttalsinlärning 

men att det är i hög grad beroende av lärarnas kompetens. Vidare visar resultatet att 

uttalsinlärning gynnas mest av metoder som innehåller direkt respons på elevernas uttal men 

även att passiva inlärningsmetoder (t.ex. lyssna på sång) gynnar inlärning av uttal som ligger 

nära modersmålet. När det gäller barns språk- och uttalsinlärning är det viktigt att ha rätt 

kompetensen hos lärarna och att flera metoder (direkt och indirekta) kan gynna inlärningen.  

 

Nyckelord/Keywords: aktionsforskning, engelska som andraspråk, årskurs F-3, 

uttalsinlärning, experimentella inlärningsprogram 

Action research, ESL, English as a second language, elementary education, grade 1, 2, 3, 

pronunciation, experimental learning programs  
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1. Inledning 
Det sägs att barn har lättare att lära sig språk än vuxna och att de tycks uppskatta att lära sig 

nya ord och är nyfikna på språk redan vid tidig ålder. I Sverige påbörjas undervisningen i 

engelska som andraspråk relativt sent i jämförelse med andra länder. Engelskundervisningen 

kan börja så pass tidigt som vid tre års ålder i Finland (beroende på övriga språkval) och i 

förskoleklass eller i årskurs 1 i de andra nordiska länderna (Lundberg, 2016, s. 14-15). I till 

exempel Danmark, påbörjas engelskundervisningen i årskurs 1 med motiveringen att det 

engelska uttalet är lättare för barn att lära sig tidigt. Danskarna motiverar den tidiga starten av 

engelskinlärningen med att det är en stärkande aktivitet även för modersmålet (Lundberg, 

2016, s. 14). Trots att våra grannar påbörjar engelskspråksundervisningen i relativt tidig ålder 

är engelskans betydelse som ämne i de yngre åldrarna ifrågasatt i Sverige (Lundberg, 2016, s. 

13). Lundberg (2016, s. 12) argumenterar att även om de svenska styrdokumenten 

understryker vikten av undervisning i tidig ålder så tycks vissa skolor och lärare tolka dem 

som att engelskundervisningen inte behöver påbörjas före höstterminen årskurs 3. I Sveriges 

kursplan (F-3) för ämnet engelska står det att syftet med ämnet är att eleverna ska kunna 

förstå och göra sig förstådda i engelska, både i tal och i skrift (Skolverket, 2011, s. 30). De ska 

få en sådan tilltro till sin språkliga förmåga att de kan kommunicera med andra på engelska. I 

Lgr11 anges att man ska ha arbetat med det centrala innehållet, i ämnet engelska, senast 

vårterminens slut i årskurs 3 (Skolverket, 2011, s. 31). Att det inte står klart angivet när 

undervisningen bör starta kan då ge upphov till ett relativt fritt tolkningsutrymme som kanske 

inte var avsett. Oavsett när barn börjar lära sig engelska, i förskola eller i skola är det 

värdefullt att ta reda på om några aspekter av undervisningen är särskilt viktiga. Finns det 

något särskilt som gynnar unga elevers språk- och uttalsinlärning? Genom att genomföra en 

litteraturstudie kommer jag att analysera forskning om hur barn (elever F-3) kan lära sig 

engelska som andraspråk. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med litteraturstudien är att analysera forskning om barns uttalsinlärning i engelska som 

andraspråk i årskurs F-3.  

 Vad behövs vid en effektiv uttalsinlärning av engelska som andraspråk i lägre 

årskurser?  

 Vad påverkar F-3 elevers uttalsinlärning? 

2. Bakgrund 
Nedan definieras vissa begrepp. Det ges en genomgång av befintlig litteratur, det ges en 

redogörelse för den svenska kursplanen i engelska och teorier om språkinlärning.  

2.1 Begreppsdefinitioner 
Begrepp som används mycket i den här litteraturstudien är tidig språkstart och 

uttalsinlärning.  

2.1.1 Tidig språkstart 

Det finns ingen tydlig förklaring till begreppet tidig språkstart. I litteraturen som presenteras i 

den här studien börjar elever lära sig engelska någon gång mellan tre och nio års ålder. Det 

står inte presenterat i någon av de analyserade studierna om eleverna är helt nya på 

engelskundervisning eller om de har deltagit i engelskundervisning tidigare i deras skolgång. 

Det finns ett behov att definiera vad som menas med tidig språkstart för att kunna göra 

sammanställningar av då begreppet tycks användas generellt för språkundervisning från 



förskoleålder upp till årskurs 4 (Kit-fong Au, 2013; Kit-fong Au, Wailan Chan, Cheng, Siegel 

& van Yip Tso, 2014; Lai, Tsai & Yu, 2009; Lundberg, 2007; 2016; Trofimovich, Lightbown, 

Halter & Song, 2009). Som en konsekvens har jag valt att definiera tidig språkstart som den 

tidpunkt den obligatoriska skolnärvaron börjar, dvs. årskurs 1.  

2.1.2 Uttalsinlärning 

Med uttalsinlärning menas förmågan att diskriminera andras uttal och höra hur ord ska uttalas, 

en annan del av uttalsinlärning är det som eleverna producerar själva och hur det låter. Detta 

kommer även att diskuteras i samband med kursplanen längre ner i texten. I de analyserade 

studierna syftar uttalsinlärning på det som eleverna producerar och inte det som de hör (Kit-

fong Au, 2013; Kit-fong Au, m.fl., 2014; Lai, m.fl., 2009; Lundberg, 2007; Trofimovich, 

m.fl., 2009). Det är också den definition som används i den här studien.  

2.2 Litteraturbakgrund 
Lundberg (2016, s. 27-29) skriver att forskning inom språkinlärning för de yngre skolåldrarna 

kan delas in i tre grova kategorier: vilken är den optimala åldern för att börja lära sig ett 

främmande språk, vilka är för- och nackdelarna med tidig språkinlärning och hur lär sig barn 

språk? När det gäller den optimala åldern så anses yngre ålder vara bättre än äldre men en 

tydlig ålder har inte angetts. Åldrarna som studerats där undervisningen angetts som tidig 

språkinlärning i litteraturen varierar stort, från cirka tre till nio år (Kit-fong Au, 2013; Kit-

fong Au, m.fl., 2014; Lai, m.fl., 2009; Lundberg, 2007; 2016; Trofimovich, m.fl., 2009). En 

fördel kan vara att barn i de yngre skolåldrarna inte är så självmedvetna som äldre barn kan 

vara och att de därför vågar prova sig fram med språket. De påverkas inte av rädsla för hur 

andra bedömer deras språkfärdigheter. Avseende för- och nackdelar med tidig språkinlärning 

visar forskning att en tidig språkstart har inga eller få nackdelar. Men det är inte endast tidig 

undervisning som är av vikt för att barn når optimal språkinlärning. Kvaliteten på 

undervisningen spelar stor roll. Kvaliteten tillsammans med kontinuitet i undervisningen och 

mycket undervisningstid är det som ger den bästa förutsättningen. Barnen får på det viset en 

”språkdusch” då de ständigt kommer i kontakt med det engelska språket (Lundberg, 2016, s. 

27-30). Ett bra sätt att lära ut uttalsinlärning enligt Nicolaidis och Mattheoudakis (2012, s. 

306) är att lära ut ord som är lika varandra, lexikala bitar (lexical chunks), så som alltiteration. 

Det här arbetssättet hjälper eleverna att så att säga ”fästa” den nya kunskapen vid kunskap 

som de redan besitter, vilket gör det lättare för dem att memorera den nya kunskapen. 

Bristande kunskaper och kompetens i att undervisa i engelska har negativ inverkan på 

språkinlärningen. Om eleverna får en bristande undervisning i tidig ålder kan de tappa 

motivationen för språket (Lundberg, 2016, s. 27-29). Även om det är oklart vid vilken ålder 

det är optimalt att påbörja språkinlärning visar forskning att det är viktigt att det finns en 

kompetens hos undervisande lärare för att en tidig språkinlärning ska vara fördelaktig.  

Hur lär sig barn språk? Enligt Pinter (2017, s. 37) har barn en stark intuitiv förmåga att lyssna 

till språkljud och de uppskattar härma ljud vilket blir en fördel för uttalet. Det 

överensstämmer med vad Lundberg (2016, s. 28) lyfter fram som den främsta fördelen med 

tidig språkinlärning, nämligen att barn är mer uppmärksamma på språkljud och intonation. 

Det är denna uppmärksamhet, menar Lundberg, som gör att barn som tidigt lär sig språk får 

en så god intonation och uttal att de talar språket som om det vore deras första språk.  Dock, 

argumenterar Nicolaidis och Mattheoudakis (2012, s. 304), tycks det som om fokus på 

uttalsinlärning har minskat de senaste åren till förmån för andra aspekter av språkinlärning, så 

som grammatik och språkförråd. Den här bristen på fokus anser Nicolaidis och Mattheoudakis 

(2012, s. 304) generellt finns i både undervisning och forskning. Uttalsinlärningen har inte 

skett systematiskt utan berott på läraren och det är inte självklart att läraren har ett naturligt 

uttal (native). Det tycks som om barn lär uttal sig genom att lyssna och härma vilket ställer 



krav på undervisningen både avseende prioriteringar och lärarkompetens (Lundberg, 2016, 

s.21-22). 

2.3 Vad nämner den svenska kursplanen om undervisning i engelska  
Enligt Skolverket (2011, s. 30) är språket en viktig faktor för oss som individer och det är det 

vanligaste redskapet som vi använder oss av när vi kommunicerar. Genom språket kan vi ta 

till oss andras vardag och delta sociala sammanhang. Skolverket menar att språket öppnar 

många dörrar för oss socialt och i våra yrkesliv. I kursplanen för engelska skrivs fem 

förmågor fram. Elever ska vid avslutad tredje klass fått utveckla förmågorna att: 

 förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

 formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 
 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av 

världen där engelska används. (Skolverket, 2011, s. 30). 

Av dessa behandlar de fyra första aspekterna elevernas uttalsförmåga och/eller förmåga att 

tolka uttal. För att ha möjlighet att göra detta på engelska står det i det centrala innehållet för 

årskurs 1-3 att eleverna ska få lära sig bland annat sånger, ramsor, enkla fraser och förstå 

enkla instruktioner på tydligt talad engelska (Skolverket, s. 31). En viktig del av 

språkinlärning och språkförståelse är att elever hör skillnad på andra personers uttal och om 

det som sägs uttalas korrekt (som ett modersmål) eller uttalas med en brytning. Detta är en 

annan beskrivning av uttalsinlärning än den som används i den här studien. I det här fallet 

handlar det mer om hörförståelse än om elevens egen förmåga att uttala engelska ord och 

fraser. Att elever lär sig att diskriminera mellan modersmålsuttal och uttal som bryter på 

talarens modersmål är en viktig del för uttalsproduktionen men det är inte det som den här 

litteraturstudien syftar till. 

3. Teoretiskt perspektiv 
De teoretiska perspektiven som jag använder mig av i studien är CPH, the Sensitive period, 

Krashens teorier om andraspråksinlärning samt Piagets teorier om barns utveckling. Dessa 

teorier bygger på etablerade kognitiva och psykologiska utvecklingsteorier som belyser barns 

mentala utveckling, språkets utveckling (tanke och tal) liksom inlärningsförmåga. 

Tillsammans ger de en fylligare och mer komplett bild av språkinlärning än om jag begränsat 

mig till enbart den ena teoretiska utgångsbasen.  

3.1 Critical Period Hypothesis och the Sensitive Period 
Enligt teorin om kritiska utvecklingsperioder, Critical Period Hypothesis, CPH, anses 

språkinlärning försvåras efter elva eller tolv års ålder (Lundberg (2016, s. 29). Pinter (2017, s. 

36) påpekar att grundidén med CPH är att hjärnans förmåga att förändras minskar under 

puberteten och att det därför blir svårare att lära sig andraspråk jämfört med tidigare åldrar. 

Under 60-talet introducerade Eric Lennerberg begreppet Critical Period Hypothesis, CPH. 

Teorin har både stöd och motstånd från forskare. De som är motståndare har istället lyft 

begreppet the sensitive period som snarare fokuserar på när barn tillägnar sig språk mest 

gynnsamt, under de rätta förutsättningarna. En anledning till att det finns olika uppfattningar 

är att forskning inte kunnat visa tydligt på en period när en person lär sig språk bäst. När 

elever befinner sig i de yngre åldrarna gynnas deras språkinlärning av deras motivation och 

intresse för ämnet, deras språkliga medvetenhet och självtilliten i den språkliga förmågan. De 

yngre eleverna skapar sig även en egen kulturell medvetenhet då de lär sig språket. Redan 

från tidig ålder vill de flesta barn lära sig engelska då det finns runt omkring dem hela tiden 



och det är något som är viktigt att ta tillvara på. Jämfört med elever i de yngre åldrarna lär sig 

äldre elever språk snabbare då de har utvecklat sina inlärningsstrategier (Lundberg, 2016, s. 

29-30).  

3.2 Krashens andraspråksteorier 
Krashens andraspråks teori har fem olika delar men jag kommer enbart använda mig av tre av 

dem då jag bedömer att endast de är relevanta här. De är the Acquisition-learning distinction, 

the Monitor Hypothesis och the Input Hypothesis. De två teorierna som inte beaktas i studien 

är the Natural Order Hypothesis och the Affective Filter Hypothesis. Krashens teorier beskrivs 

i ordalag för grammatiska regler och det är så jag redogör för dem nedan, dock tolkar jag dem 

som att de även är applicerbara på uttalsinlärning. 

Med the Acquisition-learning distinction menar Krashen att individer lär sig språk omedvetet 

(acquisition) och medvetet (learning). Medveten språkinlärning innebär till exempel 

systematisk inlärning av språkliga regler i ett skolsammanhang som att öva på böjning av 

verb. Krashens andraspråksteori påvisar med forskning att ”rättning” av barns språkfel vid 

inlärning av ett andraspråk inte ger något resultat, eller rättare sagt att brist på ”rättning” inte 

hindrar barnet från att lära sig de rätta språkreglerna. The Acquisition-learning distinction är 

inte begränsad till vare sig inlärarens andraspråk eller en informell inlärningssituation. 

Krashen menar att vi lär oss om vårt förstaspråk i skolan och att vi även kan lära oss (acquire) 

andraspråk i klassrummet och även i informella sammanhang (Krashen, 1987, s. 11 & 13-15).  

The Monitor Hypothesis syftar till de grammatiska reglerna och hur de används vid 

språkanvändandet. För regler som inte är fullt inlärda, så de följs automatiskt, krävs att tre 

kriterier följs för att det ska bli rätt i den aktuella talade situationen. Det första kriteriet är tid 

att fundera över vilka regler som gäller, det andra är att individen behöver fundera över vilken 

form som är rätt och den tredje är att individen behöver kunna den aktuella regeln (Krashen, 

1987, s. 18-19).  

The Input Hypothesis syftar till att vi lär oss det som är en liten bit ifrån det vi redan kan. För 

att vi ska lära oss språk behöver det vara förståeligt för oss, språket behöver ha mening. Att 

kunna ett språk flytande är inte något som bara händer utan något som ”växer fram” under en 

längre tid. Det vi lär oss går från medveten till undermedveten kunskap. Det tar olika lång tid 

för alla som lär sig ett språk att gå från ett steg till ett annat, men för de flesta är de första 

försöken att producera språk inte korrekta. Ju mer språk vi hör och tar till oss desto mer språk 

kan vi producera (Krashen, 1987, s. 23).  

Då jag tolkar Krashens hypoteser som applicerbara på uttalsinlärning vill jag redogöra för hur 

jag bedömer de teorierna som jag lyft fram. Jag tolkar the Acquisition-learning distinction 

som att vi lär oss både som en medveten handling och som en omedveten handling och att 

detta går att applicera på uttal likväl som på grammatik. Detsamma gäller the Monitor 

Hypothesis och the Input Hypothesis där vi lär oss hur saker fungerar, hur ord uttalas, utan att 

vi egentligen reflekterar över reglerna och vi lär oss det som är likt det vi redan kan. 

3.3 Piaget och barns utveckling 
Piaget delade in den mentala utvecklingen hos människor i fyra steg och knöt an dem till olika 

åldrar. De fyra stegen är det sensormotoriska perioden (från födsel till två års ålder), det 

preoperationella tänkandets period (från två år fram till sju år), de konkreta 

tankeoperationernas period (från sju år till elva år) och det abstrakta tänkandets period (från 

elva år och framåt) (Pinter, 2017, s. 7). På grund av att studien inriktar sig på elever i 

förskoleklass till årskurs tre så kommer jag bara beskriva de aktuella perioderna för den 

åldersgruppen. 



Piaget menade att barn i det preoperationella tänkandets period inte kunde tänka logiskt och 

att de var egocentriska i sitt tänkande. Han utförde bland annat experiment där barn i den 

åldersgruppen fick titta på en modell av några berg och sedan identifiera det fotografi som 

beskrev hur en docka i en annan del av rummet såg bergen. Barnen valde oftast det fotografiet 

som visade barnets perspektiv, inte dockans. I de konkreta tankeoperationernas period 

menade Piaget att barnet börjar kunna tänka logiskt men endast om saker i deras omedelbara 

närhet (Pinter, 2017, s. 7-8).  

Pinter (2017, s. 9-10 & 136) argumenterar för att lärare bör känna till de olika perioderna i 

Piagets teori för att på bästa sätt kunna möta deras elever i den perioden som barnen befinner 

sig. En elev i det preoperationella tänkandets period har inte samma behov eller 

förutsättningar som en elev som befinner sig i de konkreta tankeoperationernas period. Pinter 

ger flera förslag på anpassade övningar som lärare kan utföra med sina elever beroende på 

elevernas utvecklingsperioder. Till ämnet Familjer ger hon förslag på aktiviteter i förhållande 

till ålder på eleverna. De yngre eleverna får lättare uppgifter där det är mer närliggande till 

dem själva än vad de äldre eleverna får. Till exempel får de yngre eleverna en kort talövning 

där de får beskriva sina familjer med stöd av fotografier medan de äldre eleverna får berätta 

om framtida familjer och deras strukturer utan bildstöd.   

4. Material och metod 
Nedan kommer jag beskriva min arbetsprocess från att söka efter relevanta texter till hur jag 

genomfört min analys av det utvalda forskningsmaterialet. 

4.1 Databaser och sökkriterier 
För insamlandet av relevant litteratur genomförde jag litteratursökningar i sökmotorerna 

ERIC, SUMMON och Teacher’s Reference Center. Sökningarna begränsades till peer-review 

och genom att ange publikationsår från och med 2007. Begränsningarna valdes för att 

försäkra representation av aktuell forskning samt att studierna är granskade av andra forskare 

innan publicering. Sökorden var: phonetics, primary school, elemantary school, English, 

elementary, foneminlärning, lågstadiet, engelska, uttal, uttalsinlärning, engelska som 

andraspråk och engelska för yngre åldrar. Dessa sökord gav inga träffar. De sökord som 

sedan användes var: elementary education, grade 1, grade 2, grade 3, L2, second language 

learning och pronunciation. I databasen ERIC fick jag trettiofyra träffar. För att studierna 

skulle inkluderas behövde de handla om: 

 Engelskt uttal (som främmande eller andraspråk) 

 Elever i årskurs 1 – 3 (eller motsvarande åldrar) 

 Empiriska studier 

Studier exkluderades om de till exempel studerade språkinlärning hos hörselskadade elever. 

I det första bedömningssteget utgick jag från titlarna och kunde genast exkludera tjugofem 

studier p.g.a. deras fokus exempelvis på uttalsundervisning för hörselskadade elever. I det 

andra steget i bedömningsprocessen läste jag sammanfattningarna av de nio kvarvarande 

studierna vilket resulterade i att ytterligare fem artiklar exkluderades. De följande fyra 

studierna lästes och analyserades i fulltext (se tabell 1). Jag fick även kunskap om en 

avhandling på ämnet (Lundberg, 2007) som jag läste och fann relevant och därför 

inkluderades även den i litteraturstudien.  

Tabell 1. Sökvägar 



Sökmotor Sökord Träffar Lästa titlar Lästa 

sammanfattningar 

Använda 

texter 

ERIC DE 
"Elementary 
Education" OR 
DE "Grade 1" 
OR DE "Grade 
2" OR DE 
"Grade 3" 
AND L2 OR 
second 
language 
learning AND 
pronunciation 

38 (peer 

review) 

 

34 efter 

begränsningat 

utgivningsår 

2007-2016 

34 9 4 

 

4.2 Analys 
Texterna har analyserats utifrån studiens frågeställningar. Det här arbetssättet är en form av 

innehållsanalys där jag försöker urskilja mönster och teman mellan texterna (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s 147).  

Det vetenskapliga materialet som jag utgår ifrån i litteraturstudien är till mestadels 

engelskspråkiga forskningsartiklar men även en svensk doktorsavhandling ingår. Alla studier 

är baserade på empirsikt material. Tabell två visar en översikt över de inkluderade och 

analyserade studierna inklusive antal deltagande barn och deras ålder. 

Tabell 2. Översikt över de analyserade studierna 

Titel Författare, År, Ort Ålder på 

informanterna & 

Antal 

informanter 

Typ av 

dokument/ 

metod 

Tid för 

genomförande 

Songs as 

Ambient 

Language Input 

in Phonology 

Acquisition 

Terry Kit-fong 

Au 

2013 

Hong Kong, Kina 

5-7 år 

126 st 

Forsknings-

artikel 

 

Empirisk 

studie 

  

18 veckor  

A Multimedia 

English 

Learning 

System Using 

HMMs to 

Improve 

Phonemic 

Awareness for 

English 

Learning 

Lai, Y.-S., Tsai, 

H.-H., & Yu, P.-

T. 

2009 

Yunlin County, 

Taiwan 

9-10 år  

120 st 

Forsknings-

artikel 

 

Empirisk 

studie  

12 veckor 

Can non-

interactive 

language input 

benefit young 

Terry Kit-fong 

Au, Winne 

Wailan Chan, 

Liao Cheng, 

Experiment 1: 5-

6 (vid start) 

Experiment 2: 6-

7 år 

Forsknings-

artikel 

 

Empirisk 

Experiment 1: 

18 månader 

Experiment 2: 

7 veckor 



second-

language 

learners? 

Linda S. Seigel & 

Ricky van Yip 

Tso 

2014 

Hong Kong, Kina 

 

Experiment 1: 

155 st  

Experiment 2: 

112 st 

studie 

The 

Development of 

L2 

Pronunciation 

in a Listening 

and Reading 

Program 

Pavel 

Trofimovich, 

Patsy M. 

Lightbown, 

Randall H. Halter 

& Hyojin Song 

2009 

New Brunswick, 

Kanada 

Årskurs 3 vid 

start av studien 

 

99 st 

Forsknings-

artikel 

 

Empirisk 

studie 

2 år 

Teachers in 

Action – Att 

förändra och 

utveckla 

undervisning 

och lärande i 

engelska i de 

tidigare 

skolåren  

Gun Lundberg 

2007 

Umeå, Sverige 

Vuxna lärare 

med olika 

utbildning  

146 började, 123 

avslutade 

Doktors-

avhandling 

 

Empirisk 

studie 

5 terminer 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 
Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 70) framför att forskare som bedriver litteraturstudier måste ta 

i beaktande vilka etiska ställningstaganden som forskarna till de granskade studierna har tagit. 

I urvalet av texter i den här litteraturstudien har de fyra forskningsetiska kriterierna som 

Björkdahl Ordell (2007, s. 26-27) skriver om vägt in. Dessa är: 

 Informationskravet 

 Samtyckeskravet 

 Konfidentialitetskravet 

 Nyttjandekravet  

Det första och andra kravet är att informanterna ska få information om vad forskningen syftar 

till samt kunna ge sitt medgivande till att vara med i studien. De tredje och fjärde kraven är att 

informanterna ska skyddas så ingen enskild individ går att utpeka och att den insamlade 

empirin endast används i det tilltänkta ändamålet (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26-27). Efter att 

ha granskat forskningsmaterialet som tas upp i den här studien gör jag bedömningen att dessa 

uppfyller de forskningsetiska kraven.  

5. Resultat 
Här presenteras resultatet för frågeställningarna under två olika underrubriker. 

5.1 Vad behövs vid en effektiv inlärning av engelska som andraspråk i lägre 
årskurser? 
I analyslitteraturen är engelskan andraspråket som ska läras in men modersmålet varierar, 

franska (Trofimovich, Lightbown, Halter & Song, 2009), taiwanesiska (Lai, Tsai & Yu, 



2009), svenska (Lundberg, 2007) och kantonesiska (Kit-fong Au, 2013; Kit-fong Au, Wailan 

Chan, Cheng, Siegel & van Yip Tso, 2014). I studierna varierade undervisningsmetodens 

längd mellan sju veckor och två och ett halvt år (för närmare beskrivning av de olika 

undervisningsmetoderna se nedan). Den svenska studien skilde sig från de övriga studierna då 

den studerade hur lärarna arbetade i klassrummet och deras kompetensutveckling och 

resultatet av undervisningen återges som lärares upplevelser av barnens lärande (Lundberg, 

2007). Två av undersökningarna jämför även de olika undervisningsmetodernas effekt på 

engelskan genom att halva gruppen av eleverna genomför samma språkintroduktion med ett 

språk som är närmare modersmålet, putonghua (standard kinesiska i Beijingområdet) (Kit-

fong Au, 2013; Kit-fong Au, m. fl., 2014).  

5.1.1 Presentation av de experimentella undervisningsmetoderna  

De undervisningsmetoder och deras effekt på inlärning som analyserats i de inkluderade 

forskningsartiklarna är både passiva (indirekta) och interaktiva (direkta) metoder. Metoderna 

presenteras i ordningen från passiv till interaktiv. Den svenska studien presenteras i ett eget 

stycke då den har ett något annorlunda upplägg än de andra även om undervisningen bör 

kunna klassas som interaktiv.  

I den mest passiva språkundervisningen delades de 126 elevernas (ca 6 år) in i två 

experimentgrupper (ingen kontrollgrupp), engelska och putonghua. Putonghua är ett språk 

inom samma språkfamilj som kantonesiskan till skillnad från engelskan som skiljer sig 

markant från kantonesiskan. Eleverna fick under cirka en halvtimme per dag, under lunchen i 

18 veckor lyssna på sånger på antingen engelska eller putonghua (Kit-fong Au, 2013).  

I en senare studie genomfördes en något mer interaktiv språkundervisning (Kit-fong Au mfl., 

2014). Liksom den ovanstående studien genomfördes undervisning i antingen engelska eller 

putonghua men med olika upplägg för yngre och äldre elever. Alla eleverna fick lyssna på 

ljudböcker och fylla i ett uppgiftsblad när boken var slut. De 155 yngre eleverna (5-6 år) fick 

undervisning i 18 månader och de fick också genomgång av materialet i skolan men lyssnade 

på böckerna och fyllde i uppgiftsbladet hemma. De äldre eleverna (112; 6-9 år) undervisades i 

sju veckor. De fick materialet utlämnat men lyssnade och fyllde i uppgiftsbladet hemma 

liksom de yngre barnen.  

Även om ingen kontrollgrupp användes och undervisningen hade skillnader i upplägg och tid 

i dessa studier så indikerar samstämmigheten i resultatet att det tycks vara lättare att lära sig 

uttal för närbesläktade språk (som engelskan för oss svenskar) än språk som ligger längre 

ifrån (som finskan). Dock jämförs inte olika undervisningsformer i de här studierna så det går 

inte att dra någon slutsats om bättre, jämlik eller sämre undervisningsmetod. 

I en kanadensisk studie om löpte över två år delades de 99 eleverna (7-10 år) in i två olika 

grupper, en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick traditionell 

engelskundervisning, de övade på fonetiska och muntliga kunskaper men med mindre fokus 

på att läsa och skriva. Experimentgruppen fick sin engelskundervisning via ett 

förståelsebaserat program (lyssna och läsa individuellt). Eleverna i experimentgruppen övade 

endast på att läsa böcker och annat material samt lyssna till tillhörande inspelade ljudfiler. De 

hade ingen interaktion under lektionerna med vare sig lärare eller klasskamrater och de fick 

ingen undervisning i engelska av lärarna utan fick själva välja det material som de ville jobba 

med. Även om det saknades interaktion med andra (lärare och klasskamrater) i den här 

undervisningsformen så förmodades eleverna ändå jobba med materialet och därför klassar 

jag undervisningen som relativt aktiv (direkt) (Trofimovich, mfl. 2009). Det genomfördes två 

mätningar som jämförde resultaten mellan kontrollgruppen och experimentgruppen. Den 

första mätningen skedde efter ett år och visade ingen signifikant skillnad mellan 



undervisningsformerna. Den andra mätningen genomfördes efter två år när projektet 

avslutades och visade på ett lite högre flyt i talet samt begriplighet hos kontrollgruppen med 

den traditionella undervisningen. Dock syntes ingen skillnad på gruppernas uttal i förhållande 

till accent och båda grupperna förbättrades under tid i alla mätningar (Trofimovich m.fl., 

2009, s. 626-630). Resultatet indikerar att undervisning tillsammans med lärare och kamrater 

främjar flyt och begriplighet i talet medan uttal av enskilda ord inte tycks påverkas av enskild 

och mer passiv undervisning i jämförelse med den mer traditionella undervisningen. 

Den mest interaktiva undervisningsmetoden undersöktes i Taiwan med 120 elever, 9-10 år. 

Eleverna delades även här in i en kontroll- och en experimentgrupp där kontrollgruppen fick 

traditionell engelskundervisning (inte närmare beskriven) och experimentgruppen fick lära sig 

engelska genom dataprogrammet multimedia English learning (MEL) system. Vid 

användningen av MEL spelar eleverna in sitt tal och får direkt respons från dataprogrammet i 

förhållande till bland annat deras tempo och uttal av både meningar och ord (Lai, Tsai & Yu, 

2009). I multimedia English learning (MEL) system testades eleverna före och efter 

programmet, med tolv veckors mellanrum. Resultatet av utvärderingstesterna visade att 

eleverna i kontrollgruppen visade lägre resultat i förhållande till volym, tempo, uttal och 

intonation än vad experimentgruppen gjorde (Lai m. fl., 2009, s. 278). Detta indikerar att den 

direkta responsen som gavs i dataprogrammet har en gynnsam effekt på inlärning men då den 

traditionella undervisningen i den här studien inte är närmare beskriven är det svårt att dra 

några egentliga slutsatser på vad skillnaderna beror på. 

Den femte undersökningen som har analyserats är Lundbergs (2007, s. 76-79) Teachers in 

Action där hon har följt 123 lärare som genomgått vidareutbildning i 

aktionsforskningsundersökningar för sin kompetens- och undervisningsutveckling. 

Aktionsforskning syftar till att medvetandegöra länken mellan planering, genomförande och 

utveckling av undervisning genom att utvecklingsfrågor i undervisningen synliggörs 

(Lundberg, 2007, s. 82). Lärarna har under fem terminer jobbat halvtid och vidareutbildat sig 

på distans på halvtid. Aktionsforskningsundersökningarna följer mönstret ”planering, 

observation, aktion och reflektion” (Lundberg, 2007, s. 75). Studien har inte syftat specifikt 

till barns uttalsinlärning utan språkinlärning i stort, men den tar upp viktiga aspekter som är 

applicerbara och aktuella för barns uttalsinlärning och har därför inkluderats i studien.  

Aspekter som hon lyfter är möjlighet till upprepning, användandet av hela kroppen vid 

inlärning samt sånger och ramsor. 

5.1.2 Undervisningens resultat 

Sammanställningen av resultaten för de studier som undersökt de mer interaktiva 

undervisningsformerna indikerar att eleverna lärde sig bäst med interaktiv undervisning. Dock 

verkar storleken på effekterna bero på graden av interaktivitet och närhet till respons. För det 

responssnabba programmet multimedia English learning (MEL) system så framträdde 

skillnaden mellan elevgrupperna redan efter en tolvveckorsperiod till fördel för eleverna i 

experimentprogrammet. När det gäller jämförelsen mellan förståelsebaserad 

engelskundervisning och traditionell kanadensisk engelskundervisning så var skillnaderna inte 

lika märkbara. Först efter två års undervisning påvisades skillnader mellan grupperna, där de 

elever som fick interaktiv (traditionell) undervisning uppnådde bättre resultat än de elever 

som var med i experimentgruppen (Trofimovich m.fl., 2009, s. 626-630). Detta speglas också 

i den svenska studien där lärarnas upplevelser indikerar att eleverna hade lättare att lära sig 

ord och uttal genom att få sjunga egenproducerade sånger och använda hela kroppen vid 

engelskinlärningen (Lundberg, 2007, s. 93-94).  

För att summera resultaten av samtliga studier så tycks passiv indirekt undervisning främst ge 

resultat på uttal av ett språk som är nära besläktat med elevens förstaspråk. Djupare 



engelskkunskaper tycks gynnas av samspelet mellan elev, lärare och klasskamrater men även 

ett dataprogram som stimulerar eleverna tycks ha en positiv effekt på elevernas 

engelskkunskaper. Som svar på frågan vad som behövs för effektiv inlärning av engelska i de 

lägre årskurserna så indikerar den här studiens resultat att interaktiv undervisning där eleverna 

får chans att prova många former av undervisning och lärande, lyssna, läsa, skapa, sjunga, i 

grupp och individuellt är att föredra framför med passiva indirekta undervisningsmetoder.  

5.2 Vad påverkar elevers språkinlärning i de lägre årskurserna? 
Kroppsspråk, rekvisita i form av bilder och gosedjur tycks underlätta språkundervisning i de 

lägre årskurserna. Lundberg (2007, s. 91-92, 94) beskriver hur hennes lärarstudenter framför 

observationer som att eleverna i förskoleklass tar till sig uttal otroligt snabbt och att eleverna 

lär sig ord lättare när läraren förtydligade vad hen menar med kroppsspråk och gester. Även 

synlig rekvisita såsom gosedjur eller bilder gjorde att eleverna hade lättare att lära sig, de 

vågade gissa på vad dessa saker hette på engelska. Elever i de högre årskurserna är mer 

självmedvetna och vågar inte gissa sig fram. Informanterna märkte även att eleverna hade ett 

behov av att upprepa sånger, ramsor och ord som de lärt sig till en mycket större utsträckning 

än vad informanterna hade planerat för. Elevernas motivation påverkades positivt av att dessa 

aktiviteter upprepades. Även om de övriga inkluderade studierna inte undersöker vad som 

påverkar undervisningen så visar deras resultat att aspekter som tycks påverka språkinlärning 

positivt inbegriper att lyssna på ljudmaterial såsom sånger och böcker, att få snabb respons 

och att lära i ett sammanhang (Kit-fong Au, 2013; Kit-fong Au, m. fl., 2014; Lai 2009; 

Trofimovich m.fl. 2009). 

Eleverna i Lundbergs (2007, s. 95) undersökning upplevde det som en mycket positiv övning 

att få ”göra” engelska i form av till exempel Total Physical Response, TPR, eller på annat vis 

använda kroppen i engelskundervisningen. I samma stycke hänvisar Lundberg till forskning 

som säger att barn förstår språk innan de kan verbalt producera språk. Det är alltså ett bra sätt 

för läraren att se om eleverna förstår på samma gång som det är roligt för eleverna. 

Utöver de resultat som redovisades för effektiv inlärning av engelska som andraspråk ovan så 

visar resultatet av denna litteraturstudie att även lärarnas engagemang kan spela roll genom 

förmåga att visa på betydelsen av ord och fraser med sitt kroppsspråk och sina gester. Utöver 

det tycks rekvisita i form av gosedjur, bilder och böcker också spela en roll för elevernas 

förmåga att lära. 

6. Diskussion 
Nedan diskuteras analysresultaten mot litteraturen som har lyfts i bakgrunden. Jag diskuterar 

även litteraturstudiens svagheter och styrkor. 

6.1 Olika undervisningsmetoder 
Av de olika undervisningsmetoder som undersökts i de studier som inkluderats i den här 

litteraturstudien har resultaten varierat i betydelsen för engelskundervisningen. De elever som 

deltagit i undervisning innehållande någon typ av interaktiva inslag har haft en positivare 

inlärning av engelska som andraspråk än de mer passiva undervisningsmetoderna. Dock 

visade det sig att passiv undervisning, som att lyssna på en bok, kan gynna elevernas uttal, 

framförallt om språken (det som ska läras och modersmålet) är närbesläktade. Barns 

språkutveckling och dess utvecklingsstadier (perioder) anses vara relativt universella (Pinter, 

2017 s. 7-8) och därför är det inte omöjligt att de resultat som framkom i de kinesiska 

studierna (Kit-fong Au, 2013; Kit-fong Au, m. fl., 2014) är generaliserbara även till andra 



länder. Även värt att notera är att skillnaderna mellan resultaten från de mer traditionella 

undervisningsmetoder och de experimentella inte var stora.  

Vid applicering av Krashens teorier (1987, s 13-15, 18-19 & 23) på de ingående studierna kan 

vi se att undervisningsmetoderna utnyttjade elevernas antagna förmåga till omedveten 

inlärning (acquire) av engelskt uttal genom att, till exempel, lyssna på sånger (Kit-fong Au, 

2013). De undersökningarna som har mätt elevernas språkproduktion har visat effekter av 

undervisningen men det var mätbara skillnader i effekter beroende om ett språk var nära 

besläktat med modersmålet eller inte, där eleverna visade bättre resultat om språket var nära 

besläktat. Eleverna fick även öva på sin inlärning (learning) (Krashen, 1987, s. 13-15) genom 

bland annat MEL programmet där de medvetet fick lära sig hur olika ord uttalades. Den 

direkta responsen som programmet försåg eleverna med gjorde att eleverna utvecklade sin 

kunskap och kunde använda sin ”övervakare” (monitor, jmf Monitor Hypothesis) som 

Krashen (1987, s. 18-19) beskriver i sin Monitor Hypotesis (Lai, Tsai & Yu, 2009). Vid det 

förståelsebaserade programmet var det ingen skillnad vid den första mätningen, ett år in i 

undersökningen, mellan den experimentella gruppen och den traditionella (Trofimovich m.fl., 

2009, s. 626-630). I Krashens (1987, s. 23) Input Hypothesis menar han att ju mer språk vi hör 

och tar till oss, desto mer språk kan vi producera. I den här undersökningen märktes det alltså 

ingen skillnad på gruppen som endast hade fått höra språket, experimentgruppen, och gruppen 

som hade fått producera språk under ett helt år. Det var först vid den andra mätningen som det 

märktes en skillnad mellan de två grupperna som gav en fördel till den traditionella gruppen 

som hade fått producera språk under hela undersökningen (Trofimovich m.fl., 2009, s. 626-

630). Det här visar att barn kan spendera en lång tid med att endast höra språk, utan att själva 

producera det, och ändå lära sig språket. Dock indikerar resultaten att, över tid, har 

experimentgruppens språkinlärning inte varit lika effektiv som den traditionella 

undervisningen. Eleverna i studien (Trofimovich m.fl., 2009, s. 626-630) var relativt jämna i 

ålder, 9-10 år, när studien inleddes och därför är det svårt att säga något om en faktor som 

blygsel skulle påverka resultaten.  

Ingen av studierna undersökte elevernas inlärning i förhållande till de ord som de redan kunde 

så som alliteration. Uttalar eleverna samma ljud i olika ord på samma sätt? Det här framförde 

Nicolaidis och Mattheoudakis (2012, s. 306) som ett bra sätt att lära och det hänger i min 

tolkning ihop med Krashens (1987, s. 23) Input Hypothesis, att lära det som är en liten bit 

ifrån den redan behärskade kunskapen. 

6.2 Vikten av en tidig start 
I Lundbergs doktorsavhandling (2007, s. 91-92 & 94-95) kommer hon fram till slutsatsen att 

elever gynnas av en tidig språkinlärning i engelska. Den stora fördelen som eleverna har är att 

de inte är rädda att säga fel och skämma ut sig, de ha en större språkmedvetenhet då de 

fortfarande håller på och lär sig modersmålet och de har motivation. Även Pinter (2017, s. 36) 

håller med om att elever inte är lika rädda att göra fel när de lär sig språk i de yngre åldrarna. 

Eleverna både behöver och tycker ofta att det är roligt att upprepa samma ord, sånger och 

ramsor om och om igen (Lundberg, 2007, s. 94). Det här är något som kan ses ur Piagets 

(Pinter, 2017, s. 7-10) perspektiv och hans teorier är bra att ha i åtanke vid sammansättningen 

av engelskundervisning, att anpassa undervisningen så den passar för barnen i den perioden 

som de befinner sig. 

Den nackdelen som Lundberg (2016, s. 27-29) framhäver i sin bok bemöts i hennes 

avhandling (2007). Hon framhäver att det som är en nackdel med att börja 

engelskundervisningen redan i de lägre åldrarna är att lärarna saknar kunskaper i hur språket 

bör läras ut. Genom aktionsforskning kommer lärarna förbi det problemet och kan genomföra 



en fördelaktig undervisning för eleverna som gynnar deras språkinlärning och motivation. I en 

fördelaktig undervisning har lärarna bland annat kunskaper i undervisning i engelska att de 

kan anpassa undervisningen efter elevernas behov och kunskaper (Pinter, 2017, s. 10). Att 

anpassa undervisningen efter elevernas kunskaper och behov var något som får hjälp av 

Piagets utvecklingsteori (Pinter, 2017, s. 7-8), yngre elever vill upprepa saker (till exempel 

sånger och ramsor) medan äldre elever vill gå snabbare framåt (Lundberg, 2007, s. 94).  

Varken CPH (Lundberg, 2016, s. 29-30; Pinter, 2017, s. 36) eller the sensitive period 

hypothesis  fick stöd i den analyserade empirin huruvida det finns en bestämd period eller en 

känslig (sensitive) period att lära sig språk. Detta beror sannolikt på att ingen av studierna 

gjorde jämförelser av effekter från likartad undervisning för olika åldersgrupper.  En annan 

anledning till detta kan vara att CPH som teori menar att elever har generellt lättare att lära sig 

språk fram till elva-tolvårsålder, det åldersspann som samtliga elever som deltagit i de 

analyserade studierna är i.  

6.3 Olika kunskapsstadier och kursplanen 
Lundberg (2007, s. 95) beskriver att det finns flera stadier för elevers engelskkunskaper, ett 

sådant stadium är förståelsestadiet, eleverna förstår engelska men producerar det inte själva. 

Eleverna får visa med kroppen att de förstår vad läraren säger genom till exempel Total 

Physical Response, TPR. Den här sortens aktivitet knyter bland annat an till det första 

förmågan i kursplanen ” förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter” 

(Skolverket, 2011, s. 30). 

6.4 Svagheter och styrkor 
I den här studien finns det både styrkor och svagheter. En svaghet i studien är antalet 

forskningsartiklar som har analyserats. Det finns inte mycket litteratur på ämnet för 

årskurserna F – 3 och mycket forskning i ämnet handlar om uttalsinlärning vid fall av 

funktionsnedsättning. Även metodologiskt finns det brister med studierna då till exempel de 

flesta saknar kontrollgrupper. Kontrollgrupper behövs för att kunna fastställa om ett positivt 

resultat verkligen är bättre än vad eleverna annars skulle ha uppnått i sin inlärning. Ingen av 

studierna har en sådan forskningsdesign att det går att se ett tydligt resultat, det är jämförande 

studier som påvisar skillnader mellan kontrollgrupperna alternativt resultaten före och efter. 

Det medför att jag inte kan dra några starka slutsatser från de resultat de inkluderade studierna 

redovisar. Det är både en svaghet och en styrka att det är studier från flera länder. Det är en 

svaghet då det inte går att med säkerhet fastställa om resultaten skulle bli de samma om 

studierna genomfördes i svenska klassrum då inte endast den språkliga kulturen påverkar i de 

här studierna utan även undervisningskulturen. Dock är barns utveckling av tal och språk 

ansedd som relativt universell och undervisningen som studerats har varit av varierat slag. 

Bredden i studierna är en styrka då det leder till ett mer generaliserbart resultat. Därför bör 

resultaten vara relativt generaliserbara över olika länder och kulturer.  

7. Slutsats 
I den här litteraturstudien har endast en undersökning redovisats där engelskan har varit 

besläktat med informanternas modersmål och tre undersökningar har redovisats där detta inte 

är fallet. Inget av de ovanstående programmen gav en nämnvärd inverkan på dess 

informanters engelskkunskaper när det kommer till deras uttal. För att få en rättvis bild av hur 

dessa program skulle påverka engelskundervisningen i Sverige behöver de genomföras även 

här eller i ett land som har samma språksläkte som engelskan. 



Den tidiga språkundervisningen har framförts som beroende av kunniga lärare. För att få fram 

kunniga lärare i engelskundervisning mot de yngre åldrarna har Lundberg (2016; 2007) 

genomfört utbildningar där aktiva lärare fått vidareutbilda sig genom aktionsforskning på sin 

egen undervisning. Det som är positivt med en tidig språkstart är elevernas motivation och 

framåtanda till att lära sig, de är inte begränsade av rädsla att säga fel och göra bort sig. Om 

läraren har kunskap att göra undervisningen rolig så är det endast en fördel. 

7.1 Fortsatt forskning 
Om man inte begränsar sig till en viss ålder finns det behov av att analysera ännu fler 

undervisningsmetoder. Som Nicolaidis och Mattheoudakis (2012, s. 304) uppmärksammar har 

uttalsinlärningen inte prioriterats de senaste åren och då resultaten från den här studien visar 

på vikten av bra uttalsundervisning bör detta uppmärksammas i framtida forskning. Som 

nämnts ovan är det också viktig att genomföra aktionsforskning på de olika undersökningarna 

som har redovisats i den här litteraturstudien.  

Det skulle vara bra att genomföra liknande studier på passiv inlärning under svenska 

förhållanden (då det var de studierna som jämförde ett närbesläktat språk med ett obesläktat 

språk). Kanske skulle vi få ett annorlunda resultat på andraspråksinlärning av engelska i 

Sverige än vad de fick i Kina (Kit-fong Au, 2013; Kit-fong Au m.fl., 2014) eftersom vi 

genomför dem med elever där majoriteten har svenska som modersmål. För att få en 

rättvisande bild över hur resultaten från de analyserade studierna skulle ge för resultat i 

Sverige behöver liknande studier bedrivas i svenska klassrum. Varför inte en studie som 

behandlar effekten av flera undervisningsmetoder kombinerat? 
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