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Sammanfattning 
Engelskundervisningen idag i årskurserna 1-3 är enligt min åsikt och erfarenhet, inte 

tillräckligt prioriterat. Många av eleverna kan redan vid skolstarten ha engelskkunskaper med 

sig och de måste nationellt ges möjligheten till att utveckla dessa. Läraren kan ha stor 

betydelse i barnens andraspråks- och språkinlärning. Det är av vikt att läraren har kompetens, 

skapar en trygg miljö och har en varierad undervisning. Andra aspekter som är avgörande för 

elevernas förståelse är som tidigare sagt miljö och även engagemang från eleverna. Detta 

examensarbete är en litteraturstudie och innebär att sökningar har gjorts och litteratur har 

sammanställts inom ett valt område. Syftet med den här litteraturstudien är att undersöka om 

arbetsmetoder mot yngre barn samt vad tidigare forskning säger om andraspråks- och 

språkinlärning för barn. I resultatet upptäcktes att det är många faktorer som spelar in vid 

barns språkinlärning i de valda studierna. Det som gemensamt hittades bland studierna var 

vikten av repetition, imitation och kommunikation vid undervisning. Att börja med 

språkundervisning i årskurs 1 och att ta vara på elevernas egna inlärningsstrategier skapar de 

bästa förutsättningarna för språkinlärning. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka hur 

lärare idag arbetar med engelska språkinlärning mot yngre barn.  

 

Nyckelord 
Engelska språkinlärning, engelska för unga åldrar, undervisningsmetoder, teaching young 

language learners, english second language, english language learners, teaching methods
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1. Introduktion 
 

Engelska har sedan grundskolans första läroplan, Lgr 62, införts som ett obligatoriskt ämne i 

skolan mellan årskurserna 4–7 (Lundberg, 2011, s.10). Det var från läroplansbetänkandet år 

1991 engelskundervisningen skulle påbörjas i årskurs 1 (SOU, 1992, s.94). När skolans 

kommunalisering skedde under tidigt 1990-tal, beslutade kommunerna själva när starten 

skulle ske. Det rådde därmed stora skillnader i landet gällande starten för engelska, dock 

skulle alla eleverna möta det centrala innehållet för årskurserna 1–3 i slutet av årskurs 3 

(Lundberg, 2011, s.11-12). Lundberg (2011, s.12) menar att den viktigaste perioden för 

elevernas språkinlärning, är i årskurserna 1–6 då språkligt självförtroende och intresse ska 

etableras och utvecklas. Det var under 1960-talet som intresset för tidig språkundervisning 

utvecklades. Bland annat tänkte man på ”hjärnans större plasticitet i yngre åldrar, vilken 

ansågs kunna innebära större mottaglighet för ett nytt språk” (Lundberg, 2011, s.17).  Idag vet 

vi att inte endast en tidig språkstart i årskurs 1 ger unga barn en god språkutveckling. Att 

använda barnens imitativa förmåga i undervisningen skapar förutsättningar för språklärande 

och språkutveckling (Lundberg, 2011, s.23).  

 

Europarådet uttrycker sig på följande sätt om tidigt språklärande: 

 
There is a potential advantage in starting early, in that with appropriate teaching and a sufficient 

amount of time each week it can bring children’s intuitive language acquisition capacities into 

play. This may help them over time in acquiring a sound system, a grammar and possibly other 

components of language which have something if not everything in common with a native 

speaker’s command (Johnstone, 2002, s.19).  

 

Jag ville ta reda på mer om vad som räknas som lämplig undervisning för unga elever. Med 

lämplig undervisning menar jag undervisning som är åldersinriktad och kunskapsutvecklande 

för barn i årskurserna 1-3. Skolinspektionen (2010) har gjort en granskning av 

engelskundervisning i åk 5 och 9, genom lektionsobservationer på 30 olika skolor i landet. 

Tolv aspekter ligger till grund för ändamålsenlig undervisning och följande tre aspekter var de 

starkaste för årskurs 5: “Elevernas engagemang”, “Trygg och stödjande lärandemiljö” och 

“Ledarskapet i klassrummet” (Skolinspektionen, 2010, s.6). Utifrån denna granskning kan 

man se vilka aspekter som var av vikt i årskurs 5. De tre första skolåren ligger till grund för 

vad som sker i både åk 5 och 9. Man bör därför sträva efter dessa aspekter i årskurserna 1-3. 

 
Denna litteraturstudie kommer att beröra områden som är väldigt viktiga för mig: både 

engelska och språkinlärning (inklusive andraspråksinlärning). Jag har själv lärt mig engelska 

som ung och har länge använt båda språk i tal och skrift. Jag har uppmärksammat från mina 

erfarenheter i skolan, under verksamhetsförlagd utbildning, VFU och arbete som lärarvikarie, 

att många av eleverna idag har bristande engelskkunskaper i årskurserna 1-3 på grund av 

bristande undervisning. Barn har förmågan att tillägna sig flera språk, men de ges inte 

möjligheterna för att göra det. Därför har jag valt att undersöka om engelskundervisning som 

ett andraspråk. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur man kan bedriva en framgångsrik 

undervisning i engelska för yngre elever i årskurserna 1–3.  
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1.2 Frågeställningar 

 Vad säger forskning om andraspråks- och språkinlärning i engelska hos unga elever?  

 Vilka pedagogiska arbetsmetoder kan med fördel tillämpas på yngre elever i 

engelskundervisning? 

 

2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att beröra en förklaring om olika begrepp som är centrala för denna 

studie. Det kommer även beröra styrdokument för engelskämnet, språkinlärning och vad man 

bör tänka på med undervisningen och olika undervisningsmetoder som är passande för barn.  

2.1 Definition av centrala begrepp i studien 

Återkommande begrepp som man kan stöta på vid engelskundervisning för unga barn och 

som dessutom är av vikt för denna litteraturstudie är: Yngre elever, tidig språkstart, Teaching 

English to young learners (TEYL), English as a foreign language (EFL) och English as a 

second language (ESL).  

 

Pinter (2017, s.1) definierar yngre elever att vara mellan fem till sju år när de börjar skolan, 

beroende på olika delar i världen. Hon menar även att när man pratar om barns unga ålder kan 

det vara mellan åren fem och fjorton. En tidig språkstart enligt Lundberg (2016, s.13) inträffar 

i förskoleklass eller i årskurs 1. TEYL innebär att undervisa engelska för unga inlärare, 

mellan åren fem och fjorton och inkluderar forskning om barns språkinlärning och 

undervisningspraktiker (Pinter, 2017, s.1). Pinter (2017, s.12) nämner även English for young 

learners (EYL) och menar att lärare ska vara medvetna om att barn lär sig ett nytt språk i 

meningsfulla sammanhang och det är av vikt för barnen att få de möjligheterna vid 

språkinlärning. EFL och ESL handlar om engelska som ett främmande språk och engelska 

som ett andraspråk. Skillnaden mellan de två är att ESL undervisas i en engelskspråkig miljö 

och EFL undervisas som ett tidsbestämt ämne i en icke engelskspråkig miljö (Pinter, 2017, 

s.33). Barn som lär sig ett andra- eller främmande språk håller fortfarande på lära sig sitt 

modersmål och de två inlärningsprocesserna är djupt sammankopplade. Inlärningen av 

modersmålet och andraspråket har grammatiska likheter och de är bland annat ändelser, 

böjningar, tempus och morfologi (Pinter, 2017, s.23).  

 

Engelskan är ett globalt språk och är nära besläktat med svenskan. Idag kan barn även möta 

det engelska språket i ung ålder, innan de börjar i skolan. Det kan vara i spel, appar, böcker, 

filmer och även i det svenska språket. Denna studie syftar på att undersöka arbetsmetoder som 

gynnar andraspråks- och språkinlärning. Jag anser att lärare idag ska se engelskundervisning 

som ESL, English as a second language eller engelska som ett andraspråk och bedriva sin 

undervisning därefter.  

 

2.2 Styrdokument 

I den svenska läroplanen, LGR11 för engelska står det att utifrån undervisningen “ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” (Skolverket, 2011, 

s.26). Fokusområden i det centrala innehållet är kommunikationens innehåll, Lyssna och läsa 

– reception och Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion för årskurserna 1–3 

(Skolverket, 2011, s.27).  
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Syftet är att eleverna utifrån engelskundervisningen ska: 

 

 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, och 

 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika 

sammanhang och delar av världen där engelska används (Skolverket, 2011, s.26). 

 

Den svenska läroplanen beskriver vad eleverna i årskurs 1-3 ska kunna lära sig från 

undervisningen. Av det ovannämnda är det de fyra första punkterna som berör att kunna 

utveckla förmågor för att förstå och kunna använda sig av det engelska språket. Utifrån dessa 

punkter kan man därefter forma sin undervisning med forskningsbaserade arbetsmetoder som 

gynnar andraspråks- och språkinlärning. Det jag vill med litteraturstudien är att undersöka om 

olika arbetsmetoder som är gynnsamma för andraspråks- och språkinlärning och kan därmed 

hjälpa eleverna att utveckla de ovannämnda förmågorna.  

 

2.3 Andraspråks- och språkinlärning 

Lundberg (2011, s.21) menar att en fördel med att börja så tidigt som i årskurs 1 med 

andraspråksspråkinlärning, är att barnen har förmågan att tillägna sig gott uttal och god 

intonation. Hon menar även att barnen inte kommer att tala språket med brytning om 

språkundervisningen sker i de tidiga åldrarna och det sägs vara på grund av att barnen är 

känsligare för ljud och rytm samt har lättare för att imitera nya ljud och intonationsmönster. 

Detta kommer enligt språkforskare att avta med åldern. Hattie (2009) hävdar att läraren är en 

av de viktigaste faktorerna för elevers generella språkinlärning. Svenska studier visar att det 

är av stor vikt att “lärarna har goda kunskaper i sina ämnen, visar självförtroende och har 

höga ambitioner för sina elever” (Lundberg, 2016, s.39; Skolverket, 2005;2009).  

 

Enever (2015, s.14) förespråkar att det är av vikt att lärarna förstår hur barn lär sig språk, har 

kunskaper i att själva använda språket kommunikativt i klassrummet, kan använda språket på 

ett otvunget och naturligt sätt samt har språkliga färdigheter för att fungera som en förebild. 

Det finns lärare som har få kunskaper om lämplig åldersmetodik. Enever (2015, s.14) menar 

även då somliga lärare är utbildade som språklärare i flera årsgrupper har de begränsad 

kännedom om utmaningarna kring att bevara ett stark fokus på unga barns utveckling i 

muntlig kommunikation. Lundberg (2010, s.24) poängterar att vänja eleverna vid att lära sig 

engelska genom engelska och inte via svenska översättningar, är målet med 

språkundervisningen. Eleverna kommer då att utveckla en förståelse för textinnehåll eller 

budskapet istället för att de stannar upp vid varje ord för att de inte får den svenska 

översättningen. Lundberg (2010, s.24) menar dessutom att det är ett hinder för flerspråkiga 

elever som inte har svenska som modersmål att översätta till svenska under engelskalektioner, 

då deras språkutveckling blir blockerad när de får gå via det svenska språket för att lära sig 

engelska. Pinter (2017, s.38) menar att en faktor som verkar viktig för barnens språkinlärning 

är att utveckla modersmålet (modersmålsundervisning) och andraspråkets (till exempel 

engelskundervisning) läs- och skrivkunnighet parallellt med varandra under separata 

lektioner.  
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2.4 Undervisning för unga elever  

Bland de målen för engelskundervisning i lågstadiet som Pinter (2017, s.46) lyfter fram, står 

följande mål: uppmuntra nöje och motivation, utveckla barns kognitiva färdigheter, utveckla 

barns metalingvistiska medvetenhet och uppmuntra lärdom för att lära.  

 

Aktuell forskning visar på följande språkliga fördelar med tidig språkstart:  

 
 Barn är mottagliga för sinnesintryck och lär aktivt med hela kroppen. 

 Barn har lätt för att imitera språkljud, ord och fraser. 

 Barn uppskattar lek, rytm rim, sång, sagor, drama - med andra ord allt som underlättar 

språklärandet. 

 Barn har ett naturligt förhållningssätt till språk och känner sällan rädsla att säga “fel”. 

 Barn tycker om att experimentera och leka med språk. 

 Barn vågar gissa sig till innehållet i språkliga meddelanden och handlingar. 

 Barn är nyfikna och öppna för nya språk och kulturer (Lundberg, 2011, s.24). 

 

Det är viktigt att exponera barnen för ett naturligt språk i klassrummet samt att de får 

interagera med varandra. Barnen måste kunna använda, experimentera och tycka om att lära 

språket på många olika sätt (Pinter, 2017, s.47). Det språkliga självförtroendet har en viktig 

del i elevernas språkinlärning, för att de ska vilja delta i klassrumsaktiviteter och våga prata 

engelska med och inför kamrater. Viktiga strategier för att motverka en negativ inställning 

mot engelska och ett svagt språkligt självförtroende är att skapa en trygg och positiv miljö, ha 

diskussioner om att man får göra fel, låta eleverna tala i kör och inte själva, samt ha många 

kommunikativa lektioner med till exempel sånger och ramsor som kommer uppmuntra det 

språkliga förtroendet (Lundberg, 2010, s.21). Attityd- och motivationsforskningen lyfter 

viktiga faktorer för språklärande: intresse, relevans, förväntningar och uppfyllelse. För att 

göra detta kopplar läraren samman elevernas intressen med omvärldshändelser i klassrummet, 

gör undervisningen utmanande och dokumenterar kunskapen (Lundberg, 2010, s.28–29). 

Att arbeta med informations- och kommunikationsteknik (IKT) innebär möjligheter till 

variation och fokus på elevernas egna ”intresseområden, lärstilar och kunskapsnivåer” 

(Estling Vannestål, 2010, s.82) samt till ett lustfyllt och stimulerande lärande. Estling 

Vannestål (2010, s.82) menar att IKT arbete även kan ge möjligheten till en mer 

individanpassad undervisning för språkligt avancerade elever, samt elever med 

språkinlärningssvårigheter. Lundberg (2016) förespråkar olika aktiviteter som är stimulerande 

för unga barns språkinlärning. Man kan inventera barns aktuella ordförråd genom att göra 

orden till bildkort som sedan förvaras i en English Box (Lundberg, 2016, s.64-65). När man 

arbetar med färgerna kan man koppla dem till barnens närmiljö: till exempel kläder, 

klassrummet, skolmiljö eller intressen (Lundberg, 2016, s.66). Göra utmanande aktiviteter 

kring siffrorna genom att barnen får träna på att lyssna och sedan agera (Lundberg, 2016, 

s.67). En engelsk maskot kan bidra till en mer lekfull undervisning med variation (Lundberg, 

2016, s.68). Sånger, ramsor och rörelse är väldigt bra verktyg vid språkinlärning. Barnen lär 

sig genom att lyssna, härma och repetera (Lundberg, 2016, s.69-70). Höra-göra lekar som 

innebär att lyssna, reagera och följa uppmaningar är viktiga för språkutvecklingen. Dessa 

lekar Total Physical Response (TPR) finns att göra i många olika variationer och 

svårighetsgrader, som till exempel Simon Says (Lundberg, 2016, s.71-72). Att gemensamt läsa 

bilderböcker på engelska är uppskattat av barn. De kan lära sig många nya ord och även 

arbeta vidare med andra aktiviteter runt boken (Lundberg, 2016, s.72-73). 
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3. Teori 
 

Det finns många teorier som förklarar språk- och andraspråksinlärning. Jag har använt 

Spolskys modell (1989) om andraspråksinlärning samt ytterligare två teorier: Critical Period 

Hypothesis (CPH) först nämnd av Penfield och Roberts (1959) och Zone of proximal 

development (ZPD) nämnd av Vygotsky (1978). Alla teorier är relevanta i denna 

litteraturstudie för analys och diskussion. Teoriernas relevans till studien kommer även att 

bevisas i nedanstående avsnitt. 

3.1 Andraspråksinlärning 

Följande modell visar på “en generell teori av andraspråksinlärning” (Spolsky, 1989, s.14). 

Modellen sammanfattar forskarens teoretiska vy på kopplingen mellan kontextuella faktorer, 

individuella inlärningsskillnader, inlärningsmöjligheter och lärandemål. Modellen visar vad 

forskaren anser vara relevant för lärande och har sitt ursprung från forskning om 

språkinlärning (Spolsky, 1989, refererad i Mitchell & Myles, 2004, s.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Spolsky's general model of second language learning (source: from Spolsky, 1989, s.28, refererad i 

Mitchell & Myles, 2004, s.8) 
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Det viktigaste är att skapa en klassrumsmiljö (social context) där barnen vågar och vill 

använda engelska. De flesta eleverna vågar prata engelska om man har en positiv miljö menar 

Lundberg (2016, s.63, 116).  Dessutom är det viktigt att lärare anpassar sina 

undervisningsmetoder efter åldersgruppen, för att eleverna inte ska utveckla en negativ 

inställning (attitude) mot språkinlärning (Enever, 2015, s.14). Att lära sig moderna språk över 

huvud taget kan hjälpa elever att bilda positiva attityder (attitude) mot andra sätt att tänka och 

andra kulturer (Council of Europe, 1997, s.12). Pinter (2017, s.5) menar att barn är villiga att 

prova nya saker och experimentera när de är motiverade (motivation). Engelskundervisning 

bör ha som mål att skapa intresse för att sedan motivera (motivation) eleverna till fortsatta 

språkstudier (Lundberg, 2010, s.28–29).  

 

Åldern är ytterligare en faktor som påverkar språkinlärning. Det har visat sig utifrån forskning 

i Sverige att tidig engelskundervisning (age) inte stör inlärningen i andra ämnen, utan har en 

positiv effekt på kunskapsutvecklingen (Lundberg, 2016, s.31). En tidig språkstart (age) har 

fördelar då lärandet på sikt ger utdelning (Johnstone, 2009, s.34). Det är av vikt att eleverna 

utvecklar ett språkligt självförtroende (personality), då det har en viktig del i deras 

språkinlärning. Det är för att de ska vilja vara delaktiga och våga prata engelska med och 

inför kamrater (Lundberg, 2010, s.21). Det är viktigt att inte lägga fokus på elevernas 

språkmissar, för att eleverna inte senare ska utveckla en rädsla för att prata och göra fel. Man 

ska lyssna på det som sägs, alltså fokusera på innehållet (Lundberg, 2016, s.80–81). Då alla 

barn är olika kan de befinna sig på olika stadier (capabilities) i sitt lärande, där några barn 

börjar prata på en gång och andra sitter tysta och lyssnar under en period (Allström, 2010, 

s.116). Det är nämligen roligt för barn att lära sig ett nytt språk (Lundberg, 2016, s.30). Barn 

vet en hel del om världen (previous knowledge) och många har redan ett stort ordförråd i 

engelska, men vet oftast inte att det är engelska ord de faktiskt kan (Lundberg, 2016, s.64).  

Det är då viktigt som lärare att ”utforska, lyfta fram, medvetandegöra och använda vidare” 

(Lundberg, 2016, s.65). Några av de vanligaste aktiviteterna (formal learning opportunities) 

för årskurs 1–3 i världen är att imitera läraren, lyssna på ljudtexter, läsa högt, spela spel och 

sjunga (Garton, Copland & Burns, 2011).  

 

3.2 Critical period hypothesis (CPH) 

Enligt CPH finns det en period, fram till puberteten, där man kan lära sig nya språk eller ett 

andraspråk med lätthet så att man talar språket flytande. Efter denna period blir 

andraspråksinlärningen mycket svårare och man uppnår väldigt sällan modersmålskompetens. 

Lenneberg (1967) hade stödjande bevis att biologin kring inlärning av språk skiljer sig hos 

barn och vuxna. Enligt Chomsky (1965) har barn ett biologiskt språkinlärningsverktyg. Piaget 

(1973) ansåg att barn får full grammatisk förmåga för att de har tillgång till ett 

språkinlärningsverktyg medan vuxna förlorar sin tillgång till verktyget vid början av 

puberteten för att man då utvecklar logiskt tänkande, deduktivt resonemang och systematisk 

planering. Det finns ingen klarhet när CPH slutar, men Singelton (2005) menar att den pågår 

från tidig födsel till sen ungdom (Ellis, 2015, s.27–28). Det finns många forskare som stödjer 

CPH men det finns även de som inte stödjer den, då denna teori är väldigt debatterad idag. De 

väljer att använda the sensitive period och Svartvik (1999) definierar den som “det tidiga 

livsskede då vi tillägnar oss språk mest effektivt om förutsättningarna är gynnsamma med 

riklig exponering av språket” (Lundberg, 2011, s.22). 
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3.3 Zone of proximal development (ZPD)  

Vygotsky definierar ZPD som “the distance between the actual developmental level as 

determined by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more 

capable peers” (Vygotsky, 1978, s.86). Vygotsky menar att det är effektivt för elever att 

interagera med kamrater för att utveckla färdigheter och strategier. Han föreslår att lärare ska 

använda undervisningssituationer där barn med lägre kunskapsnivå kan utvecklas med hjälp 

av barn med högre kunskapsnivå inom ZPD. Nuförtiden kopplas ZPD med termen stöttning 

(scaffolding) i den pedagogiska litteraturen. Scaffolding introducerades av Wood, Bruner och 

Ross (1976) och definieras som ”those elements of the task that are initially beyond the 

learner’s capacity, thus permitting him to concentrate upon and complete only those elements 

that are within his range of competence” (Wood m.fl, 1976, s.90). När en elev klarar av en 

uppgift med hjälp av stöttning, kan man sedan sluta med stöttningen och eleven kommer att 

kunna genomföra uppgiften igen själv.  

 

De ovannämnda teorierna är alla relevanta för denna litteraturstudie. Litterastudiens 

frågeställningar var: vad säger forskning om andraspråks- och språkinlärning i engelska hos 

unga elever? Vilka pedagogiska arbetsmetoder kan med fördel tillämpas på yngre elever i 

engelskundervisning? Spolskys modell (1989) belyser faktorerna: sociala sammanhanget, 

attityder, motivation, ålder, personlighet, förmågor, tidigare kunskap och lärandemöjligheter, 

som är framtagna utifrån forskning om språkinlärning. Faktorerna tillsammans skapar de 

bästa förutsättningar för barns språkinlärning. The critical period hypothesis, CPH av Penfield 

och Roberts (1959) berör en period när barn kan med lätthet lära sig ett nytt språk eller ett 

andraspråk. Väljer man att istället använda the sensitive period Svartvik (1999), där barn 

effektivt kan tillägna sig språk med riklig exponering. Zone of proximal development, ZPD 

där barnen kan utveckla färdigheter genom att arbeta med varandra. Teorierna arbetar 

tillsammans för att besvara studiens frågeställningar. Utifrån Spolskys faktorer kan man 

utforma passande aktiviteter, CPH för att ta tillvara på barns språkinlärning och ZPD för att 

barnen kan utvecklas med hjälp av varandra.  

 

4. Material och metod 
 

Nedanstående avsnitt kommer att beskriva studien: hur sökningar efter forskningslitteratur 

gjordes, kriterier för urval och analysens genomförande. 

 

4.1 Design 

Designen är en systematisk litteraturstudie, vilket innebär “att systematiskt söka, kritiskt 

granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, s.31). Efter området har valts, formuleras 

frågeställningar, sökord och databaser bestäms, sökningar görs, samt ett urval och granskning 

av sökt litteratur och slutligen analyseras resultaten (Eriksson Barajas m.fl, 2013, s.32).  
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4.2 Databassökning och sökkriterier 

Sökorden har ändrats under arbetets gång. Några sökord har tagits bort på grund av att för få 

sökresultat hittades och några sökord har tillkommit som inspiration från andra sökningar. De 

sökord som har använts är språkinlärning engelska, engelska för yngre åldrar, 

undervisningsmetoder, second language learning, TEYL, EFL, EYL, English second 

language, English language learners, teaching young language learners, teaching methods, 

primary education. De databaser som har använts vid sökningarna, har valts ut med hjälp av 

bibliotekspersonal på Högskolan Dalarna och de är Libris, Summon och Eric. Förutom 

sökningar i databaserna har även manuella sökningar gjorts, där en källa hittats via annan 

litteratur och två studier hittades vid vidare klickning (”people also read”) via studier på 

Summon.  

 

Alla sökningar är noggrant redovisade i en matris (se bilaga 1). Till denna litteraturstudie har 

det gjorts nio sökningar som har gett 5250 träffar och av dem har sex studier valts utifrån 

kriterier som kommer att nämnas i nästa avsnitt Urvalskriterier. Avhandlingar och 

vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Eric och Summon och annan litteratur har sökts 

i Libris. Inför varje nästkommande sökning har sökord lagts till eller blivit ytterligare 

begränsad för att minska antalet träffar.  

 

4.3 Urvalskriterier  

Sökningarna begränsades till källor på svenska och engelska och de skulle vara publicerade 

mellan 2007–2017 för att vara aktuella samt att vara peer-reviewed, det vill säga att källorna 

blivit vetenskapligt granskade. Dessa begränsningar var till för att få vetenskapliga källor av 

högsta relevans i de olika sökningarna. 

 

Därefter gjordes urval av sökningarna utefter titel. Om titeln ansågs relevant för syftet och 

frågeställningarna så lästes sammanfattningen eller abstract. För att även få en blick över 

källornas relevans, användes följande kriterier: 

 Källan är relevant för grundskolans tidigare år 

 Källan är relevant och anses att kunna besvara frågeställningarna 

 Källan är relevant för engelska som ett andraspråk och språkinlärnings-perspektiv (på 

engelska: English second language, second language learning, EFL, English language 

learners, EYL). 

Om källornas innehåll stämde överens med ovanstående kriterier var det sannolikt att 

forskningen skulle vara relevant för denna litteraturstudies syfte.  

 

Studiernas pålitlighet och reliabilitet togs även i åtanke. Följande faktorer utifrån Eriksson 

Barajas m.fl (2013, s.155) lista, användes vid bedömning för att använda sig av studier med 

hög reliabilitet och objektivitet: 

 Kommer forskningen från en pålitlig källa? Det vill säga att den är peer-reviewed?  

 Är studien tydlig? Framgår syftet, metod, resultat och övriga delar tydligt?  

 Används ett vetenskapligt språk? 
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4.4 Analys 

Metoden som användes för att analysera källorna var innehållsanalys. Det innebär att källorna 

“systematiskt och stegvist klassificeras för att sedan kunna identifiera mönster och teman, där 

målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen” (Eriksson Barajas m.fl 2013, s.147). 

Utifrån läsningen skapades olika teman för kategorisering, som hittades i studierna för att 

kunna genomföra en jämförande analys i resultatet med litteraturstudiens frågeställningar i 

åtanke. De temana var miljö, inlärning, ålder och engagemang, då de förekom mest i de olika 

studierna. Jag valde även ut dessa teman då jag anser att de tillsammans skapar förutsättningar 

som verkar för barns andraspråks- och språkinlärning, som är det jag vill undersöka i denna 

litteraturstudie. Likheter och skillnader som hittades i studierna färgkodades och fördes in i en 

matris, för att på ett överskådligt sätt visa mönster i texterna. När resultatet, dvs den 

jämförande analysen, skulle skrivas, utvecklades temana för att tydliggöra vad de skulle 

innehålla: lärorik miljö: undervisning, arbetsmetoder och lärarenens roll, att möjliggöra 

inlärning, ålderns inverkan och engagemang från lärare och elever.  Därefter skrevs allt in 

från matrisen i de olika temana och kopplades tillsammans med de andra studierna.  

 

5. Resultat 
 

I följande avsnitt kommer de studier som valdes ut från sökningarna att kortfattat presenteras.  

Sedan presenteras resultatet av en jämförande analys.  

5.1 Presentation av studierna 

Tabell 1. Studier 

Författare Titel År Land Metod Studiens syfte Deltagare 
Kothar 

Talib 

Sulaiman Al 

Harrasi 

Using stories in English Omani 

curriculum 

2012 Sultatet 

Oman 

Forskni

ngsöver

sikt 

Effektiviteten av 

berättelser 

Grundskole

barn: 10 år 

Ivon Aleida 

Castro 

Huertas och 

Lina Jazmín 

Navarro 

Parra 

The Role of Songs in First 

Graders' Oral Communication 

Development in English 

2014 Colombia Observ

ationsst

udie 

Sånger för 

ordinlärning och 

kommunikation 

Årskurs 1: 

18 barn 

Heather B. 

Cunningha

m och 

Patricia A. 

Crawford 

Focus on Elementary: What Is 

“Good Teaching” for 

Elementary English Language 

Learners 

2016 Amerika Observ

ationsst

udie 

Bra undervisning 

för unga inlärare av 

engelska (ELL: 

English Language 

Learners) 

Grundskole

barn 

N. Eleni 

Pappamihiel 

och Jennifer 

Hatch 

Knight 

Using Digital Storytelling as a 

Language Experience 

Approach Activity: Integrating 

English Language Learners 

Into a Museum Field Trip 

2016 Amerika Observ

ationsst

udie 

Digitala verktyg 

tillsammans med 

språkerfarenheter 

vid 

engelskainlärning 

Årskurs 2 

Mara 

Salmona 

Madriñan 

The Use of First Language in 

the Second Language 

Classroom: A Support for 

Second Language Acquisition 

2014 Colombia Åtgärds

forskni

ngsproj

ekt 

Modersmålets roll i 

ett andra-

språksklassrum 

Förskolekla

ss: 4-6 år 

Elena 

Stakanova 

och Elena 

Tolstikhina 

Different approaches to 

teaching English as a foreign 

language to young learners 

2014 Ryssland Forskni

ngsöver

sikt 

Undervisa engelska 

som ett främmande 

språk (EFL: English 

Foreign Language) 

Grundskole

barn 
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5.2 Presentation av resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet att analysera och jämföra mellan de olika studierna. De 

teman som har skapats har gjorts utefter vad som har gemensamt upptäckts under läsningen. 

Dessa teman är lärorik miljö: undervisning, arbetsmetoder och lärarenens roll, att möjliggöra 

inlärning, ålderns inverkan och engagemang från lärare och elever.  

 

5.2.1 Lärorik miljö: undervisning, arbetsmetoder och lärarens roll 

Miljö är en av de viktigaste faktorerna för elevers inlärning och det är olika aspekter som 

spelar in för att ge eleverna bästa möjliga inlärningsmiljö. Salmona Madriñan (2014, s.54) 

undersöker i sitt forskningsprojekt användningen av modersmålet i spanska ökar förståelsen 

och underlättar andraspråksinlärningen i engelska. Salmona Madriñan (2014, s.64) kom fram 

till att barn som har starka kunskaper i modersmålet, har lättare att tillägna sig andraspråket på 

grund av språköverföring. Salmona Madriñan (2014, s.54) poängterar att för att försäkra 

elevernas språkinlärning, bör läraren vara medveten om inlärningsprocessen i andraspråket. 

Al Harrasi (2012, s.56) undersöker berättelsers effektivitet för språkinlärning samt möjliga 

aktiviteter runt berättelser till barn som är tio år. Han lyfter fram hur lektionerna kring 

läsningen av Jack och bönstjälken planerades för att vara anpassade till ålder och förmågor 

samt att de skulle skapa en positiv miljö i klassrummet. Cunningham och Crawford (2016, 

s.410) undersöker genom observationsstudie och forskning vad som är klassat som bra 

undervisning för engelskainlärare. De instämmer med hur lärare skapar en miljö som ska 

uppmuntra alla elever, visa respekt och uppmärksamma skillnader mellan eleverna. De 

skriver även om hur de flesta lärare instämmer med vikten av en språkrik miljö där klassen är 

uppmuntrade till att kommunicera och interagera med varandra. Stakanova och Tolstikhina 

(2014, s.458) undersöker från forskning om praktiska faktorer att tänka på vid språkinlärning 

för små barn. De förespråkar specifika metoder för att undervisa engelska som ett främmande 

språk: rollspel, kommunikation och total fysisk medverkan (Total Physical Respons: TPR 

eller höra-göra lekar). Cunningham och Crawford (2016, s.412-413) förespråkar också olika 

tillvägagångssätt för att bättre möta engelskainlärarnas behov. Det kan vara att ha 

igenkännbara instruktioner, använda audio för att stötta vid läsning, uppmuntra eleverna att 

interagera med varandra och att läraren kan anpassa språket genom till exempel använda korta 

meningar och ta långa pauser mellan meningarna.  

 

Vid bokläsningen beskriver Al Harrasi (2012, s.57) hur läraren använder sig av bilder 

(flashcards), gester och kroppsspråk för att förstärka berättandet. Pappamihiel och Knight 

(2016, s.278) undersöker hur användningen av digitala verktyg kan hjälpa engelskainlärare att 

vara involverade i aktiviteter. Aktiviteterna bestod av en utflykt till museum där eleverna i 

grupper skulle fotografera och dokumentera och en lektion med digitala hjälpmedel där 

eleverna skulle skapa en digital berättelse. Fokuseleven i studien, som de har döpt om till 

Samber, valdes till att vara fotograf för att stötta honom då han hade väldigt lite tidigare 

kunskap i engelska (nyinkommen från Thailand). Dock kunde en av lärarna använda stöttning 

(scaffolding) vid genomgångar inför planerat arbete under och efter museibesöket.  
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5.2.2 Att möjliggöra inlärning 

Något som återkommer bland studierna är hur elevernas språkinlärning kan se ut och hur 

lärarna har strukturerat upp sin undervisning med användning av bland annat konkret 

material, för att möta elevernas olika behov gällande engelska. Pappamihiel och Knight 

(2016, s.277) beskriver hur ett av projekten i studien, Language Experience Approach (LEA) 

är välgörande för engelskinlärare. LEA ger möjligheter att integrera läsning, skrivning, 

lyssna, prata samt ger mer möjligheter för integrerade grupparbeten som kan utvidga engelska 

språkkunskaper. LEA förbättrar läsinstruktioner genom berättelser och aktiviteter baserat på 

personliga erfarenheter och barnens egna ordförråd.   

 

Stakanova och Tolstikhina (2014, s.458) beskriver hur engelska som andraspråk och 

förstaspråket inte ska särskiljas i inlärning. Fokus vid undervisning ska ligga på att barnen 

lyssnar innan de börjar prata. Likaledes skriver Salmona Madriñan (2014, s.63) att lärarna hon 

observerat var överens om vikten av att utveckla förstaspråket i ett andraspråksklassrum. Det 

uppmuntrar elevernas lärande genom att kunna omvandla kunskap från modersmålet till 

andraspråket. Cunningham och Crawford (2016, s.410) klargör i sin artikel de olika steg 

engelska språkinlärare går igenom med ett nytt språk, så att lärarna vet vad de kan förvänta 

sig av eleverna: 1. För-produktion: Den ”tysta perioden” där inlärare absorberar ljud och 

rytmer i det nya språket, litar på sammanhangsledtrådar för att skapa mening och 

kommunicerar oftast inte verbalt. 2. Tidig produktion: Inlärare börjar använda fraser som 

innehåller upp till tre ord, kan sjunga korta sånger eller läsa upp korta dikter. 3. 

Talframkomst: Använder längre och mer komplexa uttryck; gjorda fel är fortfarande 

märkbara då uttrycken börjar likna meningar. 4. Ordinärt flyt: Ökat ordförråd; kan börja och 

hålla konversationer, kan känna igen och korrigera sina egna fel. 5. Avancerat flyt: 

Tillräckligt ordförråd; kan vara delaktig i aktiviteter på betygsnivå med tillfälligt stöd, kan 

använda engelska på betygsnivå och som sina modersmålstalande kamrater i engelska.  
  
Salmona Madriñan (2014, s.62) understryker även hur viktigt det är vid andraspråksinlärning 

att använda repetition samt visuella och fysiska hjälpmedel för elevernas förståelse. De 

kommunikativa färdigheterna kommer då att utvecklas på ett naturligt sätt. Castro Huertas 

och Navarro Parra (2014, s.17) undersöker hur sånger hjälper barn i första klass att lära sig 

nya engelska ord och utveckla kommunikativa kunskaper. De har bevittnat under sina 

observationer av lektionerna att de strategier som hjälpte barn att lära sig sånger var konkreta 

visuella eller fysiska referenter, repetition, imitation, hur barn låtsas förstå sånger och deras 

tidigare förståelse. Det är även viktigt att koppla elevernas tidigare kunskap eller erfarenheter 

till ett riktigt sammanhang, då de visuella och fysiska referenterna skapar mening. Lärarna såg 

dessutom att barnens förståelse för ord ökade mer när de använde sig av visuella och fysiska 

referenter. De var även till hjälp när eleverna glömde bort orden och ökade därmed barnens 

användning av engelska. Al Harrasi (2012, s.56) beskriver hur läraren innan arbetet med 

boken tagit ut svåra ord (beans, beanstalk, castle, giant, axe), som är viktiga för berättelsens 

budskap och använder ”flashcards” för att diskutera dem och öka elevernas förståelse. 

Klassen gissar betydelsen av andra ord som inte är av lika stor vikt utifrån sammanhanget, för 

att eleverna inte ska arbeta länge med att slå upp i ordboken samt att de inte heller ska tappa 

intresse. Al Harrasi (2012, s.56) menar även på att förarbetet är av vikt innan man börjar läsa 

för att eleverna inte ska bli ointresserade, ett exempel är att använda autentiskt material för att 

öka intresset kring berättelsen. Att i arbetet med Jack och bönstjälken visar man till exempel 

riktiga bönor. Stakanova och Tolstikhina (2014, s.458-459) belyser hur spel både hjälper och 

uppmuntrar elever så att de bibehåller intresse och motivation. Spel hjälper även till att träna 

på alla förmågor som att läsa, skriva, lyssna och tala.  
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5.2.3 Ålderns inverkan  

Ålder spelar en stor roll för barns förmåga att kunna vara delaktig i aktiviteter för sin 

språkinlärning. Castro Huertas och Navarro Parra (2014, s.19) klargör vikten att ha elevernas 

ålder i åtanke vid lektionsplanering. De såg under sina observationer att eleverna tappade 

intresset vid flera repetitioner för att lära sig sången (Ten little Indian boys) och för långa 

aktiviteter. När de sedan skulle sjunga sången cirka fyra gånger och spela in när de sjöng, 

började barnen bli trötta och gäspade. De blev även distraherade av att göra karaktärsljuden 

som indianer under sången och fortsatte göra ljuden istället för att sjunga. Castro Huertas och 

Navarro Parra (2014, s.20) såg även under observationerna vid en annan aktivitet om färger, 

att eleverna tappade koncentrationen på grund av många repetitioner och att läraren oavbrutet 

stannade upp sången för att betona färgerna. Salmona Madriñan (2014, s.61) understryker 

även att barns intresse i aktiviteterna är av vikt för att de ska medverka och vara motiverade.  

 

5.2.4 Engagemang från lärare och elever 

Ett engagemang från eleverna är viktigt för deras fortsatta språkinlärning. Al Harrasi (2012, 

s.56) skriver att när man genomför några fysiska aktiviteter kring Jack och bönstjälken 

engagerar man inlärarna och barnen medverkar då i berättelsen och aktiviteterna. Salmona 

Madriñan (2014, s.60) uppmärksammar att när eleverna är engagerade, då har lektionerna en 

positiv effekt och inlärningen blir därmed rikare. När eleverna arbetade med ”code switching” 

eller språkbyte där läraren högläste A Button for Corduroy, var de väldigt engagerade för 

deras nivå i delaktighet var högre. Pappamihiel och Knight (2016, s.279) berättar på ett 

liknande sätt hur eleverna i sin studie var engagerade, interagerade positivt med sina kamrater 

och utvecklade sina språkfärdigheter under aktiviteterna på grund av ledarskapsroller som 

skapades för dem. Samber, eleven som hade svaga språkkunskaper, var även väldigt 

engagerad när klassen skulle välja ut foton samt fick hjälp av kamraterna med att uttrycka vad 

han gillade och ogillade med fotografierna. 

 

Förutom elevernas egna engagemang inom engelskämnet är respons eller engagemang från 

läraren av vikt för elevernas fortsatta inlärning. Castro Huertas och Navarro Parra (2014, s.20) 

såg i sin dataanalys från observationer, fältanteckningar, videoinspelningar och intervjuer att 

lärarens uppmärksamhet kan påverka elevernas delaktighet under lektionerna. Det är alltså det 

medgivandet som kan avgöra elevernas framsteg eller motgång i inlärningen. Exempelvis 

observerade Castro Huertas och Navarro Parra att under en aktivitet om siffror gratulerade 

eleverna för deras prestationer och de visade sådan glädje och en önskan att bättra sig vid 

andra aktiviteter om siffror. Salmona Madriñan (2014, s.62) observerade att under lektionen 

där läraren endast gav instruktioner på engelska (andraspråket) kunde eleverna utföra 

uppgiften korrekt, trots att få elever var delaktiga och det blev många avbrytningar. Hon 

uppmärksammar även hur elevernas prestationer inte skilde sig åt mellan de lektioner där 

spanska instruktioner gavs och de då engelska instruktioner gavs. Därför menar hon att 

språket för instruktioner inte är en faktor för elevernas förståelse i detta fall.  
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuteras denna litteraturstudies begränsningar och hur det har påverkat 

skrivprocessen. 

 

Denna litteraturstudie har skrivits under en period av tio veckor, och är ett omfattande arbete 

med många moment som ska genomföras. Under loppets gång har litteratur och vetenskapliga 

artiklar sökts och valts ut. Då engelskan är ett världsspråk fanns det många vetenskapliga 

artiklar och annan forskning skrivna från många olika länder på engelska. Däremot var det 

mycket svårare att finna ny svensk forskning och litteratur om andraspråksinlärning, engelska 

språkinlärning och engelska undervisningsmetoder för de yngre åldrarna. Mitt mål med 

litteraturstudien var att hitta och använda studier inom ett tioårsspann för att hålla forskningen 

aktuell och då hittade jag många internationella källor. Det vore önskvärt med mer svensk 

forskning kring ovanstående områden, då forskningsresultat från andra länder kan variera på 

grund av styrdokument, politik eller andra faktorer.  

 

När studierna skulle användas har det upptäckts att viss litteratur och artiklar inte var 

relevanta för denna litteraturstudie och har då valts bort. Detta på grund av otydlig studie och 

att litteraturen inte var relevant för denna studie för det handlade om ett helt annat ämne. Det 

har då lett till ett färre antal forskningskällor som denna studie baseras på. För det är 

tidskrävande att göra nya sökningar och då blir det svårt att hinna skriva färdigt arbetet inom 

den angivna tidsramen. Validiteten för resultatet minskar därmed för denna studie. Trots det 

har litteraturstudien en validitet då de vetenskapliga artiklar som har använts är aktuella, de är 

relevanta för studiens syfte och de är peer-reviewed. Pålitligheten skulle även öka för denna 

studie om och när den blir vetenskaplig granskad (Eriksson Barajas m.fl, 2013). Jag anser att 

studien har en låg reliabilitet. Detta på grund av att det kan bli svårt för någon annan att 

upprepa, då resultatets teman bygger på de mönster jag hittade i studierna (Eriksson Barajas 

m.fl, 2013). Något jag hade kunnat göra annorlunda var att läsa resultatet vid urvalet för att 

redan då avgöra om studien var relevant för denna litteraturstudie, för att slippa bortfall vid 

senare tillfälle och hålla en hög validitet på arbetet. Även att göra mer begränsade sökningar 

med sökord, i de olika databaserna för att inte få så många träffar och behöva göra många 

olika sökningar. Jag anser att studiens svagheter är dess reliabilitet och studiens styrkor är 

struktur, ett intressant och aktuellt ämne. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur man kan bedriva en framgångsrik 

undervisning i engelska för yngre elever i årskurserna 1–3. Följande frågeställningar var 

formulerade och kommer att diskuteras i nedanstående avsnitt: 

 

 Vad säger forskning om andraspråks- och språkinlärning i engelska hos unga elever?  

 Vilka pedagogiska arbetsmetoder kan med fördel tillämpas för yngre elever i 

engelskundervisning? 
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Kursplanen för engelska anger att undervisningen ska ge möjligheter för eleverna att utveckla 

förmågor kring en allsidig kommunikation. Eleverna ska förstå och tolka, formulera och 

kommunicera, använda strategier, anpassa sitt språk och reflektera över andra aspekter i de 

delar av världen som använder engelska (Skolverket, 2011, s.26-27). Det innebär att utforma 

sin engelskundervisning utifrån arbetsmetoder och språkforskning för att möta de olika 

förmågorna eleverna ska utveckla. 

 

6.2.1 Andraspråks- och språkinlärning 

Det finns många faktorer som påverkar ett barns andraspråks- och språkinlärning. Det är 

många som ingår i Spolskys teori om andraspråksinlärning och alla spelar in: det sociala 

sammanhanget, attityder, motivation, ålder, personlighet, förmågor, tidigare kunskap och 

lärandemöjligheter (Spolsky, 1989, s.28, refererad i Mitchell & Myles, 2004, s.7-8). Läraren 

kan spela en central roll i barnens språkinlärning (Hattie, 2009). Läraren ska ha kompetens 

om språkinlärning och egna språkliga färdigheter, är utbildad inom åldersgruppen samt skapar 

en avslappnad miljö i klassrummet (Enever, 2015, s.14). Det är alltså av största vikt att skapa 

en positiv miljö i klassrummet bland eleverna och mellan läraren och eleverna (Al Harrasi, 

2012, s.56; Cunningham & Crawford, 2016, s.410). En lärares uppmärksamhet kan påverka 

elevernas delaktighet och att den uppmuntran kan avgöra om eleverna blir svaga eller starka i 

sin inlärning (Castro Huertas & Navarro Parra, 2014, s.20).  

 

Det är sagt att barn har lättare för sig att lära sig nya språk och det sägs vara för att barn är 

mer mottagliga för ljud och rytm och kan då få ett gott uttal utan brytning. Dock menar 

språkforskare att dessa förmågor kommer att avta med åldern (Lundberg, 2011, s.21-22). 

Detta är på grund av att man utvecklar logiskt tänkande, deduktivt resonemang och 

systematisk planering (Piaget, 1973). Detta kan man se i teorin Critical Period Hypothesis 

(CPH) (Penfield & Roberts, 1959). Enligt den hypotesen finns det en period fram till 

puberteten där barn har mycket lättare och är mer mottagliga för att lära sig nya språk, och 

detta har en biologisk förklaring (Chomsky, 1965; Lenneberg, 1967). Forskarna som istället 

använder the sensitive period menar när vi är som mest mottagliga för språk med riklig 

exponering (Svartvik, 1999).  

 

Det är viktigt vid språkinlärning att utveckla modersmålet och andraspråket parallellt med 

varandra (Pinter, 2017, s.38). Har man redan flerspråkiga elever ska man inte låta dem gå via 

det svenska språket för att lära sig engelska, för det skapar fler hinder. Det är därför man ska 

lära sig engelska via engelskan för att eleverna ska utveckla en förståelse, bli mer utmanade 

och inte förlita sig på att läraren ska ge översättningar (Lundberg, 2010, s.24). Men man ska 

vid andraspråksinlärning använda sig av repetition och olika hjälpmedel (Salmona Madriñan, 

2014, s.62).  Att utveckla modersmålet i ett andraspråksklassrum, leder till att eleverna kan 

omvandla kunskapen från modersmålet till andraspråket (Salmona Madriñan, 2014, s.63). 

Eleven Samber som valdes till fotograf för museibesöket fick stöttning (scaffolding) av 

lärarna och klasskamraterna med fotografering, dokumentation och att skapa en digital 

berättelse. Alla elever visade på mycket engagemang under aktiviteterna och interagerade 

mycket med varandra (Pappamihiel & Knight, 2016, s.278-279). I denna situation ser man 

klart Vygotskys teori Zone of Proximal Development (ZPD), där barn genom att arbeta med 

varandra utvecklar färdigheter och strategier. Samber som hade väldigt lite språkkunskaper 

fick fler färdigheter i språket under grupparbetet med sina kamrater (Vygotsky, 1978).  
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6.2.2 Arbetsmetoder 

Man kan använda många olika undervisningsmetoder i sin engelskundervisning för yngre 

barn. Det som är av vikt är att hitta och använda sig av aktiviteter som verkar för barnens 

andraspråksinlärning. Man måste låta barnen få använda, experimentera och lära sig tycka om 

språket (Pinter, 2017, s.47). Nedan kommer några fördelar med tidig språkstart att nämnas 

och detta är viktigt att ha i åtanke när man ska utforma undervisningen för att nå eleverna. 

Barn lär sig med hela kroppen, barn har lätt för att imitera ljud, barn gillar 

lek/rytm/rim/sagor/drama, barn vågar att säga fel, barn tycker om att experimentera, barn 

vågar gissa innehållet och barn är nyfikna på språk och kulturer (Lundberg, 2011, s.24). Att 

använda fysiska aktiviteter kring gemensam läsning kan engagera barnen då de medverkar i 

berättelsen och lär sig på så vis språket (Al Harrasi, 2012, s.56). Barn blir även engagerade 

under aktiviteter som ordförrådsinventering, färger, siffror, maskot, sånger, höra-göra eller 

läsa bilderböcker (Lundberg, 2016, s.64-73). När barn är engagerade under lektionerna skapar 

det en positiv miljö i klassrummet (Salmona Madriñan, 2014, s.60). Det gör även aktiviteter 

som inkluderar rollspel, kommunikation och rörelse (Stakanova & Tolstikhina, 2014, s.458). 

Här kan man känna igen mycket i vad Spolsky (1989, s.28, refererad i Mitchell & Myles, 

2004, s.7-8) menar i sin teori om andraspråksinlärning, att faktorerna såsom det sociala 

sammanhanget, attityder, motivation, ålder, personlighet, förmågor, tidigare kunskap och 

lärandemöjligheter är relevanta för andraspråksinlärning, då många arbetar parallellt med 

varandra. Att skapa ett socialt sammanhang med lärandemöjligheter, använda elevernas ålder, 

personlighet, förmågor och tidigare kunskap i planering och undervisning samt att sträva efter 

positiv attityd och hög motivation för eleverna.  

 

Det är viktigt för elevernas förståelse vid högläsning att läraren är förberedd och har kollat 

upp svåra ord innan, som i Jack och bönstjälken och kan sedan diskutera dem med hjälp av 

flashcards (Al Harrasi, 2012, s.56). Andra faktorer att ha i åtanke är att läraren anpassar sitt 

språk, ger tydliga och korta instruktioner, använder ljudinspelningar för att förstärka 

läsningen och att eleverna kan arbeta med varandra (Cunningham & Crawford, 2016, s.412-

413). Genom att använda sig av bilder (flashcards), gester och kroppsspråk när man högläser, 

förstärker berättelsen och blir mer stimulerande (Al Harrasi, 2012, s.57). Här kan man se 

lärandemöjligheter i Spolskys (1989, s.28, citerad i Mitchell & Myles, 2004, s.7-8) faktorer, 

hur läraren kan via förberedelser och anpassningar skapa lärandemöjligheter. Att arbeta med 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) är även en stimulerande arbetsform som 

erbjuder mer individanpassning till elevernas egna intressen, inlärningspreferenser och olika 

kunskapsnivåer (Estling Vannestål, 2010, s.82). För att få barn att vilja delta i aktiviteter är 

det viktigt att de får hjälpen att utveckla ett språkligt självförtroende. Detta kan man koppla 

till attityder, motivation och förmågor i Spolskys (1989, s.28, refererad i Mitchell & Myles, 

2004, s.7-8) faktorer. För att göra det måste man skapa en trygg och positiv miljö, eleverna får 

arbeta med varandra, eleverna vet att man får säga fel, eleverna får prata i kör och de får 

möjligheten att använda sin kommunikation (Lundberg, 2010, s.21). Här kan man både se det 

sociala sammanhanget i Spolskys (1989, s.28, refererad i Mitchell & Myles, 2004, s.7-8) 

faktorer och Vygotskys teori Zone of Proximal Development (ZPD), där miljön och 

samarbetet med kamrater är involverade. När man lektionsplanerar är det viktigt att anpassa 

aktiviteterna efter gruppen och ålder. För att förhindra i så stor utsträckning som möjligt att 

barnen inte tappar intresse eller blir uttråkade, blir trötta eller blir distraherade att de leker 

med annat, för att aktiviteterna är för långa eller har för många repetitioner (Castro Huertas & 

Navarro Parra, 2014, s.19-20). När man arbetar med gemensam läsning och förståelse, kan 

man inte titta upp alla svåra ord då det tar för mycket tid (Al Harrasi, 2012, s.56).  
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Barn måste vara intresserade för att kunna medverka i aktiviteter och vara motiverade till att 

vilja medverka (Salmona Madriñan, 2014, s.61). För att hjälpa eleverna med intresse och 

motivation kan man använda spel som tränar att läsa, skriva, lyssna och tala (Stakanova & 

Tolstikhina, 2014, s.458-459). De förmågorna tillsammans med grupparbete tränas även med 

projektet Language Experience Approach (LEA) (Pappamihiel & Knight, 2016, s.277). 

 

Avslutningsvis vill jag återkoppla till Skolinspektionens (2010, s.6) upptäckter för 

ändamålsenlig undervisning. De starkaste aspekterna var Elevernas engagemang, trygg och 

stödjande lärandemiljö och ledarskapet i klassrummet. De aspekterna har återkommit på olika 

sätt i litteraturen och studierna som är använda för denna litteraturstudie, för att de är av stor 

vikt för barns språkinlärning. Om eleverna överhuvudtaget ska kunna lära sig ett språk, måste 

de ha engagemang. Läraren måste skapa en trygg och lärorik miljö och ha ett sådant ledarskap 

för att kunna bemöta och besvara engagemanget från eleverna.  

 

7. Slutsatser 
 

Utifrån denna litteraturstudie och med läsningen av all litteratur och forskningsstudierna, kan 

slutsatsen dras att det är många faktorer som spelar in i elevernas språkinlärning, bland annat 

ålder, språkmiljön, resurser, kunskap, engagemang från lärare och elever och 

lektionsaktiviteter. Lektionsaktiviteter som är gynnsamma för språkinlärningen är 

rörelseaktiviteter (TPR), att lyssna på olika sätt och kommunikation. Det som nog är det 

viktigaste att ta med sig från forskningen om andraspråks- och språkinlärning, är att börja 

med engelskundervisningen så tidigt som möjligt, ha en varierad undervisning med olika 

aktiviteter samt att alltid hålla eleverna motiverade till språk. De två sista punkterna kommer 

nog att vara det svåraste. Det finns så många olika aktiviteter man kan göra, man måste hitta 

aktiviteter som passar det temat man arbetar med och åldersgruppen samt när läraren är 

engagerad i språkundervisningen och utstrålar det, kommer eleverna att känna av det och 

också vara engagerade. 

 

Jag har till min förmåga försökt att återspegla hur viktigt detta ämne är för mig och jag 

hoppas efter läsningen av min litterastudie för er läsare med. Vi som arbetar med barn under 

årskurserna 1-3, har ett stort ansvar gällande andraspråks- och språkinlärning. Vi är barnens 

första språklärare och vi vill väl självklart ge barnen alla verktyg för att kunna bli 

framgångsrika i svenska och engelska, samt framtida språk. Det är därmed viktigt att vi börjar 

prioritera engelskundervisningen för barnens skull.  

 

7.1 Fortsatt forskning 

Detta är ett viktigt ämne för grundskolans tidigare årskurser och jag har tidigare sagt att det 

var svårt att finna ny svensk forskning som berör ämnet. Inför min kommande empiriska 

studie kommer ämnet att beröra hur lärare i praktiken arbetar med unga barns 

andraspråksinlärning i engelska mot årskurserna 1-3. Forskningsmetoden kommer vara 

observation och eventuella intervjuer för att förstärka observationerna.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Tabell 2. Sökresultat 

Sökord Begränsning Databas Träffar Att 

analysera 

“English Second Language” AND 

“primary education” AND English 

language learners 

 Eric 40  

“English Second Language” AND 

“primary education” AND “English 

language learners” 

Peer-reviewed Eric 31  

“English Second Language” AND 

“primary education” AND “English 

language learners” AND “teaching 

methods” 

Peer-reviewed Eric 14  

“Primary education” AND “English 

second language” AND “Teaching 

methods” 

 Eric 156  

“Primary education” AND “English 

second language” AND “Teaching 

methods” 

Peer-reviewed Eric 89  

“Primary education” AND “English 

second language” AND “Teaching 

methods” 

Peer-reviewed 

Second language 

learning 

Eric 55 3 

 

Teaching young language learners Peer-reviewed 

Tidskriftsartikel 

Learning 

2007-2017 

Summon 4774  

“Teaching young language learners” Peer-reviewed 

Tidskriftsartikel 

Summon 20 1 

 


