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hp  



 1 

Abstract 
 
 

Swedish title: Att arbeta utifrån elevers intressen och erfarenheter i engelskundervisningen 

English title: To work based on students interests and experiences in English teaching 

Author: Janet Zareezade Palaric 

Semester: Fall term 2016 

Supervisors name: Martin Dvorak 

 
This essay is a qualitative study based on interviews. This essay focuses on studying six primary 

schools teachers and twelve primary school students  experiences and descriptions of English 

teaching design in relation to students interests and experiences. The purpose is to investigate 

what motivates student learning and how students extramural meetings, english activities 

outside school, incorporate in English teaching to create a meaningful teaching for the students.  

 

The results has been analyzed through theoretical perspectives about intrinsic motivation, the 

theory of a third area and design for learning. The results show that the teachers in this study 

are aware of the students extramural activities and uses them as a resource in the English 

teaching. Previous research has shown that there is a gap between the English used in school 

and the English used outside of school.  The results show that to be able to bridge the gap 

between the two cultures of english teachers have designed their English lessons by the theory 

of a third area and a design for learning to motivate their students.  

 

 

Keyword: Out-of-school English, english teaching, primary school, a third area, design for 

learning, students experiences and interests, meaningful teaching in English 
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1 Inledning  

Det engelska språket är ett dominerande och officiellt språk i världen som används bland annat 

som ett verktyg för att kommunicera runt om i världen samt i böcker, television, musik, reklam, 

internet och sociala medier. Utifrån den erfarenhet jag har av min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) tyder mycket på att eleverna aktivt använder engelska utanför skolan genom 

olika medier. Jag har även sett att det finns skillnader i kunskapsnivåer i engelska. De flesta 

människor har erfarenheter eller en relation till det engelska språket, framförallt då man möter 

engelskan dagligen i samhället. Redan i de lägre åldrarna möter unga engelskan genom 

populärmusik, applikationer, datorspel eller sociala medier. Dessa möten medför stora fördelar 

i språkinlärningen eftersom det sker i naturliga och äkta miljöer visar tidigare forskning (Henry, 

Sundqvist & Korp 2014).  

 

Denna studie tar utgångspunkt i docenterna och ämnesdidaktikerna Henry, Sundqvist och 

Korps resonemang och slutsatser om att det finns ett nytt växande glapp mellan den engelska 

eleverna möter utanför skolan och skolengelskan (Henry, Sundqvist & Korp 2014). Glappet 

visar sig ha en negativ påverkan på elevers motivation och skolresultat eftersom engelskan i 

skolan inte upplevs naturlig och äkta som den engelskan elever möter utanför skolan (Henry, 

Sundqvist & Korp 2014). Dessa skilda kulturer av språkinlärning förklarar Bo Lundahl genom 

att elever på fritiden själv väljer vad, när och hur de ska ägna sig åt en aktivitet medan 

skolundervisningen är mer abstrakt och teknisk och styrd av läraren (Lundahl 2009:38).  

 

Många unga har redan en positiv attityd till inlärningen av ett nytt språk och användningen av 

engelskspråkiga aktiviteter ökar i de lägre åldrarna. Fritidsengelskan kan på så sätt komplettera, 

stötta och bana väg för det som försiggår i klassrummet eftersom fritidsengelskan är utforskat 

av elevernas eget intresse och nyfikenhet. Dessa uppfattningar av engelskan i och utanför 

skolan är ny inom forskningen och förväntas enligt forskarna att växa inom framtiden (Henry, 
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Sundqvist & Korp 2014). För att bromsa denna negativa utveckling i elevers motivation är det 

av stor vikt att överbrygga dessa två kulturer av engelska och integrera de i undervisningen för 

att uppnå en lustfylld, motiverande och effektiv undervisning. Det är av stor vikt att undersöka 

glappet mellan fritidsengelskan och skolengelskan då det enligt författarna i Engelska för yngre 

åldrar är i skolans tidigare år man har möjlighet att väcka elevers intresse och nyfikenhet för 

ett nytt språk samt då kunskaper i det nya språket grundläggs (Vannestål & Lundberg 2010:7). 

För att se hur lärare och elever ser på engelskundervisningen och skapandet av en lustfylld och 

meningsfull undervisning samt hur elevers intressen och erfarenheter integreras i 

undervisningen kommer jag i denna studie att studera frågorna ur ett lärar- och elevperspektiv.  

  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Mål och riktlinjer för engelskämnet  

Syftet med engelskundervisning i grundskolan är att eleverna ska lära sig ett nytt internationellt 

språk och även lära sig de verktyg som kan hjälpa de att tänka, kommunicera och lära för att få 

möjligheten att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationell 

studie- och arbetsliv (Lgr11:26).  

 

I engelskämnet syftesförklaring finns det en tydlig linje i det centrala innehållet som visar att 

ämnet ska utveckla en kommunikativ förmåga. Denna kommunikativa förmåga i engelska står 

för den praktiska användningen av språket som eleverna ska kunna använda i olika 

sammanhang och situationer. Läroplanen betonar även att i mötet med talat språk eller texter 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, livsvillkor och intressen (Lgr11:26). Detta innebär att undervisningen ska utgå 

ifrån elevernas intressen och erfarenheter för att de ska kunna sätta innehållet i en större kontext. 

Det centrala innehållet för årskurs 1-3 har delats upp i tre delar; kommunikationens innehåll, 

lyssna och läsa samt tala, skriva och samtala (Lgr11:27). De handlar om att undervisningen i 

engelska bland annat ska innehålla sånger, ramsor, ord och fraser i närmiljön, olika former av 

samtal, ämnesområden som är välbekanta för eleverna samt intressen och tydligt talad engelska 

och texter från olika medier (ibid.). För de tidigare årens engelska ska ämnesområdena och 

undervisningsinnehållet vara bekanta för eleverna, dvs. att elevernas intressen och erfarenheter 

ska ha en central roll i vad undervisningen ska utgå ifrån i årskurs 1-3 (ibid.). 
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1.2.2 Engelsk språkdidaktik  

Inom didaktikens ramar tittar man på vad som ska undervisas, hur det ska undervisas och varför 

det ska undervisas. Enligt läroplanen ska undervisningen fokusera på att utveckla förmågan att 

använda språket på ett funktionellt sätt i olika sammanhang (Lgr11). Det engelska språket har 

alltid varit närvarande i svensk populärkultur genom att man lyssnar till engelskspråkig musik, 

tittar på engelskspråkiga filmer/serier, läser engelskspråkiga böcker, deltar i engelskspråkiga 

datorspel eller använder engelskspråkiga applikationer (Henry, Sundqvist& Korp 2014:22). I 

det alltmer globala samhället är det en nödvändighet för eleverna att förstå och göra sig 

förstådda på engelska (Skolinspektionen 2011:6).  

 

Vannestål & Lundberg anger att för att engelskundervisningen ska vara utmanande, 

intresseväckande och språkutvecklande är det viktigt att låta undervisningsinnehållet utgå ifrån 

sådant som eleverna känner till (2010:24). Läraren har huvudrollen för hur undervisningen ska 

bedrivas och är den överlägset viktigaste faktorn för elevers skolframgångar eftersom eleverna 

är beroende av en lärare som kan väcka deras nyfikenhet, intresse och lust för språket 

(Vannestål & Lundberg 2010:25). Detta innebär att läraren har ansvaret att skapa en miljö med 

rika möjligheter som hjälper eleverna att komma vidare i sin språkutveckling. Lundahl 

konstaterar att det eleverna lär sig ska kännas meningsfullt och relevant och på så sätt bör 

läraren ha förståelse för elevernas kunskapande på fritiden och hur det förhåller sig till skolans 

kunskapsformer (2009:46). Lundahl anger även att skolans lärande bör vara naturligt och 

autentiskt och bör efterlikna livet utanför skolan (2009:47). Detta innebär att eleverna behöver 

bli mer delaktiga i planering, genomförande och utvärdering i form av dialog om 

engelsklektionernas vad, hur och varför (Vannestål & Lundberg 2010:30). Detta kan ge lärare 

en medvetenhet om vad som intresserar eleverna och nya arbetssätt och undervisningsidéer 

(Vannestål & Lundberg 2010:31). I sin tur  kan denna dialog mellan lärare-elev leda till att 

språkundervisningen i engelska kan kännas mer angelägen och relevant för eleverna (ibid.).   

 

1.2.3 Språkinlärning i och utanför skolan 

Lundahl gör en distinktion mellan skol- och fritidsengelskan och anger att skolengelskan är en 

form av kunskapande som är obligatoriskt och organiserat (Lundahl 2009:38). Fritidsengelskan 

är det kunskapande som bestäms av individen och är mer lockande då individen själv väljer 

vad, när och hur kunskapandet sker (ibid.).  
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Lundahl menar att skillnaden mellan skol- och fritidsengelska är att skolengelskan oftast delas 

in i ämnen, bestäms av läraren och är mer teknisk medan fritidsengelskan ofta är mer konkret 

och autentisk, dvs. att den är äkta, naturlig och att den förekommer i olika former (Lundahl 

2009:39). Enligt utbildningsforskaren John Hattie är det ett problem att det finns två olika 

kulturer av engelskundervisningen då man skapar en barriär mellan skola och hem och eleven 

”tvingas” leva två olika världar (Hattie 2012:20). Vannestål och Lundberg konstaterar att 

utredningar har visat att elever inte lär sig mer för att de möter det engelska språket utanför 

skolan utan skolengelskan är fortfarande av stor vikt (Vannestål & Lundberg 2010:23). Man 

kan anta att eftersom fritidsengelskan är mer naturlig och autentiskt har eleverna ett mer aktivt 

förhållningssätt och det innebär att skolans engelskundervisning bör lyfta in fritidsengelskan 

och fritidens medier som en tillgång i språkklassrummet (ibid.). 

 

I en kvalitetsgranskning av undervisningen i engelska i grundskolans årskurser 6-9 gjord av 

Skolinspektionen granskar man undervisningens kvalitet genom observationer, intervjuer och 

enkätundersökningar (Skolinspektionen 2011). Undersökningen är gjord på 22 skolor och har 

gjorts på lärare, elever, rektorer och lektioner.  Av inspektionen framgår det att undervisningen 

oftast genomförs helt utifrån lärarens planering och att elevernas intressen sällan efterfrågas 

(Skolinspektionen 2011:7). Det framgår också att eleverna arbetar med sina arbetsuppgifter 

men att det vid många lektioner sker utan större entusiasm (Skolinspektionen 2011:6). I en 

enkätundersökning fann de att eleverna lär sig engelska genom lektionerna men att de lär sig 

engelska bäst i autentiska situationer eftersom den engelskan känns mer naturlig och bekväm 

(Skolinspektionen 2011:20). I Skolinspektionens granskning framkommer att elevernas möte 

med engelska utanför skolan utnyttjas dåligt i många skolor och eleverna upplever inte 

engelskämnet utmanande (Skolinspektionen 2011:23). Det visade sig finnas en stor variation i 

sättet på vilket lärare länkade sin undervisning i engelska till elevernas användning av språket 

utanför skolan samt till deras erfarenheter och resultaten visade att varierade arbetsformer var 

de mest framgångsrika (Skolinspektionen 2011:10). Då eleverna skiljer på skolengelskan och 

engelskan utanför skolan anger Skolinspektionen att det är ytterst angeläget att överbrygga 

dessa två ”kulturer” och länka dem i undervisningen (Skolinspektionen 2011:8). 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
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1.3.1 Syfte 

Utifrån ett lärarperspektiv ämnar jag undersöka ett antal lärares synsätt på 

engelskundervisningen i relation till skol- och fritidsengelska och utifrån ett elevperspektiv 

undersöka vad som motiverar eleverna till att lära sig det engelska språket. Syftet är att ta reda 

på vad som utvecklar elevernas kunskaper i engelska enligt eleverna och om lärarna förhåller 

sig till elevernas intressen och erfarenheter i utformningen av engelskundervisningen. 

 

1.3.2 Frågeställningar 

• Vad anser lärarna öka motivationen hos eleverna i engelskundervisningen? 

• Hur resonerar och motiverar de intervjuade lärarna om utformningen av  

engelskundervisning och tar man hänsyn till eleverna? 

• Vad anser eleverna om relationen mellan engelskan de möter utanför skolan och  

engelskundervisningen? 

 
 

1.4 Tidigare forskning  

För att förstå fenomenet jag ämnar undersöka bättre kommer jag i detta avsnitt redogöra för den 

tidigare forskning som jag finner relevant för min studie. Den forskning som kommer att 

presenteras har studerat engelskundervisningen i relation till de engelskspråkiga aktiviteter 

elever möter utanför skolan samt hur motivationen har en central roll i språkinlärningen. 

 

1.4.1 Engelska i och utanför skolan och vad som motiverar lärandet 

Pia Sundqvist och Liss-Kerstin Sylvéns, universitetslektorer och docenter vid Karlstads 

universitet och Göteborgs universitet, har skrivit en artikel med titeln ”Language-related 

computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden” (2014). Det är en kvantitativ 

studie på 76 elever i årskurs fyra som genom en enkätundersökning och språkdagböcker 

undersöker elevernas engelskspråkiga aktiviteter de möter utanför skolan. Studien visar att 

eleverna ägnar mer timmar på engelska utanför skolan än vad skoltimmarna ägnas åt 

engelskundervisningen (Sundqvist& Sylvén 2014:15). Sundqvist och Sylvén menar  eleverna 

lägger ned dubbelt så många timmar på engelskspråkiga aktiviteter utanför skolan jämfört med 

hur många timmar de har engelskundervisning. Resultaten visade att eleverna har ett stort 

intresse för det engelska språket och att motivationen för att lära sig engelska är högt 
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(Sundqvist& Sylvén 2014:16). Sundqvist och Sylvén hävdar att resultatet visar didaktiska 

implikationer att det finns fler möjligheter för språkutveckling utanför skolan, och att det gör 

det nödvändigt för lärare att överbrygga glappet mellan skol- och fritidsengelska (Sundqvist& 

Sylvén 2014:15&17).  

 

Alastair Henry, docent i ämnesdidaktik, argumenterar i sin forskning ”Digital games and ELT: 

Bridging the authenticity gap” (2013) att den formella engelskan, dvs. den engelska man lär sig 

i skolan inte är lika effektiv som den engelskan man använder i aktiviteter utanför skolan, dvs. 

i autentiska, äkta miljöer. Forskningen görs på nio- till sextonåringar och visar att motivationen 

påverkas negativt när skolengelskan inte är lika autentisk som engelskan man använder på 

fritiden (Henry 2013:13). Därför argumenterar Henry att undervisningen behöver designas till 

meningsfulla aktiviteter för att eleverna inte ska uppleva glappet mellan skolengelska och 

fritidsengelska (Henry 2013:33).  

 

Motivationsforskaren Zoltan Dörnyei definierar motivation i sin studie ”Motivation and 

Motivating in the Foreign Language Classroom” som en av de mest avgörande faktorerna för 

individer att ta sig an ett andraspråk (1994:273). Studiens syfte är att förstå vad som motiverar 

elever att lära sig ett andraspråk utifrån ett undervisningsperspektiv (Dörnyei 1994).  I studien 

framgår det att läraren kan motivera eleverna och öka deras intresse genom att till exempel visa 

filmer, lyssna till musik i det nya språket (Dörnyei 1994). Dörnyei menar att sociokulturella 

moment i undervisningen där eleverna får vara delaktiga i lektionsplaneringen och vara med i 

valet av arbetsmaterial kan öka elevernas intresse och motivation för engelskämnet (Dörnyei 

1994).  

 

Sundqvist och Olin-Scheller skriver i sin artikel ”Engelska på fritiden och engelska i skolan – 

en omöjlig ekvation ?” (2013) de utmaningar som engelskämnet utgör i den svenska skolan. 

Fokus ligger på lärares förmågor att hantera det glapp som finns mellan skolengelskan och den 

engelskan de möter utanför skolan. Undersökningen görs på fjorton högstadie- och 

gymnasielärare genom en enkätundersökning och det gemensamma lärarna i studien har är att 

de deltagit i en språkdidaktisk kurs för Lärarlyftet. I enkäten frågar Sundqvist och Olin-Scheller 

om undervisningspraktiken förändrats efter Lärarlyftskursen, om Ikt-användadet ökat, om de 

använder andra läromedel än böcker i undervisningen och om lärarna arbetar utifrån elevernas 

intressen och erfarenheter (2013). Resultaten visar att IKT-användningen och intressebaserad 
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undervisning är ett sätt att hantera glappet mellan skol- och fritidsengelskan eftersom det visade 

sig öka motivationen hos eleverna (Sundqvist & Olin-Scheller 2013:335). Lärarna i studien 

visar sig ha en stark önskan om att överbrygga glappet och att fortbildning ligger i deras intresse 

då de efter den språk didaktiska kursen gjorde de mer bekväma i sin roll som engelsklärare 

(Sundqvist & Olin-Scheller 2013:337).  

 

Tidigare forskning visar att elevernas intressen inte tas tillvara i klassrummet och att 

fritidsengelskan kommer i skymundan. Med utgångspunkt i den tidigare forskning som finns 

kommer denna studie undersöka fenomenet utifrån lärare och elever i lågstadiet.  

 

1.5 Teoretisk bakgrund 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska begrepp och perspektiv som studien kommer att utgå 

ifrån. De teoretiska utgångspunkterna är tredje område, inre motivation och design för lärande. 

För att undersöka relationen mellan elevers erfarenheter och intressen och skolans undervisning 

kommer teorin om ett tredje område att fungera som en utgångspunkt eftersom att ett tredje 

område avser området mellan skolans och elevens värld. För att besvara frågan om vad som 

motiverar eleverna till språkinlärning kommer teorin om inre motivation som drivkraft att 

användas som modell för att förklara fenomenet. Teorin om design för lärande kommer att 

fungera som teori för att analysera vad lärarna i intervjun undervisar och hur de utformar sin 

undervisning. 

 

1.5.1 Design för lärande 

Som det nämndes i inledningen av studien möter de flesta människor i samhället det engelska 

språket dagligen genom populärmusik, sociala medier, reklam, datorspel osv. För att anpassa 

undervisningen till det samhälle vi lever i har författarna Anna-Lena Rostvall och Staffan 

Selander presenterat ett nytt perspektiv på lärande som de kallar design för lärande (Rostvall & 

Selander 2008). Design för lärande är en läromiljö som förhåller sig till dagens samhälle som 

utmärks av snabba förändringar, globalisering, informationskanaler och digitala medier 

(Rostvall & Selander 2008:11). Rostvall och Selander menar att denna stora utveckling bidragit 

till att en stor del av inlärningen idag sker i informella läromiljöer och att samhällets snabba 

förändringar kräver att vi, lärare, utvecklar vårt sätt att se på lärande (ibid.). När man talar om 

design för lärande syftar man på hur utformningen/designen av undervisningen ska ske för att 
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inlärningen blir mer effektiv för eleverna. I ett designteoretiskt perspektiv innebär det att dagens 

förutsättningar kan hjälpa läraren i valet av undervisningsmetod, verktyg, innehåll och 

lärmiljöer och anpassa dessa till eleverna och deras verklighet (Jewitt 2008:245). Benyamine 

hävdar att eftersom att olika fenomen når individer på olika sätt i dagens samhälle kan man 

utnyttja världen utanför som en resurs i utformningen av undervisningen (Benyamine 

2008:201).  

 

Inom design för lärande lägger man stor vikt på hur människor formar sin kunskap och sätter 

lärandet i relation till ett sammanhang. Boström menar att sammanhanget är av stor vikt för 

eleverna eftersom att världen är splittrad och inte ämnesindelad och genom att sätta 

undervisningsinnehållet i ett sammanhang kan det ha en avgörande betydelse för hur eleverna 

uppfattar informationen (Boström 2008:68). Det designteoretiska perspektivet fungerar som 

teoretisk ingång på så sätt att den säger något om hur lärande går till, vilket är att om man 

använder världen utanför som resurs i undervisningen för att göra inlärningen mer effektiv. Det 

är ett sätt att se på lärande som innebär att dagens förutsättningar ställer nya krav på hur 

information och kunskapsinnehåll både kan väljas ut och presenteras, dvs. designas. Detta sätt 

att se på lärande kan skapa förutsättningar för lärande och hur individen aktivt skapar ny 

information och utvecklar sin förståelse genom meningsskapande processer (Rostvall & 

Selander 2008). 

 

1.5.2 Att skapa ett tredje område  

Literacy är ett begrepp som avser den tidiga läs- och skrivutveckling som sker utan någon 

formell undervisning, dvs. att den utvecklingen och språkinlärningen sker utanför skolans 

undervisning. Inom begreppet ”literacy” finns det en teori/ en rekommendation som går under 

namnet tredje område. I denna studie kommer begreppet att fungera som en rekommendation 

med anledningen till att det inte är en officiell teori om hur lärande går till utan det är mer en 

rekommendation om hur man kan göra för att förhindra ett avstånd mellan skolans och 

elevernas världar (Millard 2003). Elaine Millard benämner det tredje området som ”a 

transformative pedagogy of literacy”, vilket bygger på idén om att använda sig av elevers 

intressen och erfarenheter av exempelvis populärkultur till undervisningen för att utveckla deras 

språkkunskaper (Millard 2003). Inom skapandet av ett tredje område i undervisningen för man 

samman elevernas värld och skolans värld för att bygga vidare på ny kunskap (Millard 2003:6). 

Språk utvecklas ofta i samspel med andra kring saker som är intressanta och som engagerar 
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individen. Genom att införa elevers intressen och erfarenheter i undervisningen, och ta hänsyn 

till eleverna i planerandet av undervisningen och ”bygga en bro” mellan skolans och elevernas 

världar kan man utveckla elevernas förmågor i engelskspråket och även öka deras motivation 

(Millard 2003:6). Enligt Millard skapar läraren som arbetar utifrån ett tredje område en 

meningsfull miljö i undervisningen eftersom att den utgår från eleverna (Millard 2003:248). 

Det innebär att förutsättningarna för att kunna skapa ett tredje område är bland annat att läraren 

är uppmärksam på elevernas intressen och det som engagerar de till lärande för att kunna låta 

de ta plats i undervisningen (ibid.).  

 

I Carina Fast forskning ”Sju barn lär sig och skriva” (2007). Familjeliv och populärkultur i möte 

med förskola och skola (2007:187) i avsnittet om det tredje området hävdar Fast att eleverna är 

mer benägna att investera i skolarbetet om de kan förhålla sig och relatera till undervisningen. 

En förutsättning för att ett tredje område ska leda till lärande är att eleverna ska betraktas som 

subjekt i undervisningen och inte objekt vilket innebär att eleverna ska få visa sin delaktighet ( 

Fast 2007:188). När eleverna är subjekt i undervisningen får de vara delaktiga i valet av 

arbetsmaterial och planeringen av arbetsuppgifterna vilket innebär att undervisningen på så sätt 

utgår från dem (ibid.). Det tredje området ger anspråk för hur en god undervisning i engelska 

kan ske och utformas. I denna studie kommer teorin om ett tredje område fungera som ett 

analysverktyg om hur man kan göra för att utveckla elevernas språkinlärning i engelska, om 

det tredje området kan bidra till att öka motivationen hos eleverna för lärande och hur man kan 

göra för att förhindra ett avstånd mellan skolans och elevernas världar. Detta kommer att 

undersökas i elevernas och lärarnas utsagor om engelskundervisning förhåller sig till de 

engelskspråkiga aktiviteter eleverna möter på fritiden och om det förhållningssättet motiverar 

eleverna då de kan relatera till undervisningen.  

 

1.5.3 Inre motivation  

Inom tidigare forskning har intresset och erfarenheten varit en avgörande faktor för hur man 

kan påverka eleverna och göra undervisningen motiverande, intressant och engagerande. 

Motivation är ett begrepp som i denna studie kommer att användas som ett teoretiskt begrepp 

för att analysera vad som gör att eleverna uppfattar undervisningen och arbetsuppgifterna som 

lustfyllda och intressanta. Inom motivationsforskning är en viktig aspekt att det som lärs ut i 

undervisningen ska kännas meningsfullt och relaterbart för individerna (Dörnyei 1994). Om det 

finns en mening med det man lär sig och att kunskaperna kan vara användbara i framtiden har 
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det en stor betydelse för individernas motivation (Dörnyei 1994). Utbildningsforskarna Wery 

och Thomson (2013) ger i sin artikel ”Motivational strategies to enhance effective learning in 

teaching struggling students” en inblick av utbildningsvetenskapliga teorier om 

motivationsfrämjande arbeten i skolan. När man studerar motivationsfrämjande processer delar 

forskarna in det i inre och yttre motivation (Wery & Thomson 2013:104). Den yttre 

motivationen refererar till den typ av motivation där elever engagerar sig i skoluppgifter på 

grund av yttre krav så som press ifrån hemmet, att få ett högt betyg eller att undvika att få 

underkänt ( ibid.).  

 

Den inre motivationen handlar om individens engagemang i en skoluppgift på grund av ett 

intresse och den inre glädje uppgiften för med sig (Wery & Thomson 2013:105). Utifrån ett 

motivationsfrämjande teoretiskt perspektiv är den inre motivationen det som individen 

upptäcker, engagerar sig i eller deltar i på eget initiativ. Wery och Thomson menar att den 

drivkraften bygger på deras nyfikenhet och inre intresse (ibid.). Anledningen till att den inre 

motivationen används som ett teoretiskt perspektiv i denna studie är för att den har en påverkan 

på effektiviteten i undervisningen. Vad gäller språkinlärning är motivation en viktig faktor då 

det medför stora fördelar i elevernas lärande (Henry, Sundqvist & Korp 2014:22). Wery och 

Thomson skriver i sin artikel att för att skapa bättre förutsättningar för lärandet och påverka den 

inre motivationen positivt ska sambandet mellan en skoluppgift och världen utanför skolan vara 

möjligt att se (2013:108).  

 

Även Higgins och Kruglanski har bidragit inom motivationsforskningen och har angett tre 

grundläggande behov som behöver tillgodoses för att elever ska känna inre studiemotivation 

och de är kompetensbehovet, samhörighetsbehovet och autonomibehovet (Higgins & 

Kruglanski 2000:133). Higgins och Kruglanski förklarar att  kompetensbehovet handlar om att 

eleverna ska få möjligheten att utvecklas i skolan, samhörighetsbehovet handlar om att eleven 

ska få möjligheten att utveckla bra relationer med de runt omkring sig (skolkamrater och lärare) 

och autonomibehovet handlar om att eleverna ska få möjligheten att välja skoluppgifter (ibid.). 

Autonomibehovet innebär att eleverna får exempelvis välja vilken bok de vill läsa till läxa eller 

välja vilka skoluppgifter de ska ha.  

 

2  Metod 
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I detta avsnitt redogör jag för de metoder och tillvägagångssätt jag har använt mig av i min 

studie för att kunna besvara studiens frågeställningar. Studien undersöker frågeställningarna 

utifrån två infallsvinklar, lärarnas och elevernas, och jag kommer att beskriva hur jag har 

bearbetat data och förklara de etiska aspekter jag har förhållit mig till i studien.  

 

2.1 Intervju som metod 

Jag utgår ifrån en kvalitativ semi-strukturerad intervju som metod för att komma åt lärarens och 

elevers tankar och motiveringar omkring engelskämnet.  Enligt Trost är en kvalitativ intervju 

att föredra om man vill förstå hur den intervjuade individen tänker, handlar, resonerar och 

känner (Trost 2005:33). Semistrukturerade intervjuer innebär att samtalet inte har en fast 

struktur och utgår ifrån en intervjuguide som intervjudeltagaren fritt får svara på utifrån 

samtalets gång, vilket gör att den liknar ett öppet samtal (Dalen 2009:34). Jag har utgått ifrån 

två intervjuguider, en till elevintervjuerna och en till lärarintervjuerna (se bilaga 2 och 4). Jag 

valde att använda mig av en semi-strukturerad intervju då jag på förhand sammanställde 

intervjuguider med  ambitionen att skapa ett fritt  och öppet samtal där jag kunde förstå 

intervjudeltagarnas sätt att tänka och resonera kring engelskämnet. Jag har valt att utgå ifrån 

elev- och lärarintervjuer för att undvika en begränsad bild av skol- och fritidsengelskans 

relation, lärarnas förhållningssätt i utformandet av engelskundervisningen och vad som anses 

öka motivationen enligt deltagarna. Detta var ett medvetet val eftersom att resultaten kan bland 

annat bidra med att svagheterna eller styrkorna kan vägas upp av varandra och att resultaten 

kan vara mer pålitliga om man utgår ifrån olika infallsvinklar, men det skapar även en risk att 

resultatet kan bidra med motsägelser.   

 

Både lärar- och elevintervjuerna har gjorts individuellt med anledningen för att få ta del av 

deras individuella reflektioner, tankar och motiveringar. Jag övervägde mellan grupp- och 

individuella elevintervjuer eftersom att gruppintervjuer hade bidragit med en trygghet som får 

fram gemensamma tankar och som hjälper eleverna med att utveckla svaren. Jag bestämde mig 

för att göra enskilda elevintervjuer då jag anser att den metoden skulle ge studien ett mer 

tillförlitligt resultat. Risken av att en elev kan dominera samtalet och/ eller tala för sina 

klasskamrater kan försvinna när man gör enskilda intervjuer vilket medför att den intervjuade 

eleven får vara i centrum och berätta om hen själv i större grad.  
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2.1.1 Urval och genomförande av elev- och lärarintervjuer 

Min ambition var att intervjua sex lärare med två elever från vardera klass. Den främsta 

anledningen till detta var att jag tror att resultatet är mer intressant om det finns en relation 

mellan elev och lärare. Det påverkar även resultatets pålitlighet eftersom att deras uttalanden 

kan stämma överens med varandra eller bidra till motsägelser. För att komma i kontakt med 

möjliga informanter mailade lärare och rektorer runt om i Stockholm via Stockholms stads 

webbplats (se bilaga 1). Jag hade inga preferenser vad gällde urvalet av lärare utan beskrev mitt 

undersökningsområde kortfattat i mailet och valde sedan slumpvis sex av de lärare jag fick 

mailkontakt med. Med preferenser syftar jag på att jag inte valde lärare som medvetet arbetar 

med att förankra fritidsengelskan och elevers erfarenheter och intressen i 

engelskundervisningen. Vidare i processen skickade klasslärarna ut bilaga 3, Information till 

vårdnadshavare och medgivande, ut till elevernas vårdnadshavare tillsammans med 

veckobrevet. I brevet beskrev jag studiens avsikt och beskrev de etiska aspekterna som bland 

annat innebär elevernas fria val att delta och även samtycket att jag har deras tillåtelse att spela 

in intervjun genom min Smartphone. Utifrån de medgivande jag fick av vårdnadshavare valde 

jag slumpvis ut två elever ur vardera lärares klass. Jag har intervjuat sex lärare och kommer att 

benämna dem som lärare 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Med hänsyn till konfidentialitetskravet kommer 

eleverna i studien att benämnas med fingerade namn och de är Leslie, Kim, Robin, Kaj, 

Dominique, Jordan, Alex, Ayan, Eli, Luam, Andy och Nimo. För att undvika förvirrande 

läsning har jag medvetet valt att benämna lärarna efter siffror och eleverna efter namn. I 

analysresultatet är det inte heller väsentligt vilken lärare eller elev som säger vad utan svaren 

kommer att tematiseras efter syfte och frågeställningar. 

 

Till intervjuerna utgick jag från två intervjuguider, till lärar- eller till elevintervjuerna (se bilaga 

2 och 4), och de fungerade som stöd och checklista där frågorna baserades på centrala teman 

och frågor som studien ämnar få svar på (Dalen 2008:34). Mina frågor utformades på så sätt att 

jag inledde med allmänna, öppna frågor som ledde vidare in på de centrala teman jag ville 

undersöka. Detta gjorde jag eftersom det enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne skapar utrymme 

för ett fritt samtal där man kan ”möblera” om frågorna och använda dem som stöd (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 205:36). I mina intervjuer bidrog intervjuguiden med att uppnå en öppen 

och avslappnad konversation mellan mig, som intervjuare, och informanten. Varje 

intervjutillfälle var unik och det var en stor fördel att kunna byta ordning på frågorna för att 

anpassa de förhållandevis. Genom en semi-strukturerad intervju insåg jag under 
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intervjutillfällena att den metoden gav mig möjligheten att ställa följdfrågor vilket var nyttigt 

vid både elev- och lärarintervjuerna men främst vid elevintervjuerna.  

 

Trost beskriver att det inte är någon större skillnad att intervjua vuxna och barn men ett 

utmärkande drag i barnintervjuer är att barn inte kan koncentrera sig lika länge som en vuxen 

kan göra (Trost 2005:38). Jag tog hänsyn till Trost resonemang och förhöll mig till att göra 

elevintervjuerna korta och enkla men jag kom till insikt om att det fanns en skillnad i 

genomförandet av elev- och lärarintervjuerna. Jag förstod att intervju med barn kräver en större 

medvetenhet då deras svar kunde variera beroende på situationen och intresset hos dem. En 

vuxen försöker oftast att svara utförligt på frågan som ställs men elevernas svar kunde variera 

i längd vilket oftast ledde till följdfrågor eller omformulering. Vid elevintervjuerna ställde jag 

följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar och genom att ställa en och samma fråga på olika 

sätt utvecklade eleverna sina tankar och resonemang och det gav mig en bredare bild av det jag 

försökte få besvarat. 

 

Ljudinspelning har använts vid samtliga intervjuer då Dalen menar att en viktig process i 

transkriberingen är att göra det så fort som möjligt eftersom att minnet är färskt och att man lär 

känna sitt material (Dalen 2008:69). Jag valde även ljudinspelning för att få med informanternas 

egna ord och för att kunna fokusera på samtalet och inte på att exempelvis skriva anteckningar. 

Intervjuerna ägde rum i respektive klassrum men vid olika tillfällen. Lärarintervjuerna 

genomfördes efter avslutad skoldag medan elevintervjuerna genomfördes under lektionstid i 

grupprum för att ha ett ostört samtal. Trots att jag inte hade någon tidigare relation med lärarna 

eller eleverna upplevde jag en god stämning i samtalen. I början kunde elevintervjuerna vara 

mindre bekväma men eftersom jag på förhand bestämde mig att börja med öppna och allmänna 

frågor om skolan i helhet blev samtalet mer och mer avslappnat. Dock upplevde jag en svårighet 

som Eriksson-Zetterquist och Ahrne nämner vilket är att informanter kan försöka undvika att 

svara ”fel” på frågorna men eftersom att jag var upplyst om detta var jag noga med att påminna 

dem om att alla svar är rätt och att det inte finns felaktiga svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015:37). Genom att jag även hade möjligheten att ställa följdfrågor och byta ordning på 

strukturen kunde samtalet ske i ett flöde med en öppen och god stämning.   

 

2.2 Reliabilitet och validitet 
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I en studie brukar det skiljas på två olika former av pålitlighet, vilket är reliabiliteten och 

validiteten i studien. Kvale och Brinkman anger att validiteten avser förmågan att mäta det man 

ska undersöka och att reliabiliteten avser pålitligheten vid upprepade mätningar (2014:295-

296). Kvale och Brinkman menar att reliabiliteten handlar om att studien ska kunna göras om 

på nytt av andra forskare, vid andra tidpunkter och få samma resultat (ibid.). I denna studie 

samlades materialet in genom två olika infallsvinklar vilket kan öka reliabiliteten och 

validiteten i studien. Intervjufrågorna är baserade på studiens frågeställningar för att öka 

validiteten i studien, och reliabiliteten har ökat i studien genom att jag bearbetat 

ljudinspelningarna samma dag som intervjuerna ägt rum just för att försäkra mig om att 

resonemang och citat är korrekt återgivna.  

 

Jag valde att informera deltagarna om studiens syfte för att göra de medvetna om vad samtalet 

ska handla om. Vad gäller urvalet av lärare är jag medveten om att det kan vara så att de lärare 

jag har fått tag på till studien är de som är mest angelägna att inkludera elevernas 

fritidsengelska. Man kan anta att de lärare som fann studien intressant är också de som valde 

att delta i studien och det kan ha påverkat mitt resultat på så sätt att lärarna visar på en idealistisk 

och positiv bild. Både elev- och lärarintervjuerna utgick från intervjuguider (se bilaga 2 och 4) 

för att alla intervjutillfällen skulle genomföras på samma sätt. Elevintervjuerna har genomförts 

annorlunda varje gång på grund av följdfrågor och frågor som ställts på olika sätt.  Kvale och 

Brinkman framhåller att ledande frågor kan oavsiktligt inverka på informanternas svar vilket 

innebär att informanterna försöker undvika att svara ”fel” på frågorna (2014:213-214). Detta 

innebär deltagarnas utsagor i intervjuerna inte behöver överensstämma med deras synsätt på 

fenomenet. 

 

2.3 Etiska ställningstaganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer var jag noga med att informera 

lärarna, vårdnadshavarna och eleverna om principernas innebörd för att skapa en trygghet hos 

informanterna(2002). De forskningsetiska principerna är informationskravet; att informera 

informanten om intervjuns syfte, samtyckeskravet; att upplysa informanten om hens frivilliga 

delaktighet, konfidentialitetskravet; all insamlad material och data kommer att bevaras och 

redovisas på ett varsamt sätt samt att informanter eller grupper inte ska kunna identifieras, 

nyttjandekravet; insamlad material och data kommer inte att kunna identifiera eller påverka 

informanten (Vetenskapsrådet 2002). 
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I denna studie fick vårdnadshavare till eleverna informationsbrevet om studiens syfte, 

frågeställningar och etiska ställningstaganden (se bilaga 3). Enligt Vetenskapsrådet ska 

vårdnadshavare till barn under femton år samt barnet informeras om och samtycka till 

forskningen (2002). När jag fick föräldrarnas godkännande kunde jag bestämma intervjutillfälle 

med klassläraren. Vid varje intervjutillfälle informerade jag eleverna personligen om deras 

frivilliga deltagande och studiens syfte. För att uppfylla Vetenskapsrådets etiska 

ställningstaganden vad gäller offentlighets- och sekretesslagen kommer alla deltagare samt 

skolor i studien  att vara anonyma (2002). 

 

 

3 Resultat och analys 

Detta avsnitt består av resultaten och en analys av resultaten utifrån lärar- och elevintervjuerna. 

Resultaten har delats upp efter de teman jag funnit i utsagorna i relation till de teoretiska 

utgångspunkter studien utgår ifrån. Jag kommer först att presentera lärarintervjuerna och sedan 

elevintervjuerna. I denna studie har lärarna en arbetserfarenhet mellan ett till elva år och det 

skiljer sig en del i deras erfarenheter av engelskundervisningen. Som jag nämnde i 

metodavsnittet finns det en risk för att de lärare som visade intresse för min studie medvetet 

arbetar med att inkludera elevers erfarenheter och intressen i engelskundervisningen.  Ett 

gemensamt drag som samtliga lärare lägger vikt på är att elevers intressen och erfarenheter är 

en avgörande faktor för att undervisningen ska vara lustfylld och motiverande. Ytterligare en 

faktor som framhölls av lärarna är fördelen av att eleverna kan relatera till det som undervisas 

om. 

 

3. 1  Vad ökar motivationen i engelskundervisningen? 

Anledningen till att jag börjar med att beskriva vad lärarna anser vara motivationsfrämjande i 

engelskundervisningen är den att läraren har huvudrollen för hur undervisningen ska bedrivas. 

I bakgrundavsnittet i denna studie refererade jag till Vannestål och Lundberg som förklarade 

att läraren är den viktigaste faktorn för elevers skolframgång då det är lärarens uppdrag att 

väcka elevernas nyfikenhet, intresse och lust för språket (Vannestål & Lundberg 2010, s. 25). I 

denna studie delade flera lärare åsikt om att när man i undervisningen refererar till sådant 

eleverna kan relatera till får man med sig dem på ett annat sätt.  

Commented [Office1]: Tematisera i rubriker 

Korta stycken 
Få med eleverna i sammanfattningen 
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Inom motivationsforskning är en viktig aspekt att det som lärs ut i undervisningen ska upplevas 

meningsfullt för eleverna samt att de ska kunna relatera till innehållet (Dörnyei 1994). Lärare 

3 arbetar med ambitionen att eleverna ska se den större kontexten av språkanvändningen och 

menar att motivationen ökar hos eleverna om de förstår varför de lär sig något. Lärare 3 anser 

att om man arbetar med konkreta uppgifter kan eleverna relatera till innehållet och på så sätt få 

mer förståelse för språket. ”Mina elever spelar mycket på Ipaden och utforskar mycket på 

Youtube. Jag vet att de använder sig av mycket engelska i den dagliga rutinen och på grund av 

det känner jag att jag har ett ansvar att visa eleverna i vilken utsträckning man behöver språk 

till och vilka verktyg som finns. Det gör att de kan se det de lär sig på engelskan i ett större 

sammanhang”. Lärare 3 förklarar att hen är tydlig med eleverna om vilken användning man har 

av det nya språket och ser därför till att ha väldigt konkreta arbetsuppgifter som kan användas 

utanför skolan får de möjligheten till att relatera till innehållet. Detta förklarade lärare 3 att hen 

gör genom att sätta eleverna i situationer där de blir tvungna till att använda språket. Detta leder 

till att de omedvetet får kunskaper i det nya språket. Lärare 3 berättade i sin intervju att hen 

ordnade ”mailvänner” med en internationell skola i Stockholm. Arbetsuppgiften gick ut på att 

de brevväxlade mellan varandra, men genom internet och under en hel termin fick de endast 

använda sig av engelska. Lärare 3 förklarade att det i början var svårt för eleverna, men att 

under terminens gång kunde man ta del av hur brevväxlandet och även meningsbyggnaderna 

utvecklades. ”Jag kan ju tala om för dig att det gick långsamt i början och att intresset inte var 

stort. Det var för många ointressant och tråkigt. Man märkte att med tiden insåg eleverna vikten 

av språket och plötsligt ville de lära sig nya ord och fraser för att utveckla brevväxlandet” 

 

Utifrån Wery och Thomsons teorier om inre och yttre motivation kan man anta att i början av 

lärare 3:s arbetsuppgift berodde elevernas ointresse på den yttre motivationen. Den yttre 

motivationen refererar till den typ av motivation där elever engagerar sig i arbetsuppgifter på 

grund av yttre krav (Wery & Thomson 2013, s. 104). Vi vet inte i detta fall vad ointresset beror 

på, men det kan handla om att man som elev vet om att man måste slutföra uppgiften och inte 

få ”underkänt”. När lärare 3 började märka att eleverna fick ett allt större intresse för 

brevväxlandet kan man anta att eleverna upptäckte språkets användning utanför skolan och att 

det fick de motiverade till att lära sig mer. Wery och Thomson förklarar att när sambandet 

mellan en skoluppgift och världen utanför skolan är möjlig att se skapar det förutsättningar för 

lärandet (Wery & Thomson 2013, s. 108). Utifrån ett motivationsfrämjande teoretiskt 
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perspektiv stämmer det in på vad Dörnyei säger om att eleverna uppfattar undervisningen 

lustfylld och intressant om det som lärs ut känns meningsfullt (Dörnyei 1994).  

 

I intervjun med lärare 6 förklarar hen att en stor fördel engelskämnet har i skolan, är att intresset 

för språket redan finns hos eleverna. ”Det engelskämnet har som inte alla ämnen har är att 

intresset för språket är jättestort hos eleverna. De tycker att det är vuxet och häftigt och på så 

sätt blir intresset för ämnet gratis” förklarade lärare 6 och skrattade. Lärare 6 menar att engelska 

språket är något som eleverna vill kunna eftersom att de flesta i världen kan tala det. I lärare 6 

utsagor finns det en tydlig linje om kunskaper som kan vara användbara i livet utanför skolan 

eller i framtiden har en stor betydelse för elevernas motivation. Detta stämmer in på lärare 3:s 

attityd mot engelskämnet. Både lärare 6 och 3 antar att motivationen för språket ökar när 

kunskaperna från undervisningen kan användas utanför skolan. Lärare 6 som har en årskurs 1 

har tjugo minuter schemalagd engelskundervisning och har börjat med att introducera 

hälsningsfraser. I undervisningen får eleverna sitta i par och använda sig av olika 

hälsningsfraser och uttryck. Lärare 6 berättade att dessa uttryck sedan brukar användas utanför 

skolan och även på rasterna. ”På rasterna har jag hört eleverna leka med språket. De frågar 

varandra hur gamla de är, vad de heter osv. Det är väldigt kul att höra eftersom att de även rättar 

varandra”. Man får en känsla av att engelskämnet är uppskattat hos eleverna eftersom de förstår 

användningen av den. Den inre motivationen visar sig när individen engagerar sig i en uppgift 

på grund av den inre glädje uppgiften för med sig förklarar Wery och Thomson (Wery & 

Thomson 2013, s.105). Lärare 6 berättade att engelsklektionerna brukar skapa en lustfylld och 

rolig miljö. Den miljön kan i detta fall avspegla elevernas inre motivation för undervisningen. 

Genom att kunna relatera och förstå undervisningsinnehållet till världen utanför kan det fungera 

som en tillgång i språkinlärningen.  

 

Skolinspektionens granskning av engelskundervisningen visade att många elever ansåg att de 

lärde sig bäst i naturliga och bekväma miljöer (Skolinspektionen 2011, s. 20). Med utgång i 

Skolinspektionens resultat finner man likheter i lärare 3 och 6 utsagor om att intresset och 

motivationen ökar om kunskaperna som undervisas är meningsfulla och användbara i det 

verkliga livet. Många elever deltar i engelska aktiviteter utanför skolan så som online spel, 

sociala medier, Youtube. Om skolans undervisning kan hjälpa de att öka deras deltagande i 

aktiviteterna kan man anta att det ökar motivationen och intresset hos eleverna eftersom att det 

hjälper de att kommunicera och delta. 
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I Dörnyeis studie (1994) visade resultaten att läraren kan motivera eleverna och öka deras 

intresse för undervisningen genom att inkludera spel, filmer eller musik. Samtliga lärare i denna 

studie var medvetna om vad deras elever gör utanför skolan, och särskilt de engelskspråkiga 

aktiviteterna. Elevernas intressen är en viktig utgångspunkt för engelskundervisningen. En del 

av lärarna framhöll intresset som den mest avgörande faktorn för att tillägna sig ett nytt språk 

eftersom att intresset leder till motivation och effektivitet. Som jag nämnde i inledningen 

märkte jag av hur eleverna redan i de lägre åldrarna får möta det engelska språket genom 

populärmusik, applikationer, datorspel och sociala medier. Enligt Henry, Sundqvist och Korp 

har dessa möten en stor fördel i språkinlärningen (Henry, Sundqvist & Korp 2014).  

 

3. 2  Intresset och erfarenheten leder eleverna in i språket 

Samtliga lärare upplever att eleverna kommer med olika erfarenheter av engelska till skolan. 

Lärare 6 anser att hens elever ligger nära varandra i kunskapsnivåerna medan lärare 5,4,3,2 och 

1 delar uppfattningen om att det finns stora kunskapsskillnader bland eleverna. Förklaringen 

till de olika kunskapsnivåerna ligger i vad eleverna har med sig hemifrån, förklarar lärarna. 

”Det kan handla om föräldrarnas kunskaper i engelska, om man har engelskspråkiga släktingar, 

om man har kontakt med den engelskspråkiga världen, om man är aktiv i engelskspråkiga 

aktiviteter eller om man reser mycket” förklarar lärare 2. I denna studie var samtliga lärare 

medvetna om vilka engelskspråkiga erfarenheter och intressen eleverna har. Vissa elever möter 

det engelska språket betydligt mer än andra, vilket leder till att det är en utmaning att möta alla 

elever på deras individuella nivå.  

 

Lärare 1 arbetar flitigt med att göra engelsklektionerna lustfyllda och ser även till att införa 

dans och sång för att sätta språket i ett sammanhang. I det centrala innehållet för engelskämnet 

årskurs 1-3 ska undervisningen innehålla sånger, ramsor, ord och fraser (Lgr11, s. 26). Lärare 

1 har en årskurs etta, som har tjugo minuter undervisningstid per vecka i engelska. Hen anser 

utifrån sina egna erfarenheter att man kan arbeta med engelska genom hela veckan eftersom att 

intresset för språket är stort hos eleverna. ”Personligen tycker jag att det är för lite eftersom att 

flera elever i min klass kan väldigt mycket engelska. Mina elever älskar t.ex. djur och därför 

brukar vi sjunga och dansa till djursånger på engelska så att vi sedan på engelsklektionen kan 

arbeta mer utförligt med temat”. Lärare 1 menar att då det inte råder mycket schemalagd 

engelska i årskurs ett är ett lysande arbetssätt att presentera sånger, ramsor, fraser genom hela 

veckan med sådant eleverna har intresse för. Det leder till att eleverna blir mer motiverade i 



 21 

arbetet. Läroplanen betonar i kunskapskraven för engelskämnet att eleverna ska få möjligheten 

att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, intressen och livsvillkor (Lgr11, s. 26). För 

lärare 1 är en viktig utgångspunkt att låta elevernas intressen ta plats i skolan så att deras två 

världar går ihop och inte separeras. 

 

Som jag nämnt så deltar många av dagens elever i engelskspråkiga spel eller sociala medier. 

Lärare 2 och 6 arbetar med The Game, en serie från Utbildningsradion (UR). The Game är en 

serie som följer ett nytt tema varje avsnitt. Den är spännande och lärorik och när 

huvudpersonerna i serien hamnar i spelet The Game talar de endast engelska. Både lärare 2 och 

6 arbetar med att visa ett avsnitt och följer sedan upp avsnittet genom att arbeta med en 

tillhörande stencil eller arbetsuppgifter som är relaterade till avsnittet. Genom att vara 

uppmärksam på elevernas intressen, vad som engagerar dem och inkludera dessa i 

undervisningen skapar läraren vad Millard kallas ett tredje område. Ett tredje område är ett 

arbetssätt där skolans och elevernas värld förs samman och där undervisningen bygger en bro 

till elevernas värld utanför skolan (Millard 2003, s. 6). ”Eftersom att jag inte har samma 

kunskaper som barnen har i spel som t.ex. Minecraft eller Titan fall så känner jag inte att jag 

kan ha lektioner i det. Sedan är det inte alla elever som spelar de spelen utan kanske hälften och 

då får jag inte med mig alla eleverna i undervisningen. Därför väljer jag hellre en film som är 

både är intressant, rolig och utmanande eftersom jag kan få med hela gruppen” förklarade lärare 

2. Genom införa The Game som både är spännande och handlar om ett spel använder sig lärarna 

av elevernas intressen och erfarenheter som en resurs i undervisningen. Det innebär att de 

aktiviteter eleverna möjligtvis möter utanför skolan införs i skolan, och det kan  i sin tur leda 

till att eleverna utvecklar sina språkkunskaper, eftersom att språk ofta utvecklas i samspel kring 

saker som är intressanta och som engagerar individen. Enligt Millard skapar läraren som arbetar 

utifrån ett tredje område en meningsfull miljö eftersom att den utgår ifrån eleverna (Millard 

2003, s. 248).  

 

Carina Fast hävdade i sin forskning om att en förutsättning för att ett tredje område ska kunna 

leda till lärande bör eleverna betraktas som subjekt i undervisningen och inte objekt (Fast 2007, 

s.188). I lärare 3:s intervju berättade hen om arbetsmomentet Grej of the day (GOTD) som är 

ett arbetssätt som går ut på korta presentationer om ett specifikt tema eller en sak som eleverna 

är intresserade av. Lärare 3 började GOTD med att fylla en lista med sådant som eleverna är 

intresserade av. ”Våra GOTD-listor kan innehålla allt mellan pyramiderna i Egypten till någon 

nyhet i dagens tidning” berättade lärare 3 och förklarade vidare att vid ett tillfälle hade en elev 
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varit på semester i Egypten och det skapade ett stort intresse för pyramider i klassen. Lärare 3 

berättade att då det finns stora kunskapsskillnader i engelskämnet hölls momentet på svenska 

men ”nyckelorden” i presentationen översattes till engelska. ”Det är ju som en minilektion. 

Momentet går fort (max 10 minuter) och jag tror att det är en stor fördel att den bygger på 

elevernas intressen och val, att den är kort och att orden på engelska ingår i ett sammanhang”. 

Med hänsyn till Fast idé om att eleverna bör betraktas som subjekt i undervisningen och inte 

”iakttagare” är det att föredra om eleverna får vara delaktiga i valet av arbetsmaterial och 

planering av arbetsuppgifter (Fast 2007, s. 188).  

 

Teorin om det tredje området kräver enligt Millard att läraren är uppmärksam på elevernas 

intressen och vad som engagerar dem (Millard 2003, s. 7). Man kan se en tydlig linje i lärare 

3:s arbete i relation till Higgins och Kruglanskis teori om autonomibehovet, som handlar om 

att eleverna ska få vara utgångspunkten och det centrala i undervisningen (Higgins & 

Kruglanski 2000, s. 133). Autonomibehovet avser ett behov som behöver tillgodoses . Utifrån 

lärare 3:s resonemang och motiveringar kan man dra slutsatsen om att ett tredje område i 

undervisningen , som bygger på idén om att  elevernas värld och skolans värld förs samman, är 

ett fungerande arbetssätt eftersom det handlar om något eleverna tycker om och får välja. 

Genom att föra samman hemmet och skolan blir det en strategi för att motivera eleverna och 

utveckla deras språkinlärning.  

 

Lärarna visade på en positiv bild av intresse- och erfarenhetsbaserad undervisning. Det ansågs 

vara motivationsfrämjande eftersom att det skapar ett tredje område där eleverna får en central 

roll i undervisningen. Man kan dra slutsatsen utifrån lärarnas resonemang om att det kan 

fungera som en resurs i ett måluppfyllande perspektiv. Lärare 4 var en som inte höll med och 

som stod ut i de åsikterna och förklarade att det är önskvärt att arbeta utifrån elevernas intressen, 

men att det inte finns utvecklade arbetssätt som man enkelt kan ta efter. ”Som nybliven lärare 

kämpar jag redan med att vara kreativ och utmanande i svenska, matematik, SO/NO men jag 

känner inte att jag riktigt hinner med engelskämnet. Det finns så stora kunskapsskillnader och 

jag vet att vissa elever möter otroligt mycket engelska utanför skolan men jag har kört med den 

traditionella engelskundervisningen i en arbetsbok. Eleverna uppskattar den väldigt mycket och 

tycker att många övningar är roliga”. Lärare 4 menade att hen gärna vill arbeta utifrån elevernas 

intressen och erfarenheter men att den ”traditionella” engelskundervisningen som sker i en 

arbetsbok också fungerar i klassrummet. Sundqvist och Olin-Scheller visade i sin studie att det 



 23 

finns en önskan hos lärare att få fortbildning i hanteringen av de två olika kulturer av engelska 

(Sundqvist & Olin-Scheller 2013, s. 337).  

 

Med hänsyn till lärare 4 kan det handla om att hen är ny i yrket och saknar fortbildning om hur 

man kan överbrygga det glapp som finns mellan skol- och fritidsengelska. Med tanke på att 

lärare 4 visar på att det existerar ett glapp mellan skol- och fritidsengelska kan man anta att den 

önskan som finns hos lärarna är viktig att hantera eftersom att det kan leda till att man 

överbryggar glappet. En intressant poäng som bör lyftas upp är att lärare 4 utgår från ett annat 

perspektiv när hen planerar sin undervisning. Hen utgår som de andra deltagarna i studien ifrån 

elevernas intressen men inte ifrån deras specifika ”utanför skolan”- aktiviteter. ”Jag brukar 

fråga eleverna vad som varit roligast under lektionen och vad de vill göra till nästa lektion” 

berättar lärare 4. Elevernas intressen blir en utgångspunkt genom att hen tar hänsyn till de 

arbetsuppgifter de tycker om att utföra i arbetsboken. På så sätt har lärare 4 skapat en relation 

med eleverna där de kan vara delaktiga i undervisningen. Higgins och Kruglanski förklarar att 

det är en förutsättning i undervisningen om läraren får kunskap om vad som intresserar 

eleverna, och att det i sig kan leda till en meningsfull undervisning (Higgins & Kruglanski 2000, 

s. 133). Vidare förklarar Higgins och Kruglanski att läraren på så sätt tillgodoser 

samhörighetsbehovet som innebär att utvecklade, bra relationer mellan lärare-elev kan leda till 

en inre motivation hos eleverna (ibid.). 

 

3. 3  Engelskundervisningens utformning med hänsyn till eleverna 

Rekommendationen om det tredje området pekar på hur viktigt det är att det blir kontinuitet i 

barns lärande eftersom att man bygger vidare på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

som de bär med sig till skolan (Millard 2003, s. 7). Flera lärare i denna studie lägger stor vikt 

på att ta hänsyn till eleverna i undervisningen eftersom att man antar att det fyller glappet mellan 

skol- och fritidsengelska. I dag ser samhället ut så att eleverna möter den engelskspråkiga 

populärkulturen i hög grad genom digitala medier, musik, filmer och sociala medier. Rostvall 

och Selander menar att eftersom att denna tid utmärks av snabba förändringar, mängder av 

informationskanaler och digitala medier kräver dessa snabba förändringar att vi, lärare, 

utvecklar vårt sätt att se på lärande (Rostvall & Selander 2008, s. 11). I Rostvall och Selanders 

designteoretiska perspektiv, Design för lärande, tar man hänsyn till att samhället konstant är i 

förändring och ser på världen utanför som en resurs i undervisning (Jewitt 2008, s. 245). Jewitt 

menar att allt som kan gynna eleven i sin inlärningsprocess kan inkluderas i undervisningen 
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genom att till exempel variera undervisningsmetod, verktyg och lärmiljöer (Jewitt 2008, s. 146). 

Det kan i sin tur leda till att inlärningen blir mer effektiv menar Jewitt (ibid.). 

 

Lärare 3 anser att det är meningsfullt att använda det engelska språket i en naturlig och äkta 

miljö i en tid och i ett samhälle där eleverna möter mycket informell engelska utanför skolan. 

”Jag tror att eleverna kan få mycket förståelse för hur och varför vi lär oss det engelska språket 

när vi använder oss av de verktyg de själva använder utanför skolan” berättade lärare 3. Vidare 

berättade lärare 3: ”Jag utgår nästan aldrig från färdigt material utan jag kan skapa egna spel 

eller arbeta med Ipads (om vi har Ipad-dag) och sätta eleverna i situationer där de övar på 

språket på ett naturligt sätt”. Genom att eleverna spelar spel som innehåller engelska ord eller 

använder Ipaden och söker upp information på engelska försätts eleverna i en miljö som är 

naturlig och autentisk. Rostvall och Selander menar att genom att ha målet att låta 

undervisningen ske i naturliga miljöer med verktyg som utmärker vårt samhälle idag arbetar 

man utifrån ett designteoretiskt perspektiv (Rosvall & Selander 2008, s. 20). ”I undervisningen 

kan vi tillsammans lära oss om olika sökverktyg om Google, Youtube, Google translate och då 

går undervisningen ut på att de till exempel ska söka fakta om fågeln Blåmesen. Där lär eleverna 

sig att använda ord som är viktiga för att söka upp fakta om en specifik sak och även ord för 

färger och kroppsdelar”. En viktig punkt som är värd att nämna är att många elever inte 

automatiserat läsningen eller skrivandet i svenska och då kan det bli svårt för de att arbeta på 

detta sätt i engelskan. Lärare 3 förklarade att intresset för språket i hens klass är stort och därför 

är det bra med ett sådant upplägg där lektionen är självgående för många, men för vissa som 

behöver hjälp kan det vara bra att göra detta i grupp eller muntligt. Samtliga lärare i studien 

instämmer att det är svårt att hitta en balans mellan de olika kunskapsskillnaderna inom 

engelskspråket. Lärarnas utsagor pekar på att det är erfarenheterna eleverna har i engelska som 

utgör hur mycket de kan och en viktig punkt att utgå ifrån är variationen av undervisningen. 

 

Att variera undervisningen är en faktor som samtliga lärare lyfte upp. ”Olika arbetssätt inom 

ett och samma tema eller undervisningsinnehåll kan spela en stor roll för eleverna. Till exempel 

om vi sjunger, dansar, har genomgång eller målar. De är människor och alla lär sig på olika 

sätt. Därför spelar sättet vi lär ut på roll för innehållet!” berättade lärare 4. Inom det 

designteoretiska perspektivet spelar formen och arbetssättet stor roll för hur man presenterar 

innehållet (Rostvall & Selander 2008, s. 14). Lärare 5 motiverar att IKT-användning och en 

intressebaserad utgång i engelskundervisningen är arbetssätt som medför stora fördelar i 

undervisningen. ”Det är viktigt att ta med sådant som finns i elevernas världar och även ta med 
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sådant som engagerar eleverna och som låter de välja fritt inom ramen för 

undervisningsinnehållet”. Lärare 5 berättade vidare om en arbetsuppgift där eleverna fick arbeta 

med iPads och söka information om deras favorit artist/grupp och svara på olika faktafrågor om 

denne. Lärare 5 arbetar på så sätt utifrån ett designteoretiskt perspektiv eftersom att hen 

inkluderar medier och intressen som utmärker den tid vi lever i dag och som barnen möter 

utanför skolan (Rostvall & Selander 2008, s. 11).  

 

 

Sammanhanget i det designteoretiska perspektivet är av stor vikt eftersom att man inte anser att 

världen är indelad i ämnen utan man anser att världen är ”splittrad” (Boström 2008, s. 68). 

Samtliga lärare såg ett varierat arbetssätt som ett bra sätt för eleverna att sätta lärandet i relation 

till ett sammanhang. Genom att skapa sådana undervisningstillfällen får eleverna möjligheten 

att relatera till innehållet och förstå det ur olika perspektiv. Men lärarnas utsagor visade på 

skilda uppfattningar om vad ett varierat arbetssätt är och vad målet med ett varierat arbetssätt 

ska uppnå. Resultaten visade att det kunde handla om att individualisera undervisningen så att 

man kunde nå fler elever, och det kunde också handla om lärarnas nyfikenhet på att upptäcka 

ett fungerande arbetssätt i undervisningen. Syftet med ett varierat arbetssätt kunde också handla 

om att eleverna skulle se ett och samma innehåll men utifrån olika perspektiv t.ex. genom lek, 

färgläggning, hörförståelse m.m. 

 

Inom designperspektivet har läraren en aktiv roll som innebär att erbjuda eleverna 

förutsättningar för meningsskapande (Rostvall & Selander 2008, s. 20). Rostvall och Selander 

menar att form och innehåll är varandras förutsättningar (ibid.). Lärare 2 som ansvarar över 

engelskundervisningens utveckling i årskurserna F-3 utformar sin undervisning där målet är att 

eleverna försätts i situationer där det engelska språket är ett krav. ”Många möter ju engelska 

överallt, så som i musik, radio, television, applikationer. Det är inget de ber om utan det är så 

samhället ser ut. Varför ska vi då inte utforma engelskämnet på samma sätt?” förklarade lärare 

2. Vidare förklarare lärare 2 att hen upplever att det finns ett glapp mellan skol- och 

fritidsengelska och därför lägger hen stor vikt på att föra ihop de två kulturerna av engelska 

genom meningsfulla aktiviteter. I Henrys tidigare forskning kommer han fram till att 

skolengelskan inte är lika äkta och naturlig som fritidsengelskan och därför är naturliga och 

äkta miljöer att föredra för att lära sig ett nytt språk (Henry 2013). Lärare 2 delar Henrys 

uppfattning och designar därför sin undervisning med världen utanför som en resurs.  
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I Sundqvist och Olin-Schellers forskning kommer man fram i resultaten till att IKT-användning 

och intressebaserad undervisning är ett sätt att hantera glappet mellan skol- och fritidsengelska 

eftersom det visade sig öka motivationen hos eleverna (Sundqvist & Olin-Scheller 2013, s. 

335). Genom att låta eleverna använda sig av sådana verktyg de använder utanför skolans värld 

och arbeta med valfria arbetsuppgifter kan man anta att engelskundervisningen blir meningsfull 

och skapar en lustfylld miljö. Undervisningsformen och innehållet kan skapa en unik förståelse 

och en innebörd för eleverna eftersom att det sätts i ett naturligt sammanhang. Utan formen dvs. 

hur innehållet presenteras och arbetas med skulle språket möjligtvis inte utvecklas på samma 

sätt.  

 

En kritisk aspekt som lyftes upp var i lärare 4:s intervju. Lärare 4 som är nyexaminerad la stor 

vikt på att hen inte har erfarenheten nog för att bedriva en lustfylld lektion som tar hänsyn till 

samhällets utveckling och elevernas intressen. Den energin som krävs för att planera den 

undervisningen lägger lärare 4 mest på ämnena svenska och matematik, men att arbeta på så 

sätt i engelskämnet är inget lärare 4 känner sig bekväm med. ”Jag vet vad eleverna gör utanför 

skolan till exempel att de spelar ”Clash of Royal”, ”Minecraft” eller att de deltar i olika sociala 

medier. Men jag vet inte hur jag ska föra in det i undervisningen och skapa en lektion av det. 

Jag borde ta tag i det eftersom jag vill arbeta utifrån eleverna men det slutar alltid med att jag 

väljer färdigt material från arbetsböckerna” berättade lärare 4. I det designteoretiska 

perspektivet rekommenderas det att skapa sammanhängande lektioner som inkluderar elevernas 

intressen och även de drag som utmärker samhället idag. Lärare 4 är medveten om vad eleverna 

möter utanför skolan men designar inte sin undervisning utifrån den rekommendationen.  

 

Lärare 4 designar engelskundervisningen från färdiga läromedel men förklarade i sin intervju 

att en lektion kan innehålla varierande arbetssätt som färgläggning, sång, korsord och 

meningsbyggnader. ”Om undervisningen i engelska ska handla om färger arbetar vi i 

arbetsboken men ”möter” färgerna utifrån olika perspektiv. Då får eleverna uppleva färgerna i 

olika sammanhang”. Lärare 4 menar att eleverna formar sin kunskap genom att färgerna 

används i olika sammanhang och inte bara på ett arbetssätt. Intresset av att förbättra 

engelskundervisningen och att designa den utifrån elevernas intressen som lärare 4 har går i 

hand med Sundqvist och Olin Schellers forskningsresultat (Sundqvist & Olin-Scheller 2013, s. 

337). I deras forskning om engelskundervisningens utmaningar visade det sig att de lärare de 

intervjuade hade en stark önskan om att fortbildas i engelska för att överbrygga glappet mellan 

skol- och fritidsengelska (ibid.). 
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3. 4  Synen på engelskämnet utifrån ett elevperspektiv 

Tidigare forskning pekar på hur elever redan i ung ålder aktivt möter det engelska språket 

utanför skolan genom olika medier (Sundqvist & Sylvén 2014, s. 15). I deras forskning visar 

resultatet på att elever ägnar mer timmar på engelska utanför skolan än antalet timmar de möter 

engelska inom skolan dvs. lektionen (ibid.). Även i denna studie visade samtliga elever att de 

ofta möter det engelska språket utanför skolan. Redan i ung ålder har de kommit i kontakt med 

engelskan genom engelsktalande släktingar, föräldrar, äldre syskon osv. Det framkommer i 

intervjuerna att de engelskspråkiga aktiviteterna eleverna möter utanför skolan har de upptäckt 

utifrån eget intresse och initiativ. Majoriteten av elevintervjuerna visade på att den inre 

motivationen är det som driver de till att utforska de engelskspråkiga aktiviteterna. Med hänsyn 

till denna studies frågeställningar är det relevant och intressant att undersöka elevernas 

perspektiv och upplevelser på engelskundervisningen i åk F-3. 

 

Charlie, som går i årskurs två, berättar att hen på fritiden för det mesta håller på med Ipaden. 

”Jag hade hört engelska innan jag började skolan för mina systrar kan prata det och jag brukar 

höra engelska på Youtube och spel”. Vidare berättade Charlie att han på egen hand upptäckt de 

engelskspråkiga aktiviteterna han deltar i utanför skolan. ”På Ipaden så kan man gå in på Safari 

och så finns det en liten rektangel där man kan söka på något. I den rektangeln har jag sökt på 

olika spel och musik för jag älskar att lära mig nya ord och hitta de bästa spelen. Men jag spelar 

mest Titan fall och Minecraft”. När intervjufrågorna inriktade sig på engelskundervisningen 

berättade Charlie att den engelska han får lära sig i skolan inte är av stort intresse. ”På engelska 

lektionerna lär vi oss mest att säga hej. Det är inte kul. Att lära sig ett nytt språk är roligt, det är 

som att få en ny vän. Det är spännande och roligt”. Vidare i intervjun berättade Charlie om 

lektionerna i engelska. ”Det är roligast när vi får titta på filmer från en bok eller när man kan 

använda det man lär sig i spelen och så, du vet när man chattar. Men sådantt gör vi inte vi lär 

oss bara säga hej”. Henry argumenterar i sin forskning Digital games and ELT: Bridging the 

authencity gap (Henry 2013) att den engelska man lär sig i skolan inte är lika effektiv som den 

engelskan man använder i aktiviteter utanför skolan, dvs. i autentiska, äkta miljöer. Även Wery 

och Thomsom som beskriver den inre motivationen som det som driver eleverna till att de deltar 

och engagerar sig i arbetsuppgifterna, förklarar att man skapar bättre förutsättningar för 

lärandet, om man gör det möjligt för eleverna att se sambandet mellan en skoluppgift och 

världen utanför skolan (Wery & Thomson 2013, s. 108). Utifrån detta resonemang kan man 
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anta att Charlie hade upplevt engelskundervisningen meningsfullare om den var utformad så att 

hen kunde se sambandet mellan skoluppgiften och världen utanför. 

 

Jordan, som går i årskurs tre i lärare 3:s klass, berättar att både hen och klasskamraterna har ett 

stort intresse för det engelska språket. ”Det är häftigt att kunna prata engelska. Man hör det 

alltid på TV, på radio, på Youtube eller i filmerna man tittar på”. Vidare berättar Jordan att det 

roligaste med engelskämnet är att de arbetar med sådant de tycker om. ”Engelska är det roligaste 

ämnet eftersom allt vi gör är roligt. Många i klassen tycker om spel och att chatta med andra 

människor från hela världen och därför gör vår lärare engelsklektionerna roliga”. Det är positivt 

för Jordan att lärare 3 arbetar med att de får lära sig ord och fraser som behövs i spelen. Lärare 

3 som är medveten om detta berättade i sin intervju att det är en tillgång i språkinlärningen när 

språket sätts i ett sammanhang som är naturlig och äkta, och det är därför de har arbetat med 

mailvänner. Även Jordan tog upp mailväxlandet som ett exempel som gett hen möjligheten att 

kunna kommunicera med deltagare från olika länder i de online-spel de deltar i. ”Vi har skickat 

brev med en annan klass och vi får bara prata engelska. Från början var det svårt men då började 

vi bara med hello how are you, men sen har vi lärt oss mer och nu kan vi skriva långa meningar”. 

Detta innebär att målet som lärare 3 arbetade mot har uppnåtts eftersom att eleverna förstod 

varför man lär sig ett internationellt språk. Jordans intresse för den engelskspråkiga världen 

utanför skolan bygger på den drivkraft Wery och Thomson kallar för den inre motivationen. 

Det är drivkraften som gör att Jordan och klasskamraterna upptäcker, engagerar sig och deltar 

i på eget initiativ (Wery & Thomson 2013, s. 105). När Jordan förstår syftet med mailväxlandet 

ökar motivationen eftersom den för med sig en glädje. På så sätt kan man tänka att lärare 3:s 

arbetssätt har en positiv påverkan på elevernas motivation och undervisningens effektivitet.  

 

Lundahl gör en distinktion mellan skol- och fritidsengelska och menar att fritidsengelskan oftast 

uppfattas som konkret och autentisk (Lundahl 2009, s. 49). Leslie som också går i lärare 3:s 

klass har engelsktalande släktingar och har tidigt blivit introducerad för det engelska språket. 

”Redan när jag var liten kunde jag prata jättemycket engelska eftersom vi var hos mina kusiner 

i London varje sommarlov. Det är kul att lära sig nya ord och meningar och jag tycker att jag 

har lärt mig mest med mina kusiner för jag har inte märkt att jag har lärt mig. Jag tycker att 

skolans engelska också är rolig för man lär sig.. hur säger man.. det viktiga?”. Vidare förklarade 

Leslie att när hen sa ”det viktiga” syftade hen på grunden och gav ett exempel om att i skolan 

lär man sig exempelvis alla färger men med släktingarna kanske man bara lär sig några få färger. 

Dock hävdar Leslie att fritidsengelskan är den som är effektivast vid inlärning eftersom att den 
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sker omedvetet. Leslies visar på en insikt om att det finns en distinktion mellan skol- och 

fritidsengelska och anser att det finns olika inlärningssätt. I detta fall är det när Leslie är utanför 

skolan och i en miljö som är naturlig och autentisk. Detta stämmer överens med Lundahls syn 

på att elever kan uppfatta fritidsengelskan som mer äkta (Lundahl 2009, s. 47). Även Henry 

står för den teorin och hävdar i sin forskning att den engelskan som eleverna möter utanför 

skolan är mer effektiv på grund av att den är autentisk (Henry 2013, s. 13). Lärare 3 inkluderar 

i sin undervisning en naturlig miljö som efterliknar livet utanför skolan. Lärare 3 sätter även 

engelskan i en kontext som är konkret vilket kan göra att engelskundervisningen blir mer 

meningsfull för eleverna.  

 

Leslies synsätt på lärare 3:s sätt att utforma och genomföra undervisningen visar på att det är 

en undervisningsform som arbetar med båda kulturerna av engelska. I sin tur blir det enligt 

Leslie enklare att lära sig eftersom att begreppen ingår i ett sammanhang och går att relatera 

till. Man kan se tydliga linjer i intervjun på att motivationen påverkas positivt och att lärare 3:s 

arbetssätt gör det möjligt att överbrygga glappet mellan skol- och fritidsengelska. I lärare 3:s 

undervisning berättar både Leslie och Jordan att de har arbetat med låttexter till musik de tycker 

om. Tillsammans med lärare 3 har klassen arbetat med begrepp och meningar i texten och 

diskuterat sångens innehåll och budskap. ”Vi lyssnade på en gång en låt alla i klassen tyckte 

om. Alla fick låttexten på ett papper sen fick vi följa med i texten och översätta några ord. Jag 

tycker att det blir roligt när någonting vi tycker om är med i lektionen för lärarna väljer alltid 

vad lektionen ska handla om. Det är inte dåligt när det vi inte har med vår musik men när det 

är det är så roligt” berättade Leslie. Som det tidigare nämndes visar intervjuerna på att eleverna 

aktivt möter det engelska språket utanför skolan men enligt Leslie framkommer inte ena 

kulturen av engelska bättre än den andra. Utifrån Leslies resonemang kan man anta att naturliga, 

konkreta miljöer är att föredra än teoretisk och ämnesindelad undervisning när det kommer till 

språkinlärning. Detta stämmer in på Vannestål och Lundbergs utredningar som visat på att båda 

kulturer av engelska är av stor vikt och bör därför komplettera varandra (Vannestål & Lundberg 

2010, s. 23). Enligt Hattie är en viktig aspekt att tänka på som lärare att inte skapa en barriär 

mellan skol- och fritidsengelska (Hattie 2012, s. 20). Hattie hävdar att man hellre bör se de två 

kulturerna av engelska som varandras förutsättningar så att eleverna kan få ut det bästa av 

undervisningen och för att effektivisera språkinlärningen (ibid.).  

 

4   Slutdiskussion  
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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och elever beskriver 

engelskundervisningens utformning i relation till elevernas engelskspråkiga erfarenheter och 

intressen utanför skolan för att se hur dessa påverkar elevernas motivation. För att besvara mina 

frågeställningar har jag utgått ifrån ett elev- och lärarperspektiv.  

 

Resultaten visar att eleverna har en positiv attityd till det engelska språket och att de aktivt 

möter det i vardagen. Elevernas syn på det engelska språket är att det är språk som är vuxet och 

som de önskar sig kunna eftersom att de ser språkets användbarhet i livet utanför skolan. Detta 

visar deras lärare att de är medvetna om utifrån deras intervjuer om engelskundervisningens 

utformning. Sundqvist och Sylvén menar att då eleverna har ett stort intresse för det engelska 

språket och att motivationen för att lära sig det är högt är det angeläget överbrygga glappet 

mellan skol- och fritidsengelskan (Sundqvist & Sylvén 2014:17). Då majoriteten av de 

intervjuade eleverna möter engelska utanför skolan mer än vad de möter engelska i skolan visar 

det på att det finns fler möjligheter för språkutveckling om man för samman dessa kulturer av 

engelska. Både lärar- och elevintervjuerna visar på att intresse- och erfarenhetsbaserad 

undervisning leder till en motiverande undervisning eftersom att man för samman elevens två 

olika världar, hemmet och skolans. Sundqvist och Olin-Scheller framhåller att en 

intressebaserad undervisning är ett sätt att hantera glappet mellan skol- och fritids engelska 

(Sundqvist & Olin-Scheller 2013:335). Detta utformar lärarna i ett tredje område som eleverna 

uppskattar dvs. då skolans undervisning och deras egna värld ses som varandras förutsättningar 

i undervisningen.  

 

I inledningen tog jag upp Henry, Sundqvist och Korp resonemang om att glappet mellan skol- 

och fritidsengelska har en negativ påverkan på elevers motivation eftersom att skolengelskan 

inte är naturlig som den engelskan eleverna möter utanför skolan (Henry, Sundqvist & Korp 

2014). I denna studie kan man se att eleverna uppskattar kombinationen av skol- och 

fritidsengelska när undervisningen utgår ifrån ett designteoretiskt perspektiv och ett tredje 

område. Genom att lärarna möjliggör en dialog mellan lärare och elev och inkluderar ett tredje 

område och ett designteoretiskt perspektiv i undervisningen får eleverna en central roll i 

undervisningen och en undervisning som ingår i ett sammanhang och som eleverna kan relatera 

till. Denna utgångspunkt påverkar elevernas motivation positivt då man kan nå alla elever inom 

deras kunskapsnivåer och skapa en helhetsförståelse för undervisningsinnehållet. Även lärarna 

upplever det tredje området i undervisningen som motivationsfrämjande och för att göra 

engelskundervisningen lustfylld är det av stor vikt att variera undervisningen. Det framkommer 
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utifrån vissa lärares utsagor att en varierad undervisning inom samma undervisningsinnehåll 

sätter lärandet i ett sammanhang och hjälper eleverna att se undervisningsinnehållet i ett större 

perspektiv. Samtliga lärares undervisning inkluderar undervisningsformer som tar hänsyn till 

elevernas erfarenheter och intressen.  

 

I ett designteoretiskt perspektiv utgår lärarna utifrån en teori, som ser att allt som gynnar eleven 

i sin inlärningsprocess kan inkluderas i undervisningen (Jewitt 2008.146). En grundläggande 

aspekt som framkom vid en intervju var vikten av att utveckla en relation mellan lärare och 

elev. En utvecklad relation hjälper läraren att ta reda på vad som motiverar och engagerar 

eleverna, vilket läraren sedan designar sin undervisning utifrån. Enligt ett designteoretiskt 

perspektiv bör man utveckla sitt synsätt att se på lärande eftersom att samhället konstant 

förändras och utvecklas (Jewitt 2008:245). Den typen av medvetenhet tar hänsyn till eleverna 

och deras olika sätt att lära sig ett nytt språk, och det kan leda till att läraren kan se till att hålla 

intresset för det nya språket vid liv genom att inkludera populärmusik, filmer, datorspel. 

Lärarna har fått förståelse för att undervisningen behöver utgå från eleverna för att den ska 

upplevas meningsfull och bygga på deras inre motivation. För att utforma undervisningen i 

förhållande till elevernas erfarenheter och intressen skapar lärarna ett tredje område och 

designar undervisningen utifrån att elevernas engelskspråkiga möten utanför skolan används 

som en resurs i undervisningen. För flera lärare var den medvetenheten ett sätt där 

fritidsengelskan kompletterar skolengelskan för att undervisningen ska bli saklig och allsidig, 

vilket kan leda till att eleverna får ut mer utav undervisningen. Lärarnas och elevernas 

beskrivningar av utformningen av engelskundervisningen kan visa att synen på undervisningen 

i engelska, som enligt Skolinspektionen utgår helt ifrån lärarnas planering och att elevernas 

intressen sällan efterfrågas, har förändrats över tid (Skolinspektionen 2011). Man kan dra 

slutsatsen om att lärarna i denna studie har engagerat sig i elevernas värld genom att variera 

innehåll, lärmiljö och undervisningsmetod. Utifrån elevernas perspektiv är det positivt och kul 

när undervisningen i engelskan tar hänsyn till eleverna då de kan relatera till undervisningen, 

får friheten att bestämma själva samt att inlärningen sker omedvetet. En viktig slutsats i studien 

är att trots att eleverna skiljde på de två olika kulturerna av engelska framhöll de att båda typerna 

av engelska är bra och nödvändiga.  

 

Enligt Millard utvecklas språk i samspel med andra kring saker som är intressanta och som 

engagerar individen (Millard 2003). Inom motivationsforskning är två viktiga aspekter att 

eleverna ska kunna relatera till undervisningen och även uppleva att de har möjligheten att välja 
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sina skoluppgifter (Dörnyei 1994, Higgins & Kruglanski 2000, s. 133). Det är mycket informell 

engelska som eleverna möter och utifrån det resonemanget kan skolengelskan fungera som ett 

komplement till den informella engelska de möter utanför skolan. Utifrån elevintervjuerna var 

detta ett uppskattat arbetssätt i undervisningen eftersom att skolengelskan var mer 

grundläggande. På så sätt utgör de två kulturerna av engelska en helhet. Som förslag till vidare 

forskning hade det varit intressant att göra en storskalig studie som innehåller observationer 

och intervjuer utifrån ett lärarperspektiv där lärare medvetet arbetar med ett designteoretiskt 

perspektiv och ett tredje område inom engelskundervisningen. Syftet med den studien hade 

varit för att utgöra en pedagogisk grund för framtida lärare. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1  

Brev till skolor/lärare 

 

Hej! 

Mitt namn är Janet och jag är lärarstudent (F-3) på Södertörns högskola. Just nu är jag inne på 

termin 8 och jag skriver C-uppsats. Jag såg på *****skolans hemsida att du var rektor (eller 

lärare, beroende på vem jag skickade mailet till) på skolan och därför tog jag kontakt med 

dig! 

Jag undrar om du skulle kunna hjälpa mig att komma i kontakt med en lärare som undervisar i 

engelska i årskurs 2-3 som frivilligt skulle vilja ställa upp på att delta i min studie. Detta 

skulle innebära att jag kommer och har en kort intervju med en lärare som undervisar i 

engelska samt att jag intervjuar några elever i klassen.  

Det jag undersöker är nämligen hur engelskundervisningen i åk 2-3 planeras/utformas och hur 

läraren ser på engelskan eleverna möter utanför skolan. Läraren skulle absolut inte behöva 

utforma om sin undervisning pga. min närvaro utan jag är bara där för en kort intervju som 

max tar 30min och elevintervjun kan jag genomföra under lektionen eller efter lektionen. Den 

intervjun tar max 10min. Alla uppgifter om skolan, läraren och eleverna kommer att 

behandlas anonymt. Jag hoppas att du kan hjälpa mig komma i kontakt med en lärare på er 

skola som vill ställa upp! 

Jag nås bäst via denna mail eller på telnr: 07******** 

Hälsningar, Janet 

 

6.2 Bilaga 2 

Intervjuguide lärare 

• Vad försöker du tänka på när du planerar en engelska lektion? Vad är viktigt? 
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• Varierar du undervisningen i engelska? Hur? Vilka arbetssätt, material? 

• Enligt läroplanen ska eleverna ges möjligheten att utveckla förmågan att sätta 

innehållet i relation till egna erfarenheter och intressen. Vad innebär det för dig i 

engelskundervisningen? 

• Upplever du att eleverna kommer med olika erfarenheter av engelska till skolan? 

• Ser du att det finns några kunskapsskillnader i engelska bland eleverna och om det är 

så, vad tror du att det beror på? 

• Hur gör du för att göra engelska lektionerna roliga, lustfyllda? 

• Är du medveten om i vilka sammanhang dina elever möter engelska utanför skolan? 

• Tar du hänsyn till engelskspråkiga aktiviteter de använder utanför skolan när du 

planerar och genomför dina lektioner? Hur gör du det?  

 

 

6.3 Bilaga 3 

Information till vårdnadshavare och medgivande 

 

Hej! Jag är en student som studerar till grundskolelärare vid Södertörns högskola. Jag heter 

Janet Palaric. Jag är nu på termin åtta av åtta där jag nu ska göra en undersökning om 

elevernas tankar om engelska undervisningen. Min studie handlar om elevers intressen och 

erfarenheter i engelska och vad de gör utanför skolan som är på engelska.  

 

Studien kommer att bestå av intervjuer med både lärare och elever. Fokus kommer inte att 

vara på enskilda elever utan på lektionerna och elevernas intressen och erfarenheter av 

engelska. 

I intervjuerna har jag tänkt använda ljudinspelning för att inte fokusera på att skriva ner 

elevernas svar. De svar som samlas in kommer enbart användas för denna studie och inget 

annat. Viktigt också för er att känna till är att dessa inspelningar och uppsatsen i övrigt inte 

kommer avslöja några av elevernas, lärarnas, skolan eller ortens namn. Skulle namn 

förekomma kommer dessa vara påhittade, identifikation av någon person i uppsatsen kommer 

vara omöjligt. 
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Deltagandet för den här studien är så klart frivillig och ert barn kan när som helst välja att 

avbryta sin medverkan. Jag vore väldigt tacksamma om ni som förälder ville lämna ert 

samtycke för denna undersökning. Om ni har några frågor får ni gärna hör av er via mail. 

Janet.palaric@live.se 

Vänliga hälsningar Janet Palaric 

 

Elevens namn och klass:__________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:_____________________________________________ 

Vårdnadshavares namnförtydligande:_______________________________________ 

 

6.4 Bilaga 4 

Intervjuguide elever 

 
• Vilket är ditt favoritämne? Vad är det roligaste med skolan? 

• Vad brukar du göra hemma på din fria tid? 

• Hade du hört engelska innan du började ha engelska lektioner i skolan? 

• Vad är det du gör utanför skolan som har med engelska att göra? Hur ofta gör du det? 

• Hur har ni tagit reda på det ni gör hemma på engelska? Har någon visat er? 

• Brukar ni arbeta i engelska lektionerna med sådant som ni tycker om att göra hemma?  

• Hur är det att lära sig ett nytt språk? 

• När känner du att engelska lektionerna är som roligast?  

• När tycker du att du lär dig mest engelska?  

 

 


