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Sammanfattning 
Inledning 

Forskning visar att elever i allt större utsträckning lär sig engelska såväl på fritiden som i 

klassrummet. Elever spenderar totalt mer tid att se på TV än de befinner sig i klassrummet. 

Detta skulle kunna innebära en enorm källa till språkinlärning där eleverna lär sig av egen vilja, 

dock har eleverna sällan något inflytande över det material och lektionsinnehåll som används i 

engelskundervisningen. I detta arbete presenteras några lärares erfarenheter av hur engelskan 

och förkunskaperna i språket hos elever har förändrats över tid. 

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka lärares erfarenheter av hur engelska 

språkets roll i elevers liv har förändrats över tid och vilka effekter detta har fått för deras 

undervisning.  

 

- Hur upplever lärare att elevers förkunskaper i Engelska språket har förändrats över tid? 

- Vilka sorters fritidsengelska upplever lärarna att elever stöter på under sin fritid? 

- Hur resonerar lärare kring möjligheten att använda elevernas fritidsengelska för att höja 

motivationen i engelskklassrummet?  

 

Metod  
Arbetet består av en kvalitativ studie som baseras på fem semistrukturerade intervjuer av 

engelsklärare i årskurserna 4-6.  

 

Resultat 

Studien visar att samtliga lärare ser en stor förändring i förkunskaper hos eleverna när de jämför 

undervisningen nu och från när de började arbeta. De uttrycker att informellt lärande sker via 

olika sorters aktiveteter såsom TV, musik, digitala spel och resor. Samtliga fem lärare anser att 

integration mellan fritidsengelskan och klassrumengelskan är en möjlighet. Dock är de även 

eniga om att elever utsätts för en viss sorts engelska på sin fritid och därför borde arbeta med 

engelskan på ett annat sätt i skolans undervisning. 
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INLEDNING 
 

Forskning visar att elever i allt större utsträckning lär sig engelska såväl på fritiden som i 

klassrummet. I dagens samhälle är engelskan ett språk som dyker upp både på internet och 

reklamaffischer. Strasburger, Wilson och Jordan (2009, ss.87-99) skriver att media är den 

aktivitet som barn spenderar mest tid på förutom att sova. De spenderar också totalt mer tid att 

se på tv än de befinner sig i klassrummet. Detta skulle kunna innebära en enorm källa till 

språkinlärning där eleverna lär sig av egen vilja. Enligt skolverket (2011, s.8) ska skolans 

undervisning anpassas till varje elevs förutsättningar och främja elevers fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i bland annat elevernas tidigare erfarenheter. Enligt 

Skolverkets (Skolverket 2016) hemsida ska läraren i sin planering av undervisningen utgå från 

elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska 

behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. Dock visar 

Skolinspektionens rapport (2011, ss.2-4) att läraren sällan anpassar undervisningen till de olika 

elevernas behov, att den till stor del sker på svenska och att elevernas inflytande på material 

och lektionsinnehåll är mycket liten.  

 

I tidigare kurser i Grundlärarprogrammet för årskurs 4-6 har vi lärt oss att inlärning av ett språk 

påverkas starkt av om eleven badas i språket. Detta stödjs även av Bunting och Lindström 

(2013, ss.2-3). Språkbad innebär att eleven ständigt får höra, läsa och uppleva språket omkring 

sig på olika sätt. Vi har även lärt oss att en stor del av eleverna använder sig av media allt mer 

på sin fritid. Dagens media har bevisat sig vara otroligt mycket mer internationell än för 15 år 

sedan. Detta har skapat ett intresse hos mig för elevers förkunskaper i engelska och hur dessa 

påverkar skolans språkinlärning. Därför har jag beslutat att titta närmare på hur lärare som varit 

yrkesverksamma under en längre tid ser på hur elevers förkunskaper i engelska har förändrats 

över tid. 

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka lärares erfarenheter av hur engelskämnets 

roll i elevers liv har förändrats över tid och vilka effekter detta har fått för deras undervisning.  

 

Frågeställningar 

 

- Hur upplever lärare att elevers förkunskaper i Engelska språket har förändrats över tid? 

 

- Vilka sorters fritidsengelska upplever lärarna att elever stöter på under sin fritid? 
 

- Hur resonerar lärare kring möjligheten att använda elevernas fritidsengelska för att höja 

motivationen i engelskklassrummet? 

Bakgrund 

Denna kunskapsöversikt är uppdelad i ett flertal delar som förklarar de olika aspekterna som 

påverkar elevers förkunskaper. Den första delen hanterar engelskans roll i den svenska skolan 

i jämförelse från nu och då. Därefter beskrivs hur barn möter media i samhället. Den tredje 

delen presenterar tidigare forskning kring medias roll i språkinlärning. Sedan kommer en 
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beskrivning av begreppet extramural engelska. Slutligen beskrivs vilka möjligheter som finns 

av att integrera elevers fritidsintressen i skolans engelskundervisning.  

Engelskans roll i den svenska skolan 

Enligt Sundqvist och Sylvén (2014, ss.1-2) är engelskans utbredning en positiv aspekt i dagens 

Sverige. Sverige sänder bland annat engelska filmer och engelska TV-serier med endast svensk 

text till skillnad från exempelvis Frankrike, Tyskland eller Spanien där man dubbar alla 

program. Även musik, datorspel och internetsidor är ofta på engelska. 85 % av de som lever i 

dagens Sverige har internet i sina hem och en stor del av reklam använder sig av engelska 

budskap för att locka konsumenter. Detta är en anledning till att barn i Sverige förväntas ha 

kunskaper i det engelska språket redan när de börjar skolan.  

 

Sundqvist och Sylvén (2014, s.2) skriver att engelska blev en del av den obligatoriska svenska 

grundskolan år 1962 och har under de senaste åren börjat diskuteras om att få en roll som 

andraspråk (L2) snarare än att läras ut som ett modernt språk såsom tyska, franska och spanska. 

Ett modernt språk är ett språk som lärs in i en miljö där det inte talas och förekommer ofta i 

skolsammanhang. Ett andraspråk lärs däremot oftast ut efter en persons modersmål och då oftast 

i en miljö där språket talas. Enligt Bunting och Lindström (2013, ss.2-3) ändras engelskan i de 

nordiska länderna allt mer från att vara ett modernt språk till att bli ett L2. Ett modersmål lärs 

in genom immersion vilken kan översättas till nedsänkning. I svenska sammanhang brukar det 

benämnas som språkbad. Modersmål fokuserar på öppna instruktioner och att personen som lär 

sig språket konstant badas i språket som ständigt talas runt omkring en. Detta är en lyx som är 

väldigt tidskrävande och är en process som sällan används i inlärning av L2.  

 

Bunting och Lindström (2013 ss.1-2) skriver att unga svenska elever redan i tidig ålder ser 

engelskan som ett andraspråk i och utanför skolan. Engelskan dyker upp på TV, i videoklipp 

på Youtube och spelandet av datorspel. Det är en god premiss för att lära sig engelska i skolan. 

Relationen mellan fritidsengelska och skolengelska är av intresse att förstå eftersom 

digitaliseringen av skolor och ny media och teknik blir allt mer tillgängligt för eleverna. 

Dock visar forskning att skolans klassrumssituation har blivit allt sämre. Enligt 

skolinspektionen (2011, s.2-3) visar sig engelska vara ett problematiskt ämne år efter år. En stor 

del av engelskundervisningen sker på svenska, trots att det står skrivet i den nationella 

kursplanen att den kommunikativa förmågan ska stimuleras i form av praktisk användning av 

språket. Många elever känner sig inte utmanade och tappar ofta sin motivation. Demotivation, 

då motivationen saknas, är enligt Sundqvist och Olin-Scheller (2015, ss.57-58) en av de största 

anledningarna till att det finns problem i engelskklassrummet och tyvärr är den oftast en direkt 

följd av hur läraren väljer att lära ut ämnet. Demotivationen kan också bero på att kursinnehållet 

är bristande, läromedlet inte releaterar til elevernas intresse och att provresultaten är låga. Dock 

är det viktigt att veta att alla faktorer till demotivation även kan vara en god anledning till 

motivation om dessa olika delar är goda. När kursinnehåll, läromedel och provresultat är goda 

kan detta snarare motivera eleverna.  

 

Elever i dagens medielandskap 

Enligt Strasburger, Wilson och Jordan (2009, ss.4-5) är onlinespel, SVT-play, googla eller vlog 

termer som inte ens existerade för 20 år sedan. Barn idag lever i en av de största förändringarna 

i teknologi och möter redan när de föds teknik såsom Netflix, TV, radio, Spotify. I tidig ålder 

lär sig barn att hantera teknik och vad den kan användas till. Tidningar behöver inte längre vara 

tryckta för att läsas, musik kan spelas från mobilen och alla program som du kan ha missat på 

TV:n finns att se på de olika play-siterna. Digital teknik förändrar hela upplevelsen av media. 
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Bilder och ljud är mer realistiska än någonsin och suddar ut gränserna mellan tv och verklighet. 

Barn kan gå in i virtuella världar, förflytta sig till nya platser och möta nya varelser varje dag. 

Detta har kommit att benämnas som interactive media som gör att deltagarna är med på ett 

äventyr där de ska samla info, agera och följa en historia. 

 

Strasburger, Wilson och Jordan (2009, ss.87-99) menar att det finns många negativa aspekter 

med att interagera i stor utsträckning med media. Barn tror ofta i ung ålder på den media de 

möter. Barn räknas som konsumenter redan från två månaders ålder eftersom detta är den 

typiska åldern som ett barn för första gången besöker en affär. De kan förlora sig i de virtuella 

världar som är trogna verkligheten och dessutom träffar de människor på nätet som är ute efter 

att utnyttja dem på olika sätt. Dock visar forskning också att det finns positiva aspekter av att 

bli exponerad för media i stor utsträckning, bland annat angående språkinlärning.  

 

Att lära sig Engelska med hjälp av media 

Media kan även påverka språkinlärning till det bättre (Strasburger, Wilson och Jordan 2009, 

ss.107-109, Benson 2011, s.11). Under lång tid har forskare sagt att TV-program har potential 

att uppmuntra elever att förstå och lära sig nya ord, trots att det är oklart om media kan stödja 

elever effektivt i mer komplex språkutveckling, såsom exempelvis grammatik. Dock har studier 

visat att barn som tittar på vissa tv-program hade ett bättre ordförråd och högre nivå i hur de 

uttryckte sig språkligt. Dock är det framförallt en positiv påverkan om programmen är 

interaktiva, vilket uppmanar till eftertanke, deltagande och samtal med skärmen. Strasburger, 

Wilson och Jordan (2009) skriver även att om barn ser program med ett interaktivt syfte kan 

detta påverka deras språkutveckling positivt så långt som tio år senare jämfört med de barn som 

inte tittat på de programmen. Det är därför stor skillnad beroende på vilken sorts media som 

barnen möter.  

 

Sveriges Mediabarometer (Göteborgs Universitet, 2015) är en undersökning som Nordiskt 

Informationscenter för Media- och Kommunikationsforskning, även kallat Nordicom Sverige, 

genomför varje år. De undersöker medianvändningen hos Sveriges befolkning. Den första delen 

av rapporterna för år 2015 visar hur stor andel av Sverige som använder media per dag. Här 

presenteras de siffror som gäller barn mellan 9-12 år. Enligt rapportern använder sig 94% av 

internet och då är det 62% som använder sig av sociala medier. Dessa barn spenderar ca. 61 

minuter på sociala medier per dag. TV-användningen ligger på 89% av barnen och de spenderar 

ca. 70 minuter med att titta på tv varje dag. Andra procent som kan vara intressant att vara 

medveten om är att 68% strömmar musik, 66% spelar dataspel och 58% använder sig av 

onlinespel varje dag. 

 

Extramural engelska  

I dagens medielandskap så sker mycket av lärandet utanför skolan i så kallade informella 

lärandemiljöer enligt Sundqvist och Olin-Scheller (2015, s.54). När elever lär sig det engelska 

språket på sin fritid kallas detta extramural engelska. Extramural engelska kan översättas till 

fritidsengelska vilket innefattar aktiviteter såsom att se på TV eller film, chatta, blogga, spela 

tv- eller datorspel och att lyssna på musik. Elever ägnar sig frivilligt åt dessa aktiviteter och 

därför är lärandet grundat i ett genuint intresse. I en studie som Bunting och Lindström 

genomförde (2013, ss.1-3) har elever intervjuats om deras inlärning av engelska på fritiden och 

hur de resonerar och relaterar till att lära sig i skolan.  En intressant dimension av teknologi och 

lärande är att elever faktiskt engagerar sig och deltar i lärande på sin fritid.  
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Sundqvist och Sylvén (2014, s.10-13) menar att de flesta svenska elever i årskurs 5 har lärt sig 

lika mycket eller mer engelska utanför skolan än i klassrummet. I en undersökning i årskurs 4 

fick elever en dagbok där de skulle skriva sina extramurala engelskaktiviteter. Exempel på dessa 

extramurala aktiviteter är att läsa böcker, se på tv, film, använda internet, spela spel och lyssna 

på musik. De populäraste aktiviteterna visade sig vara att se på tv och spela onlinespel. Pojkar 

spenderade 11, 5 timmar per vecka på extramurala aktiviteter och flickor 5,1 timmar. Resultaten 

i Sundqvist och Sylvéns (2014, s.15) undersökning visar att eleverna lär sig nästan dubbelt så 

mycket engelska på sin fritid i jämförelse med i skolan.  

 

Benson (2011, ss.7-8) resonerar kring hur lite forskning som gjorts kring lärande utanför 

klassrummet. Av de tusentals forskningsprojekt som gjorts är det endast ett fåtal som berör 

lärandet som sker extramuralt, vilket Benson (2011) föredrar att kalla bortom klassrummet. Han 

menar att det är en naturlig konsekvens eftersom en stor del av de som forskar kring lärande 

själva lär ut i olika formella miljöer såsom i klassrummet. Lärare har ofta uppfattningen om att 

skolan är den naturliga platsen där lärande sker och därför blir det som sker utanför klassrummet 

och det som sker utanför skolsystemet i många fall näst intill osynligt. Benson skriver att det 

finns flera saker som påverkar språkinlärningen bortom klassrummet och de är bland annat 

formalitet, miljö och hur lärandet sker. Dessa tre aspekter av språkinlärning kommer att beröras 

senare i teoridelen som behandlar olika teorier kring lärande. Bailly (2011, s.123-124) förklarar 

att elever som lär sig språk utanför skolan alla har väldigt olika motivationer till detta, men att 

det är just motivationen som spelar stor roll i extramuralt lärande. En anledning som kopplas 

till elevers fritid är viljan att kommunicera och skapa kontakt. Exempel kan vara att vilja kunna 

samtala med släkt som har ett annat modersmål eller att hitta tillbaka till sina egna rötter. I vissa 

fall handlar det om en förkärlek för ett lands kultur och kunna kommunicera när en person reser 

dit. På så sätt får personen en förståelse och en plats även i språkkulturen. Slutligen menar 

Bailly (2011) att det idag är en stor andel elever som har motivationen att lära sig ett språk på 

grund av de människor de redan samtalar med eller hoppas samtala med i framtiden. Detta kan 

vara allt ifrån vänner som de pratar engelska med via internet, vänner de hoppas att de ska få 

via konserter i andra länder eller att kunna förstå och översätta filmer som de älskar. Bailly 

(2011) menar att det som de lär sig utanför skolan även påverkar det som händer i skolan och 

styrs ofta av deras personliga intressen och strävan efter att kunna kommunicera kring dessa. 

 

I den undersökning som Bunting och Lindström (2013, ss.5-6) genomförde uttryckte sig elever 

att de lärde sig mest engelska av tv och film. De berättade att det hjälpte att höra engelska 

samtidigt som det fanns en svensk översättning i form av textning som stöd till filmen eller TV-

serien. Eleverna uttryckte även att det hjälpte dem i deras uttal av engelska ord då de kunde 

höra dessa på TV:n. Det var även en relativt stor andel barn som svarade att de lärde sig mycket 

av engelska läromedel och när de spelade dator-/onlinespel. De som svarade att olika sorters 

digitala spel var den största delen i deras engelska språkinlärning berättade att de är tvungna att 

kommunicera med andra spelare som en del av spelet. Eftersom plattformen är öppen för hela 

världen är engelskan det språk som man talar med varandra. Eleverna menar på att de lär sig 

mer av att spela dessa onlinespel än de gör när de lär sig engelska i skolan. Extramural engelska 

sker alltid i informella kontexter. Sundqvist och Olin-Scheller (2015, ss.54-57) menar att lärare 

borde dra nytta av den extramurala engelskan i klassrummet.  

Fritidsengelska i klassrummet 

Enligt Bunting och Lindström (2013, s.2) uttrycks en distinkt skillnad mellan vad som räknades 

som skola och vad som inte gjorde det. De menar att skolan är en mäktig institution och att dess 

styrdokument är fasta och starka. För att förstå hur dagens ungdomar i det svenska samhället 

lär sig engelska är det viktigt att förstå hur de resonerar kring användandet av och att lära sig 
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engelska i och utanför skolan. Var gränserna går och var det formella och det informella 

lärandet kan överlappa. Benson (2011, s.7) menar att de flesta språklärare skulle vara överens 

om att elever lär sig bäst då den formella klassrumsinlärningen kombineras med informellt 

lärande. 

 

Enligt Sundqvist och Olin-Scheller (2015, ss.57-60) lär sig elever engelska utanför skolan men 

när engelskan utvärderas visar det sig att de kunskaper som elever utvecklat inte får en plats i 

dagens klassrum. Detta leder till att man skiljer på extramural engelska och skolengelska. Det 

blir ett så kallat autencitetsglapp. Den engelska som eleverna lär sig i skolan och den engelska 

de möter utanför skolan är i princip två helt olika språk. Fritidsaktivitet, speciellt mediala 

sådana, hör starkt ihop med den möjliga utvecklingen av språkkunskaper såväl som sociala och 

kritiska kompetenser och Sundqvist och Olin-Scheller (2015, ss. 60) menar att dagens 

engelsklärare måste jobba för att överbygga glappet mellan de två. Problemet är ofta att lärare 

saknar de kunskaper och verktyg som skulle behövas för att göra detta till verklighet. 

 

Lärare i Sundqvist och Olin-Schellers (2015, ss.62-63) studie pekar på att engelsklärare 

uttrycker att de önskar sig utbildning och verktyg för att i skolan kunna spegla de språkliga 

aktiviteter som elever sysselsätter sig med på fritiden. Delvis reflekterade deras undersökning 

att det fanns en önskan att öka IKT-användningen i språkundervisningen och delvis att gapet 

mellan att lära sig engelska i och utanför skolan håller på att växa sig större. Lärarna uttryckte 

även en önskan om att vilja överbrygga den klyftan som uppstått för att minska antalet 

demotiverade elever i klassrummet. De uttryckte sig så att klyftan inte kommer att minska över 

tid men den kan bli mindre med mer fortbildning för lärare i IKT i språkklassrummet. En enda 

kurs har i deras studie visat sig leda till att lärarna känner sig inspirerade till nytänkande, inger 

en trygghet i materialet och får dem att känna sig mer professionella. Sundqvist och Olin-

Scheller (2015, ss.65-66) menar att lärarna genom att utveckla kunskaper kring IKT får en 

möjlighet att möta elever som har allt från liten till stor erfarenhet av att kommunicera, agera 

och lära sig engelska genom digitala redskap och medier utanför skolan. Den stora frågan menar 

Bunting och Lindström (2013, ss.7-11), är om detta kan användas i skolan. Det är ganska vanligt 

att tv och film används i undervisningen idag men internet och onlinespel är fortfarande något 

som läggs åt sidan. Elever ser en koppling av inlärning av engelska via exempelvis spelet 

Minecraft. Dock när de nämner detta som något att föra till skolan rättar de sig själva och säger 

att det är omöjligt. Detta kan delvis bero på att de spel och filmer som eleverna kommer i 

kontakt med i undervisningen är utvalda läromedel och inte den sorten som eleverna själva 

skulle ha valt. I skolan är de medier som används skapade med syftet att elever ska lära sig 

något specifikt. När elever väljer att möta språket utanför skolan blir inlärande snarare en 

bieffekt av sysselsättningen. Eleverna uttrycker sig negativt om att ta deras 

fritidssysselsättningar in i skolans värld baserat på deras egna erfarenheter av hur skolan 

fungerar.  

 

Bunting och Lindström (2013, s,12) skriver att TV idag används flitigt i skolans undervisning. 

När den först kom var det dock mycket kontroversiellt och ett nytt medium som inte 

accepterades som användning. När datorerna först kom så representerade även de ett nytt 

medium som sågs på med samma misstänksamhet. Bunting och Lindström menar på att det är 

samma inställning till ny media och teknik även idag. Det är vi i skolan som har skapat den 

form som engelskundervisningen ska passa in i och det är därför som vi själva i vårt klassrum 

kan välja att förändra den. De normer som finns i skolan idag går isär med vad som är norm 

hemma. Bunting och Lindström (2013, s.12) skriver att acceptans, plats och intention spelar in 

i dessa. Dagens skolungdomar befinner sig på båda plattformerna och är de som ser dem 

överlappa och tänjer på dessa förutbestämda normer varje dag. 
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Teoretisk ram 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska ram som används till undersökningen. Först beskrivs 

begreppet livslångt lärande och hur det kan kopplas till grundskolan. Sedan förklaras informellt 

lärande och hur detta lärande kan komplettera skolans inlärning.  

Livslångt lärande 

Det livslånga lärandet är ett centralt begrepp som diskuteras ständigt i utbildning och lärande 

(Gustavsson 1996, ss.48-49, Waldow 2010, ss.447-448, Larsson 2010, ss. 555-556, Jensen 

2011, ss.11-12). Föreställningen om att lärandet fortsätter efter skolan och varar livet ut är en 

relativt gammal inställning till när vi lär oss. Det skrevs framförallt om under 1970-talet då det 

kopplades till fördomen att vuxna människor inte kan lära sig något nytt när de har avslutat sin 

utbildning. Enligt Larsson (2010) handlar det livslånga lärandet om att bildningsinnehållet i det 

man lär sig täcker livets olika sidor och inte är ensidigt inriktat. Det mänskliga lärandet sker i 

alla åldrar, från födseln till döden och på alla plattformar i livet och behöver därför egentligen 

inte delas upp i åldersskillnader som det ofta görs. Gustavsson (1996) menar att lärandet i olika 

åldrar kan integreras med varandra och han kallar det ett integrativt perspektiv på livslång 

lärande. Vi lär oss till exempel både i hemmet, via skolan, via relationer och genom massmedia. 

Hela vårt vardagliga liv präglas av olika lärprocesser. Enligt Jensen (2011, ss.11-12) innebär 

begreppet livslångt lärande att lärandet kan ske i många sammanhang och i många 

lärandesfärer. Det är alltså inte bundet till skolans lärandesfär utan det börjar långt innan 

förskolan och slutar långt efter man har gått ur skolan. Det livslånga lärandet kopplas ofta ihop 

med begreppet informellt lärande. Eftersom livslångt lärande är ett begrepp som definierar när 

vi lär oss är det informella lärandet en fördjupning på detta och utmanar påståenden kring hur 

och vart vi lär oss.  

Informellt lärande 

Det informella lärandet är en teori kring hur vi lär oss. Det finns tre olika sorters lärande, menar 

Coombs (1985, ss.23-24) och dessa är formellt, informellt och icke-formellt. Formellt lärande 

är typiskt förknippat med lärandesituationer inom ramen för organiserad utbildning såsom skola 

och universitet där elevernas kunskaper bedöms (Coombs 1985, Jensen 2011). Det icke-

formella lärandet benämns på engelska som nonformal education and learning. Det 

presenterades som ett tillvägagångssätt att minska klyftan mellan samhällsklasserna i u-länder 

under 1970-talet. Det är starkt sammankopplat med det livslånga lärandet men innebär dock 

framförallt utbildningar som sker utanför skolan. Exempel på detta kan vara olika 

vuxenutbildningar, yrkesföreberedande program, upplärningstillfällen inför ett jobb eller 

fristående kurser som exempelvis hur man använder en surfplatta. När begreppet icke-formellt 

lärande presenterades fanns det ingen tydligt utskriven definition och flera av de länder i Europa 

som tog till sig begreppet blandade ihop det med det informella lärandet. Sveriges definition 

blev framförallt vidareutbildningar för vuxna, sammankopplat med att vi lär hela livet, som 

också hör ihop med det informella lärandet (Coombs 1985, ss.22-23, Jensen 2011, s.12).  

 

Informellt lärande är olika lärandesituationer som inte nödvändigtvis är förknippade med 

skolan. Informellt lärande (Coombs 1985, ss.23-24, Jensen 2011, s.12) definieras som den 

livslånga processen där en person får kunskaper, färdigheter, attityder och insikter från 

vardagliga upplevelser och när de utsätts för olika miljöer. Informellt lärande kan naturligtvis 

vara planerat men det är oorganiserat och det är oftast snarare en tillfällighet att lärandet sker. 

Den svenska definitionen av informellt lärande är därför en hybrid av originaldefinitionen av 

icke-formellt och informellt lärande. 
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Informellt lärande kan ses som grunden till allt lärande. Detta eftersom den första formen av 

inlärning var utifrån miljö och vardag. Den fanns långt innan grunden till dagens informella 

och icke-formella undervisningsformer skapades. Utifrån definitionen av informellt lärande kan 

den även räknas till det lärande som sker i naturen. Djur lär sig utifrån olika händelser, miljöer 

och interaktion med andra varelser vad som är farligt, hur de ska bete sig i en grupp och vad de 

kan äta. Detta stärks av Coombs (1985, ss.23-24) som uttrycker att informellt lärande räknas 

som en persons totala livstid av kunskaper – vilket inkluderar såväl ett förskolebarns lärande 

som en högt skolad persons lärande. Dock är det informella lärandet begränsat. Det begränsas 

till varje person individuella miljö. Detta kan vara såväl skolmiljö, som hemmiljö, som stads- 

eller lands-miljö samt vilket land personen befinner sig i. Det formella och icke-formella bygger 

på att öka och att förbättra den informella lärprocessen. De är från början skapade för att 

förbättra de kunskaper, insikter och färdigheter som det informella lärandet ger personer. Det 

formella och icke-formella lärandet skall främja de typer av kunskaper och färdigheter som 

individen inte enkelt eller snabbt kan lära sig genom att endast bli utsatt för och uppleva utifrån 

miljö och fritidsysselsättning. De är alla tre beroende av de andra och kompletterar och stärker 

varandra.  

 

Det informella lärandet kan liknas vid en cykel (Dettori och Torsani 2013, ss.99-101). Lärandet 

är cykeln som eleven befinner sig på, men det är eleven själv som väljer vilket håll hen ska 

cykla åt. Vilken väg man ska ta, vart målet ska vara och om de ska åka vidare på sidospår i sitt 

lärande. Det är stor skillnad på det lärande som sker i skolan och på fritiden. Detta beror på att 

det i skolan styrs av läroplaner, kursplaner och lärarens intentioner medan motivationen 

huvudsakligen inte ligger hos barnet. Motivationen kommer utifrån. Det informella lärandet 

kan definieras som ett lärande som sker frivilligt. Det är på fritiden då barnet själv får avgöra 

om hen vill lära sig eller inte. Detta lärande utgår då ifrån barnets egen motivation till att lära 

sig (Jensen 2011, s.12, Mok 2011, ss.12-13).  Inom informellt lärande har inte bedömning och 

syftet med vad eleverna ska lära sig blivit utpekat utan det är lärandet i sig som är det centrala. 

Det är otroligt svårt att mäta informellt lärande och det är heller inget krav eftersom det sker 

utanför det formella utbildningssystemet (Mok 2011, s.13, Coombs 1985, s.3, ss.23-24). Det 

sker i en kontext som ser olika ut för olika personer och är därför svårmätt och rörligt. Detta 

trots att lärandet ständigt växer och blir mer relevant ju större tillgång till kunskap vi får på 

fritiden via olika medier. Det informella lärande sker i samspel med något annat som sänder ut 

informationen. Det kan vara en person och ske vid lek med andra eller genom att ta del av olika 

exempel och attityder från vänner och familj. Informellt lärande kan också ske under resor, 

exempelvis då man lär sig ett språk genom att resa till ett annat land och får interagera med, 

läsa och höra språket runt omkring sig. När ett annat medium än människor används för att 

sända information kan det ske genom att läsa tidningar och böcker. Det sker även då man lyssnar 

på radio och musik och ser på film och TV. Internet och andra tekniska redskap har blivit 

institutionaliserade för eleverna och detta påverkar också det informella lärande (Jensen 2011, 

s.12, Coombs 1985, ss.23-24, Mok 2011, ss.12-13).   

 

I den kompletterande effekten av de tre olika sätten att lära sig på påpekar Dettori och Torsani 

(2013, ss.99-101) och Mok (2011, s.13) att de ser en möjlighet som lärare borde anamma. De 

menar att man kan öppna upp för ett informellt lärande på sin formella läroplattform genom att 

låta det finnas tillgängligt som ett frivilligt val. Exempel på detta kan vara att i samband med 

en lektion även ge eleverna länkar kring ämnet som de efter lektionen kan gå vidare till. På så 

sätt uppmuntras eleven att klicka sig vidare och vidareutveckla sin formella lektion på eget 

initiativ i en informell lärandesituation. Då kompletterar det informella lärandet det formella 

genom att fortsätta undervisningen vidare utanför lektionsplaneringen. Det informella lärandet 
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borde inte vara bundet till den plats där lärandet sker utan skall kunna ta plats i såväl formella 

som informella lärandesituationer med hjälp av olika redskap. 

 

Konnektivismen 

Användandet av olika digitala redskap i det formella såväl som informella lärande har blivit en 

naturlig källa till kunskap idag. Connectivism är därför ett begrepp som är värt att nämna i det 

här arbetet trots att den ännu inte är universellt accepterad som en teori om lärande. Siemens 

(itdl, 2005) anser att behaviorismen, kognitivismen och konstruktivismen inte är lika relevanta 

för dagens lärande som de var förr. Dessa tre må vara de vanligaste lärandeteorierna i 

skolsammanhang dock utvecklades de under en tid då lärande inte var anpassats efter media 

som vi har idag. Under de senaste 20 åren så har teknologin påverkat hur vi lever, hur vi 

kommunicerar och hur vi lär oss. Siemens menar att det finns trender inom lärande. Han 

beskriver bland annat att det är en ständig process som räcker för en livstid. Lärande och jobb 

är inte längre två separata delar utan är snarare ofta detsamma. Teknologin förändrar vår hjärna 

och de verktyg som vi använder definierar och formar vårt sätt att tänka. Därför har han myntat 

en alternativ teori som han kallar för Connectivism och som jag har valt att översätta till 

Konnektivism. Konnektivismen är baserade på principen att allt lärande börjar med en koppling. 

Dessa kopplingar kan ske på en neurologisk, konceptuell och en social nivå. Vi lär oss genom 

att uppleva något och skaffa oss erfarenheter. Vi kan inte uppleva allt och därför lär vi oss ofta 

genom andra människor som blir en slags medlare av kunskap. Lärande kan ske utanför oss 

själva och inom oss och är fokuserat på att koppla samman olika sorters information. Lärande 

kan ske utanför människan med en sändare – dock behöver det som medlar informationen inte 

vara en människa utan kan vara teknik, precis som i det informella lärandet. Dessa kopplingar 

är det som gör det möjligt för oss att värdera det ständiga strävandet efter ny kunskap som är 

det viktigaste i nytt lärande.  

 

Siemens (itdl, 2005) skriver att Konnektivismen är en reaktion på det ständigt ökade behovet 

av att uttrycka mening, åta sig och dela kunskaper. Lärandeteorin gör ett försök till att fokusera 

på inlärningen av ny kunskap i ett samhälle som vi har svårt att förstå och hantera eftersom 

kunskaperna ständigt växer i takt med nätverken. Konnektivismen bygger också på en förståelse 

för individen. Den beskriver och uppmuntrar användandet av teknologi som är kopplad till 

individuella lärandemiljöer och aktiviteter som att skapa, återanvända och dela med sig av 

kunskap.  
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METOD 
I detta kapitel förklaras först hur valet av metod genomfördes. Därefter förklaras studiens urval 

och hur undersökningen genomfördes. I genomförandet finns underrubrikerna giltighet och 

tillförlitlighet och de etiska kraven. Slutligen beskrivs genomförandet av analysen och hur 

insamlad data har bearbetats.   

Val av metod 

I detta arbete har syftet varit att undersöka lärares erfarenheter av att se förändring i 

engelskämnets roll i elevers liv över tid. Fokus har legat på att försöka förstå vad som har 

påverkat denna förändring och hur den har sett ut. Lärares erfarenheter av förändringen i de 

olika förmågorna och vilka medier som har påverkat eleverna på olika sätt är av intresse. Detta 

resulterar i att undersökningen faller inom ramen för den hermeneutiska synen på kunskap som 

är, enligt Thurén (2009, s.152), grundad i människans naturliga nyfikenhet och genuina intresse 

för att förstå människor. Dessa människors tidigare upplevelser har då stor betydelse och skall 

därför hållas i åtanke i det slutliga resultatet. 

 

Fejes och Thornberg (2009, ss.13-14) skriver att de som deltar i undersökningsgruppen alla har 

egna tolkningar av undersökningsområdet, som även Thurén (s.2009, s.152) skriver. Deras 

individuella tolkningar är kopplat till den kvalitativa metoden och till forskarens tolkning av 

insamlad data. Eftersom denna undersökning inte endast strävar efter att förstå och tolka hur 

elevers förkunskaper förändrats över tid, utan snarare vad lärare tänker och har upplevt kring 

ämnet, gjordes en kvalitativ studie.  

 

Enligt Trost och Hultåker (2007 ss.15-18) ska syftet vara klart innan undersökningsmetod och 

mätinstrument bestäms och skapas. Detta är på grund av att det är syftet som avgör vilken typ 

av metod som ska användas. Bedömningen gjorde att intervju var det verktyg som stämde bäst 

överens med undersökningens syfte. Intervju tillåter intervjuaren att ställa öppna frågor som 

påverkar svaren så lite som möjligt, men även följdfrågor kan ställas för att förtydliga om så 

behövs. På så sätt kunde lärarna tala mer fritt kring sina erfarenheter och det blir en mer 

avslappnad intervju. Enligt Kihlström (2007, s.53) är det när en intervjudeltagare känner sig 

bekväm och avslappnad som man får mer utvecklade svar. Han skriver även att om man 

använder sig av öppna frågor såsom att be en intervjudeltagare berätta om sina egna erfarenheter 

leder detta till att ja- och nej-frågor undviks.  

Urval 

I sökandet på lärare som kunde delta i intervjuer gjordes ett aktivt sökande samt ett 

bekvämlighetsval (Christoffersen och Johanessen 2015, s.57). Lärare med varierande dock lång 

arbetslivserfarenheter valdes medvetet ut för att få en insikt i hur de resonerar kring sin 

engelskundervinsing och engelskämnets förändring i elevers liv över tid. En stor skola i en 

mellanstor stad kontaktades via mejl utan att få några svar. Lärare som arbetar med Engelska 

som jag tidigare har haft kontakt med mejlades också och tillfrågades. I mejlet bifogades ett 

missivbrev med ytterligare information (se Bilaga 1).  

 

Viktigt att nämna är att under transkriberingen fick deltagarna fiktiva namn i den 

bokstavsordning som de blev intervjuade. Lärare 1 fick därför ett namn på A och så vidare. 

Lärarna döptes till Anders, Beatrice, Christine, David och Ellen. Fokus låg framförallt på det 

som sades med ett par inslag av andra ljud såsom skratt och gester där det hade betydelse för 

innebörden. En av lärarna hade endast varit yrkesverksam engelsklärare i 8 år, men bidrog trots 

detta till alla aspekter av undersökningen. De resterande lärarna hade varit yrkesverksamma i 
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30 till 34 år, vilket är en lång erfarenhet av att ha undervisat i engelska. Alla fem lärare har en 

bred utbildning där de är behöriga i ett flertal ämnen i mellanstadiet.  

 

Genomförande 

Under denna rubrik redogörs för hur genomförandet av studien har planerats. Här lyfts även 

arbetet kring att höja giltigheten och tillförlitligheten i undersökningen. Slutligen beskrivs de 

forskningsetiska frågorna och hur studien har tagit hänsyn till dessa. 

 

Det första som gjordes var att formulera syftet till undersökningen och passande 

frågeställningar. Sedan skrevs bakgrunden baserad på tidigare forskning för att skapa en 

förförståelse för ämnet som skulle undersökas och som sedan var till grund för intervjufrågorna. 

Baserad på bakgrunden skapades sedan intervjufrågor till en semistrukturerad intervjuguide (se 

bilaga 2). I förhoppningen om att göra respondenten lite mer avslappnad, som Kihlström (2007, 

ss.52-54) rekommenderar, handlade de första frågorna om hens utbildning och hur länge hen 

har varit yrkesverksam som engelsklärare. För att i så stor mån som möjligt underlätta analysen 

av insamlad data har intervjufrågornas ordningsföljd utformats för att få ett flyt i intervjun. 

Enligt Bryman (2011, s.419) är det viktigt att ha en struktur för att få ett flyt samtidigt som 

intervjuns frågor besvaras. Intervjun planeras att hållas på intervjudeltagarnas arbetsplats för 

att underlätta för dem då undersökningen ligger under nationella prov-tider och betygssamtal. 

Min förhoppning är att vi där kommer befinna oss på en plats där intervjun får genomföras 

ostört. Intervjun kommer att spelas in med ljudupptagning via mobiltelefon. Bryman (2011, 

s.420) rekommenderar att intervjuaren spelar in sina intervjuer. Detta på grund av att hen då 

kan citera respondenterna. Det underlättar också senare analysen av insamlad data. Varje 

intervju kommer sedan att transkriberas. 

Giltighet och tillförlitlighet 

För att den här studien skulle bli så pålitlig som möjligt har begreppen giltighet och 

tillförlitlighet tagits i åtanke under arbetet. Begreppen validitet och reliabilitet, som är centrala 

för kvantitativ forskning, är enligt Bryman (2011, ss.353-355) inte alltid applicerbara på de 

kvalitativa undersökningarna. Därför har begreppen tillförlitlighet och giltighet valts ut istället.  

 

Tillförlitligheten i denna studie höjs genom att ledande frågor har undvikits under intervjun. 

Intervjuerna har även genomfört i rum som ligger avsides och har varit i en lugn miljö utan 

störningar. Den här studien har följt Brymans (2011, s.355) rekommendationer och ställt öppna 

frågor samt följdfrågor som fördjupar för att få respondenterna att svara utförligt. Tyvärr har 

endast fem stycken intervjuer genomförts vilket kan bidra negativt till undersökningens resultat. 

Dock är det i kvalitativa studier djupet på informationen som ges som är det viktigaste och inte 

bredden eller kvantiteten.  

 

Giltigheten är inte lika central i den kvalitativa forskningen som den kvantitativa (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 246) dock har den trots detta varit i åtanke i genomförandet av denna studie. 

Intervjufrågorna granskades ett flertal gånger av handledaren innan intervjuerna sedan 

genomfördes och detta höjer undersökningens giltighet(Kihlström 2007b, s.230). Enligt Patel 

och Davidsson (2003, s.120) ska citaten förekomma på så sätt att de kompletterar texten. För 

många citat kan ge en felaktig bild av att läsaren av studien själv måste göra ett analysarbete. 

Dock kan för få citat inge en felaktig bild av att respondenterna inte gett information som kan 

citeras. För att ge läsaren en paus i väldigt mycket text i resultatdelen samt för att styrka 

giltigheten så har denna studie citat som styrker texter utan att ta över.  



 

11 

 

Forskningsetik 

Forskningsetiken har varit i åtanke vid genomförandet av denna studie. Forskningsetiken tar 

hänsyn till den relation som forskaren och forskningsobjektet får under undersökningens gång 

och detta grundar sig i de fyra krav som Vetenskapsrådet har satt (Hermerén 2011, s.16). 

Informationskravet innebär att de respondenter som berörs av undersökningen ska informeras 

om dess syfte både muntligt och skriftligt (s.42). Därför skickades ett missivbrev ut till 

potentiella lärare som presenterade forskningens syfte, lite bakgrund till ämnet, 

undersökningsgrupp och vem som är ansvarig för undersökningen. Vid intervjutillfället 

förklarades även muntligt undersökningens syfte. Samtyckeskravet bygger på att allt deltagande 

ska vara frivilligt (s.44). Det tydliggjordes för lärarna att de hade rätt att dra sig ur även under 

och efter intervjun. Efter det så frågades deltagaren igen om hen accepterade att det gjordes en 

ljudinspelning och om hen hade några frågor innan intervju började.  

Krav nummer tre heter konfidentialitetskravet och innebär att samtliga deltagare har rätt att vara 

anonyma under undersökningens alla steg (s.69). När transkriberingen av intervjun och 

analysen genomfördes benämndes informanterna med fiktiva namn. Det har heller inte nämnts 

på vilken skola eller i vilken ort lärarna är verksamma och deras anonymitet i undersökningen 

kan på så vis garanteras. Det sista kravet är (ss.36-37) nyttjandekravet. Detta bygger på att 

studien endast får användas i forskningssyfte. Kravet uppfylls delvis på grund av att denna 

undersökning är ett examensarbete gjord i undervisningssyfte.  

Analys och bearbetning  

Enligt Bryman (2011, s.370) är ett av de mest förekommande problemen i kvalitativa studier 

att forskaren är otydlig i hur hen har gått tillväga för att få fram sitt resultat. För att i så stor mån 

som möjligt undvika detta så beskrivs det här hur analysen av insamlad data har skett.  

 

När de fem intervjuerna genomförts och transkriberats gjordes en analys baserad på Fejes och 

Thornbergs (2009, s. 33) förklaring huvudmetoderna för kvalitativ analys. Intervjuerna lästes 

igenom grundligt ett par gånger. Data som samlats in och ansågs mest relevant valdes ut för 

användning i studien. En kategorisering genomfördes då insamlad data sorterades utefter vad 

deltagarna hade uttryckt för uppgifter och åsikter. Dessa bitar fick olika koder och blev 

associerad med en enskild färg för att lätt kunna skilja på de olika delarna. Med hjälp av färgerna 

blev kodningen av materialet lättare. Kodord som föll under liknande spektrum sorterades in i 

större kategorier. Det var dessa kategorier som sedan användes som huvud- och underrubriker 

vid skrivandet av resultatdelen. Fejes och Thornberg (2009, s. 32) menar att det under analysen 

är viktigt att leta efter mönster i insamlad data. Koder och kategorier fick under arbetets gång 

flyttas runt för att resultatet skulle ha en röd tråd och en naturlig övergång. Slutligen tolkades 

och sammanställdes materialet i en resultatdel. När resultatdelen skrevs fick citat från 

datainsamlingen komplettera de sammanfattningar som fanns av lärare uttalanden. Som tidigare 

nämnts i arbetet så instruerar Patel och Davidsson (2003, s.120) att resultatdelen i en 

undersökning måste ha en god balans mellan citat och de kommentarer som skrivs kring dessa. 

För många citat kan ge en felaktig bild av att läsaren av studien själv måste göra ett analysarbete. 

Därför har de citat som tagits med i denna studie varit korta och relevanta för att styrka referaten 

av insamlad data.  
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RESULTAT 

Här presenteras resultatet av analyserad insamlad data. Det börjar med ett avsnitt där Lärares 

erfarenheter av hur engelskans roll i elevers liv har förändrats över tid presenteras i fem 

underkategorier. Sedan följer en presentation av hur elever använder sig av musik på fritiden. 

Efter det beskrivs elevers användande av film och TV. Därefter nämns digitala spels roll i 

engelskinlärningen på fritiden. Den sista kategorin kring elever användande av engelska på 

fritiden handlar om de resor som elever gör. Efter detta presenteras en kategori som behandlar 

hur lärare resonerar kring undervisningens utveckling med fritidsengelskans utveckling. Där 

under beskrivs även lärarnas inställning till språkinlärning. Sedan beskrivs det hur 

undervisningen anpassas till de olika förkunskaper som finns i en klass. Avslutningsvis kommer 

kategorin som behandlar lärares åsikter kring integrationen av extramurala aktiviteter och 

engelskundervisning i klassrummet.  

Lärararnas enfarenheter av hur engelskans roll i elevers liv har 
förändrats över tid 

 

Samtliga fem lärare uttrycker att de anser att förkunskaperna hos eleverna uppfattades som små 

när de började jobba. Ellen säger: 

 
Jamen de var ju inte lika goda som de är nu. (Ellen) 

 

Ellen uttrycker att engelskans roll i skolan och samhället såg annorlunda ut när de började jobba. 

Förkunskaperna var inte lika goda. Ellen säger att förkunskaperna hos elever har blivit mycket 

bättre sedan dess. Anders berättar att det inte fanns så många möjligheter för 30 år sedan. Han 

säger att när elever började i skolan så var de noviser allihop. Beatrice anser detsamma och 

berättar att en av de största skillnaderna mellan elevers engelska i dag och för 30 år sedan är att 

förkunskaperna i engelska var relativt svaga. Beatrice utvecklar detta genom att säga: 

 
Och ja förr då var ju engelskundervisningen tvungen att vara på ett visst sätt. Då visste 

man att barnen inte kunde så mycket. Och då fick man liksom börja från början. 

(Beatrice) 

 

Beatrice berättar att engelskundervisningen var upplagd på ett visst sätt förr eftersom barnen 

inte hade stora förkunskaper i engelska. Eftersom eleverna knappt hade någon erfarenhet av 

engelska så fick man börja från grunden. Anders berättar att när han började jobba så hade alla 

elever ungefär lika förkunskaper. Beatrice uttrycker att det är en stor andel av elever idag som 

tar till sig engelskan på fritiden. Hon berättar att de som kan engelska när de börjar hela tiden 

ökar. Beatrice säger: 

 
Nu är det ju nästan så att år för år att förkunskaperna hela tiden blir så mycket bättre 

för att barnen som kommer kan mycket. [...] Jag tror att det är en större andel idag 

som kan engelska än det var förr. (Beatrice) 

 

Hon berättar att hon upplever att elevers förkunskaper i Engelska blir större för varje år. Hon 

säger att det är en större andel elever som kan engelska idag än det var förr. Även Christine 

säger att man mer och mer kan uppfatta att elevers förkunskaper i engelska blir större och större.  

Elever idag har bättre förkunskaper delvis för att de är lättare att motivera och att de ser en 

mening med språket, berättar Anders. Daniel säger att allt är mycket mer lättingängligt idag och 

lättare att anpassa till varje individ. Det finns något för alla på internet. Han ger exempel på att 

man kan lyssna på en artist man tycker om så mycket man vill och där får man ju ständigt 

engelskan. Beatrice berättar att det finns vissa elever är ute på olika hemsidor på engelska, läser 
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mycket texter och chattar med engelsktalande personer. Daniel kommenterar slutligen 

förändringen i vårt samhälle och hur det har påverkat: 

  
Ja, och även om man tänker sig att de marineras i samhället. Det är ju mycket engelska, 

på alla möjliga medier så är det ju engelska som dominerar. Så det är ju klart att det 

har en effekt. (Daniel)  

 

Daniel menar att eleverna marineras i det engelska språket i vårt samhälle och får därför goda 

förkunskaper i språket. Han pekar på att engelskan dominerar och att det helt klart ger en effekt 

på språkinlärningen. Dock vill han påstå att det är mer en nybörjareffekt än en avancerad.  

Anders säger att det finns stora möjligheter att utvidga sina kunskaper och det är lätt att hitta 

information på engelska. Han tror att det har blivit mer förkunskaper eftersom influenserna har 

ökat något otroligt.  

Användandet av Musik 

Anders menar att musiken har och har en stor roll och de resterande fyra lärarna uttrycker 

detsamma. Beatrice, Daniel och Ellen berättar att det var MTV som var ett stort genombrott för 

barnens engelska.  Då var det korta musikvideor på engelska som eleverna såg, lyssnade på och 

sjung med i. Idag är Spotify snarare den musiktjänst som används mest, och då framförallt på 

mobil och iPad, berättar Anders och Beatrice. Christine kommenterar:  

 
De får ju språket hela tiden liksom. De lyssnar mycket på musik med engelsk text på 

sin mobil och det kan vara bra ibland att veta vad det betyder! (Christin) 

 

Christin berättar att eleverna lyssnar på musik och på så sätt får de motivation att ta reda på vad 

det betyder. Ellen och Christine säger att elevers förkunskaper märks i att de har ett bra uttal 

och god intonation. Ellen fortsätter på det spåret och berättar: 

 
Ja, men uttalet har ju många bra. Det tror jag de har för att de sjunger med i engelska 

sånger. Och att de kan liksom - det blir inte så svengelska som när vi började. (Ellen) 

 

Hon tror att det ger en positiv effekt på användandet av språket när elever sjunger med i mycket 

engelska sånger. Ellen menar att ordföljden blir mer engelsk än vad det var när generationen 

för 30 år sedan började läsa engelska.  

 

Användandet av TV och Film 

Anders, Daniel och Ellen säger att de förkunskaper som elever fick när de tre började jobba var 

från enstaka filmer och det var liten skillnad mellan dem. De minns att det fanns ganska få 

kanaler och därför såg man inte på så mycket engelska. Anders berättar att det kom fler 

amerikanska serier under 80-talet som visades på tv, men att de första serier som sändes var 

framförallt brittiska. Anders menar att det kändes som om Amerika låg väldigt långt bort som 

för 30 år sedan. Idag är det snarare tvärt om, säger han. Via TV, film och radio möter eleverna 

mycket engelska, påpekar samtliga fem lärare.  
 

De ser ju på engelsk film dagligen. (Daniel) 

 

Daniel berättar att de ser på film ofta på sin TV och iPad. Daniel säger också att de använder 

sig av Youtube på sin mobil för att se på korta filmklipp. Christine anser att det inte var så 

mycket filmer och TV för 30 år sedan då hon själv gick i skolan. Det var inte en lika självklar 

bit som man fick ifrån media och sin miljö. Christin kommenterar: 
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Då fanns ju inte spel eller mobilen eller någonting. Man fick inte engelskan lika 

självklart! (Christine) 

 

Christine uppfattar det inte heller som att elever hade särskilt stora förkunskaper när hon började 

jobba. De hade framförallt ord och fraser från bland annat engelsk film, till skillnad från nu då 

nästan allt går att nå via telefonen. Beatrice berättar också att de får mycket ifrån att titta på TV 

och se på olika filmer. Anders, Beatrice och Christine pratar om att eftersom Sverige inte dubbar 

sina engelska filmer och serier så är det en väldigt positiv miljö att få höra engelskan.  

 

Digitala spel som ny läroplattform 

Alla fem lärare nämner att de upplever att deras elever idag använder sig till stor del av data-, 

mobil- eller TV-spel på sin fritid vilket det inte fanns mycket av då de började att undervisa. 

Anders, Beatrice och Ellen uttrycker alla tre att de upplever att det är framförallt killar som 

spelar data- och TV-spel. Christine och Ellen säger också att det är många TV-spel som är helt 

på engelska. De säger att man då måste förstå informationstexter och direktiv för att kunna ta 

sig vidare. Dock berättar Beatrice och Ellen specifikt att de upplever att trots att det är 

instruktioner på engelska så struntar eleverna i dem och testar sig fram. Daniel kommenterar 

elevers spelvanor: 
 

Du kanske kan säga ditt spels namn och sådär, men frågar man vad det betyder så kan 

de ju inte svaret alla gånger. Hur djupa är kunskaperna? Det vet inte jag. (Daniel) 

 

Daniel uttrycker att hans elever känner till ord från sitt spel såsom namnet på spelet och andra 

begrepp som används. Dock menar han på att kunskaperna inte är djupa eftersom de inte vet 

om vad orden faktiskt betyder. Ellen anser däremot att även svaga elever kan digitala speltermer 

och vet om vad de innebär. Christine berättar att eleverna säger att de träffas ute på nätet och 

pratar med varandra medan de spelar. Hon säger att flera av hennes elever sitter och pratar med 

folk som är ifrån hela världen. Även Beatrice berättar att detta förekommer i hennes klass. 

Christine säger att spelandet hela tiden ökar och att eleverna själva märker mer och mer att de 

behöver språket för att lyckas på den digitala plattformen.  

 

Resor som motivation och språkinlärning 

Anders förklarar att man inte reste så mycket förr och därför hade inte så många goda 

förkunskaper eller anledning att lära sig ett språk. Anders såväl som Beatrice och Ellen berättar 

att det idag är väldigt vanligt att folk åker på utlandssemester och får förkunskaper i språket 

genom det. Christine säger att man har mer kontakt nu med omvärlden än när hon började 

undervisa. Hon säger också att världen blir allt mer influerad av det amerikanska samhället: 

 
Man märker att oj! Man kan faktiskt engelska på alla platser i världen - och de flesta 

kan man göra sig förstådd. Så den motivationen ökar mycket med engelskan tycker 

jag. Men ja, det ökar alltid, engelskan. (Christine) 

 

Hon menar också att många idag har en större motivation till att lära sig eftersom de ser att 

engelskan används på i princip alla platser i världen och att kan man den så kan man göra sig 

förstådd. Lärarna uttrycker att de även ser att elever inser meningen med att kunna engelska när 

de reser utomlands. De kommenterar alla fem på att det är fler elever som reser idag än förr. En 

anledning kan enligt Anders och Beatrice vara att de har släkt i andra länder där de inte pratar 

svenska och vill lära sig prata med dem. Ellen och Anders uttrycker det på detta sätt:  
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Det är ju klart att ja, resmönstret är ju annorlunda nu också. Många har kanske jag vet 

inte om de ekonomiska förutsättningarna kanske har ändrats, men prioriteringarna hos 

familjer har ju ändrats. Så att man åker mer utomlands. Och möter språk mer nu än 

vad man gjorde då.  (Ellen) 

 
Det har blivit oerhört mycket mer influenser så världen har blivit mindre, det är inget 

snack om det. (Anders) 

 

Ellen säger att det är mer vanligt att hennes elever åker utomlands med sina familjer nu än vad 

de gjorde förr. Hon berättar att det är ett bra sätt att möta ett annat språk på – och engelskan 

framförallt eftersom det är ett språk som används världen över. Anders kommenterar att världen 

har blivit mindre eftersom det är lättare att resa till ett land. Christine berättar också att allting 

växer och blir globaliserat och därför blir det lättare att ta sig till andra länder. Både Daniel, 

Ellen och Anders kommenterar att många elever uttryckt sig ha fått användning av engelskan 

utomlands vid till exempel shoppingtillfällen och beställning av mat. 

 

Lärararnas resonemang kring undervisning och hur den har 
påverkats av informell språkinlärning 

Samtliga fem lärare berättar att undervisningen för 30 år sedan styrdes av olika läromedel som 

bestod av övningsböcker, textböcker, glosor och hörövningar. De berättar också att läromedlen 

var uppbyggda på ett annat sätt. Lärarhandledningen krävde att klassen arbetade effektivt och 

det förväntades av både lärare och elever att de skulle klara av ett flertal moment för att ha 

genomfört varje årskurs mål. Christine uttrycker att det var strikt att hålla sig till övningsboken 

och textboken. Beatrice kommenterar detta genom att säga: 

 
Jag tänker att övningsböcker är både bra och dåligt, men generellt så hann man inte 

allting och gjorde inte allting. Och vissa barn gjorde väldigt lite. (Beatrice)  

 

Beatrice berättar att hon kan se positiva och negativa aspekter med det arbetsätt som fanns för 

30 år sedan. Dock uttrycker hon att det ofta var stressigt och att eleverna sällan hann arbeta så 

mycket som boken förväntade sig. Anders och Christine uttrycker också att det fanns en stress 

att hinna så många kapitel i läromedlet som möjligt för att vara lyckad som lärare. Daniel och 

Ellen berättar att de själva bestämde mycket hur deras engelskundervisning skulle se ut när de 

började jobba. Daniel berättar att han redan i början och hade drama och olika ramsor för att få 

variation på undervisningen.  Både Ellen och Daniel använde sig även tidigt av små filmer som 

pedagogiskt material. Anders kommenterar användandet av teknik i klassrummet: 
 

För då hade man inte samma möjlighet av att använda sig utav … man hade inga 

datorer och inga iPads och ingenting som man kunde söka på och eleverna hade 

definitivt inte det. (Anders) 

 

Anders berättar att lärare för 30 år sedan inte hade samma möjligheter att utveckla och planera 

undervisningen. Han säger att när han började jobba i skolan så var engelskans roll endast som 

ett ämne som man skulle lära sig. Samtliga fem lärare berättar att det var strikt bestämt att det 

var brittisk engelska som skulle läras ut till skillnad från idag, då influenserna kommer ifrån 

nästan alla engelsktalande länder och då framförallt Amerika.   

 

Beatrice berättar om hur det som anses viktigast med lärandet i engelska förändrats under tiden 

hon varit verksam lärare, men att det är viktigt att barnen har förståelse för att språket har varit 

konstant i fokus. Prat och konversation är något som fått mer vikt i dagens engelskundervisning 

jämfört med för 30 år sedan då läsningen hade en större roll i undervisningen, enligt Beatrice: 
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Men ja där har det ju ändrats väldigt mycket på det viset att mot att man ska ändra 

mycket man ska konversera. […] Det svängde till att det ska vara mer prata och 

konversation, det viktiga var liksom att de lär sig att prata. (Beatrice) 

 

Daniel och Christine säger båda att de anser att ord är otroligt viktigt att lära sig. Daniel berättar 

att ord kan man få på många olika sätt; genom att sjunga, se på korta filmer och läsa olika texter. 

Christine berättar att hon använder sig av mycket spel och sånger i början för att bygga upp ett 

ordförråd hos eleverna och på så sätt ge dem en större säkerhet i språket. Ellen säger att hon 

brukar utgå ifrån ett tema, exempelvis USA. Sedan kan man göra som en resa och jobba 

grammatiskt kring miljöerna man möter. Hon menar att hon är lite gammaldags på det viset 

eftersom hon föredrar att utgå ifrån grammatik och texter framför att prata. Alla fem lärare 

berättar att de använder sig av ett läromedel som grund till sin undervisning även idag. Anders 

berättar: 
 

Engelskundervisningen kan vara styrd av ett läromedel och ändå fungera rätt så bra. 

(Anders) 

 

Anders säger att han använder sig av läromedel med ett upplägg som fungerar. Det är ett nytt 

som är välanpassat till elevernas intressen mer än tidigare läromedel. Christine berättar att hon 

låter sina elever spela pjäser och översätta låtar för att utgå ifrån elevers intresse och motivera 

dem till att vilja lära sig engelska. Hon fortsätter att berätta att hon låter eleverna göra de på 

engelska:  
 

Från det att jag börjar med de i trean så pratar jag Engelska. Och de tycker jag är 

helknäpp där i trean för de fattar ju knappt någonting säger de, men de vänjer sig. Man 

har kroppsspråket och man förklarar och… man kan kanske inte ett språk helt, men 

man får visa med andra medel vad man menar och hitta strategier. (Christine) 

 

Christine uttrycker att hon alltid talar engelska på lektionerna för att modellera för eleverna. 

Hon menar att kroppsspråk och andra medel hjälper mycket med förståelsen. Hon berättar att 

målet med hennes undervisning är att de ska kunna prata engelska, men också kunna producera. 

Christin fortsätter att berätta: 

 
Det är förmågan att kunna kommunicera. Det är det absolut viktigaste. Sen om de 

stavar rätt, eller är helt grammatiskt korrekta… är egentligen inte så viktigt på den här 

nivån. Utan just att de vågar kommunicera, vågar prata! (Christine) 

 

Christine säger att hon tycker talet och kommunikationen är det visentliga när man lär sig det 

engelska språket. Att våga är centralt för att lära sig ett språk och inte grammatiken, 

kommenterar hon. Alla fem lärare är överens om att dagens engelskklassrum ser annorlunda ut, 

dock har de olika åsikter kring hur stor skillnadern är. Christine och Beatrice berättar att de 

försöker att hålla sina klassrum uppdaterade både i undervisningssätt och med tillgång till 

digitala verktyg. Anders berättar att han inte gör någon större skillnad på sin undervisning från 

idag och när han började jobba. Han uttrycket att den största skillnaden är att det är lättare att 

ta fram fakta utifrån andra ställen än böcker idag. Både Daniel och Ellen uttrycker att de är 

nöjda med sitt undervisningssätt och har ändrat väldigt lite sedan de började arbeta med 

engelskan för 30 år sedan.  

 

Lärarnas inställning till språkinlärning 

De fem lärarna har ganska olika inställningar till språkinlärning och hur de ställer sig till digitala 

hjälpmedel, livslångt lärande, formellt och informellt lärande. Anders, Beatrice och Kristin 
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anser alla att kommunikation och att våga använda språket är det centrala i engelskämnet. 

Anders säger att det inte går att lära sig ett språk utan att utvidga sitt ordförråd. Han berättar att 

han kanske inte behöver kunna lika mycket som en engelsman, så länge man lär sig rätt 

strategier för att förklara. Han menar att det bara finns en genväg till att lära sig ett språk och 

det är att flytta dit och tvingas göra sig förstådd och ständigt bli utsatt för språket. Han säger att 

annars måste man traggla. Christine berättar om att hon ständigt pratar engelska i sitt klassrum 

och om hur viktigt det är att eleverna får höra och använda språket, såväl i klassrummet som på 

fritiden. Beatrice och Christin säger: 

Sen är vi bortskämda, det finns engelska runtom oss och utan att man tänker på det så 

får man det översköljt. […] Och just det här att det finns runt omkring, det gör ju att 

ett språk blir livaktigt och det är ju intressant. (Beatrice) 

 

Jo, men man ska duscha i engelska. Man ska ha det liksom över sig och det ska 

motivera och man ska vilja förstå det för att hänga med. (Christine) 

 

Beatrice och Christine kommenterar att de anser att man ska ha språket runt omkring sig för att 

göra inlärandet mer naturligt. Beatrice uttrycker att vi som bor i Sverige är delvis bättre på 

engelska än andra länder för att vi har många influenser utifrån det amerikanska samhället. Hon 

berättar att hon tycker det är bra att det finns så mycket musik på engelska och att svensk TV 

inte dubbar sina program utan endast textar. Beatrice förklarar också att hon försöker prata så 

mycket engelska i sitt klassrum som hon har möjlighet till. Hon säger att man kan berätta något 

på engelska och sedan fråga barnen i klassen om de kan återberätta på svenska. Hon uttrycker 

att även om hon är utbildad engelsklärare så känner hon sig sällan så säker att hon alltid pratar 

engelska.  

 

Ellen uttrycker att hon anser att elever inte är mottagliga för att lära sig avancerad språknivå 

förrän de börjar i mellanstadiet. Därför uttrycker hon att det blir mycket film, lek och ramsor i 

tredje klass. Ellen och Daniel anser att elever måste ha nått en viss mognad i ett språk för att 

börja med ett annat. Daniel säger att ju äldre eleverna blir desto mer kan man undervisa på 

engelska. Ellen kommenterar detta: 

 
Du har mer säkerhet i svenskan och dessutom mer tid på mellanstadiet och har då en 

tryggare bas i språket. Men det finns ju de som säger att barn lätt kan lära sig flera 

språk. […] Jag har ju inget facit. (Ellen) 

 

Ellen berättar att hon tror att elever måste ha blivit säkra i sitt modersmål för att lära sig ett nytt 

språk eftersom elever då har fått en trygg bas. Ellen påpekar dock att det finns de som anser att 

barn kan lära sig flera språk samtidigt och att hon själv naturligtvis inte har alla svaren. Daniel 

delar Ellens uppfattning om att språk är arbetsamt att lära sig. Han uttrycker att eleven måste 

utveckla metoder för att plocka isär och översätta engelskan för att förstå vad olika saker 

betyder. Ellen kommenterar inte att hon vill vara nytänkande i sin undervisning. Hon menar att 

det viktigaste är variation i innehållet. Dock är både Beatrice, Christine och Ellen överens om 

att det är viktigt att läraren undervisar på det sätt som hen känner sig bekväm i. Christine säger 

att det bästa resultatet på engelskan blir om man som lärare blandar det som är bra av det gamla 

med det bästa av det nya. Sedan uttrycker hon att man sedan ska fortsätta att fylla på med nytt 

som man anser är bra. Hon uttrycket att det hela tiden finns nya saker som man kan utveckla 

och lära sig i sin undervisning. Beatrice berättar att tekniken har gått framåt, och lärandet med 

det. Hon säger att när tekniken utvecklas kan man lära sig nya sätt att utveckla sin pedagogik. 

Anders kommenterar: 
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Det sa jag redan tidigt som lärare att man lär sig så länge man lever. Man lär sig så 

länge man har en lever, brukar jag säga. […] Det är svårare att gå i samma hjulspår 

om man är lite öppen och jag tror att det är bra att vara hela livet. Och man kan bli 

bättre, om man bara har den insikten och viljan. (Anders) 

 

Anders säger att han själv fortfarande lär sig nya ord i engelskan och förbättra sitt sätt att lära 

ut. Han berättar att han länge haft inställning till yrket att man som lärare lär sig hela livet. På 

så sätt kan man alltid bli bättre och utvecklas som pedagog.  

 

Att anpassa undervisningen efter elevers olika förkunskaper 

Något alla lärare nämner trots att det inte var en fråga under intervjun var de skillnader som 

finns i elevers förkunskaper. Alla lärare var överens om att spannet mellan de som kan mycket 

och de som kan lite har ökat under de 30 år som de har undervisat. Daniel uttrycker att det alltid 

har funnits duktiga elever och att det snarare är det som påverkar om en elev är duktig, inte den 

extramurala engelskan de använder sig av.  Han menar att de har ett språköra, vilket gör att de 

är intresserade av och har lätt för att lära sig språk. Beatrice berättar att det finns många som 

har en stor inre drivkraft och ett intresse men även många som är raka motsatsen. Hon förklarar 

situationen med dessa ord: 

Nu är det ju nästan så att förkunskaperna ökar år för år. De blir hela tiden så mycket 

bättre för att barnen som kommer kan mycket. Men det som är faran är att det är en 

liten grupp som inte kan. Och där är utmaningen. (Beatrice) 

 

Beatrice berättar att de flesta har mycket godare förkunskaper nu än när hon började undervisa 

i engelska. Men det största problemet i dagens klassrum är att elevers förkunskaper är olika, 

eftersom det finns en liten grupp barn som har väldigt svaga förkunskaper i engelskan. Hon 

fortsätter sedan berätta att det är svårt att anpassa klassrumsmiljön då, eftersom hon måste lägga 

sig på en nivå där alla kan följa med. Detta uttrycker även Christin, Daniel, Anders och Ellen. 

Anders berättar att det märks tydligt vilka elever som är duktiga på engelska under hörövningar. 

Han kommenterar: 

 
Som på hörövningar då det är en liten knorr på slutet och man hör vilka fyra som 

skrattar. (Anders) 

 

Anders berättar om de svårare hörövningarna som han brukar använda i sitt klassrum för att 

utmana eleverna. Då märker han ofta att det finns ett par få elever som skrattar åt skämten, 

medans de flesta andra inte har förstått skämtet. Han berättar att det finns många elever som 

inte klarar hörövningar, både lätta och svåra.  

 

Beatrice säger att engelskan finns konstant runtomkring eleverna och de möter engelska så ofta 

utanför skolan att de ständigt får höra språket. Hon berättar att de elever som inte tar till sig på 

något vis väljer att sålla bort den engelskan av olika orsaker. Beatrice menar att intresset är 

väldigt viktigt för att elever ska vilja utveckla sitt språk. Ipaden menar hon är ett bra hjälpmedel 

för de som har problem, men hon tror inte att den hjälper alla. Det finns flera olika orsaker som 

påverkar läsningen och skrivningen. Många förstår mycket, menar hon, men de har stora 

problem när det kommer till att skriva och själva prata. Christine, Ellen och Daniel berättar att 

de som har problem i ett ämne har ofta problem i andra ämnen också. Daniel uttrycker att det 

har blivit tuffare för barn och elever som inte har det så lätt med ämnet på grund av att LGR11 

har en mer tydligt fokus på kunskapskrav. Han förklarar att den nya synen på ämnet som har 
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skärpts upp har resulterat i att eleverna har svårare att nå godkänt i ämnet engelska. Han 

kommenterar: 

 
Men vi har samma barn i grupp samtidigt och med olika kunskaper. Det finns säkert 

många barn som mår bra av att befinna sig i en ständigt engelsk miljö. Och så finns 

det barn som knappt inte förstår basics. Och de ska göra samma övning. Då får man 

lägga sig någonstans i mitten. Och då kan man inte tillfredställa de som alltid vill höra 

engelska. Att hitta en balans där det är det som krävs lite fingertoppskänsla utav 

lärarna. Att hitta hur jag behandlar just den här gruppen efter deras förutsättningar. 

(Daniel) 

 

Daniel uttrycker att det finns många olika kunskaper hos elever trots att det går i samma årskurs 

och samma klass. Han säger också att elevers förkunskaper och marinering varierar väldigt 

mycket beroende på den miljö som elever har befunnit sig i. Det finns de barn som gynnas av 

att ständigt befinna sig i en engelsk miljö medan det sedan finns elever som har mycket svårt 

för engelskan. Därför är det ständiga dillemmat att tillfredsställa båda dessa parter och samtidigt 

få med de som ligger i mitten. Christine uttrycker sig kring svårigheten med nivåskillnader i 

klassen: 

 
Och det är ju också svårt eftersom de är på olika nivåer i klassen. Så kan det vara en 
del som inte förstår alls och en del som förstår mycket mer. (Christine) 

 

Christine säger att en del elever har väldigt enkelt för sig och endast behöver höra språket för 

att ord och begrepp skall fastna medans andra känner sig helt främmande. Det är viktigt menar 

hon, att i klassrummet då anpassa sig efter båda delarna när man arbetar. Hon menar att den bas 

de har att stå på till stor del påverkar språkinlärningen. Daniel säger att läraren alltid måste lära 

känna gruppen och anpassa undervisningen så att alla kan utvecklas, vilket är en enorm 

utmaning.  

 

Fritidsengelskan i klassrummet 

Integration av elevers intressen uppfattade samtliga fem lärare som något som var ständigt på 

gång. Dock var det endast Beatrice och Christine som uttryckt att de aktivt arbetade med att 

integrera olika extramurala aktiviteter. Beatrice menar att integrationen redan är igång i deras 

engelskklassrum. Läromedel idag är anpassade efter elevernas fritid och intressen. Ipads 

används i deras undervisning och de behöver inte en bok för att kunna öva hemifrån. Då kan de 

använda tekniken både för att läsa och lyssna på texter och ord. Beatrice berättar att eleverna 

får använda mycket datorer och läsa kortare engelska böcker som de får välja själva. Christine 

integrerar mycket av fritidsintressen för eleverna i sin undervisning. Hon fokuserar mycket på 

att arbeta med låtar som eleverna lyssnar på. De sjunger den gemensamt för att öva uttal och 

sedan kollar de på innehållet och översättning. Christine berättar: 

 
Ja. det är sådan musik som de själva gillar. Man märker verkligen skillnad på om man 

tar in vilka låtar som helst eller de moderna som de lyssnar på. (Christine) 

 

Christine menar att när man arbetar med musik som eleverna själva tycker om att lyssna på så 

är det stor skillnad på engagemang och intresse. Christine berättar också att de tillsammans ser 

mycket på engelska filmer som de diskuterar och har engelsk text på, så att eleverna både får 

höra och läsa engelskan. Christine uttrycker att det måste vara båda, för då får det språket både 

visuellt och audiellt. Annars fastnar inte alltid orden, säger hon. Daniel nämner att han gärna 

testar på nya sätt att utforma sin undervisning. Han berättade att han nyligen hade utgått ifrån 

en låt som han arbetat aktivt med. Han menar att man inte kan sätta på en film för att låta 
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eleverna uppleva engelska, utan att om man ska integrera elevers intressen i skolundervisningen 

så måste man också arbeta med språket för att befästa det. Anders fortsätter på det spåret när 

han kommenterar: 

 
Ja det går ju inte riktigt att sitta här och spela spel. Men man kan ju skriva om det man 

tycker är det bästa spelet och vad händer i det. Likväl som man kan berätta om den 

bästa filmen. (Anders)  

 

Anders berättar att han försöker att få eleverna att känna att deras intressen integreras på ett 

fungerande sätt i klassrumsundervisningen. Han menar att finns det något som man är 

intresserad av går det lätt och naturligt att arbeta med det även på engelska. Det kan ge en extra 

puff för att komma igång. Anders säger att när elever märker att deras intresse finns i engelskan 

så blir de mer intresserade av ämnet och det känns mer naturligt att använda språket. Anders 

förklarar att det kanske inte går att spela dataspel i klassrummet, men att mycket kan göras 

kring spelen. Christine berättar att kommunen hon jobbar på ska tilldela skolorna ipads i början 

av hösten. Hon säger att det är något man kan dra mycket nytta av. Då kan man som lärare även 

använda sig av digitala spel i undervisningen, påpekar hon. I matematiken jobbar eleverna med 

äventyrsspel och det uttrycker hon skulle vara roligt att göra även i engelskan. Hon berättar att 

eleverna då involveras i en diskussion och det är det som man som språklärare strävar efter. 

Beatrice kommenterar möjligheten till integration av spel i klassrummet: 

 
Vi använder det tekniken som finns idag. Sen används den inte fullt ut såsom barnen 

som spelar mycket spel. Men man ska aldrig säga aldrig. (Beatrice) 

Beatrice berättar att de använder tekniken väldigt mycket, som eleverna är intresserade av och 

duktiga på att använda. Dock säger hon att det inte använder det fullt ut, såsom med TV-spel 

och liknande medier. Men hon säger att man inte ska vara säker på att det aldrig kommer 

användas. Kanske kommer det in i klassrummet om ett par år. Ellen talar om att det är viktigt 

att inse hur man ska gå tillväga när man jobbar utanför läromedlet. Hon säger att ska man dra 

in elevers intresse för media i undervisningen så ska man ha ett syfte med det.  

Jag tror att vi inspirationen är kortare för oss. Och sen jobbar vi med engelskan utifrån 

inspirationen. Medan andra kan jobba väldigt länge med sin inspiration. Och då kan 

jag tycka att man har lyssnat eller man har sett för mycket film och tiden är för liten 

för det blir inte effektiv träning. (Ellen) 

 

Ellen förklarar att media i undervisningen är en bra inspirationskälla men att det ska använda 

som just ett inspirationsmoment. Hon uttrycker att det finns många lärare som fastnar i att 

inspirationen ska vara långvarig istället för att arbeta med språket utifrån inspirationen. 

Eftersom engelskan har få lektionstimmar i veckan så tar det en väldigt stor del av lektionen att 

se på exempelvis film. Det måste vara delar av effektiv träning också, säger Ellen.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning som presenterats i 

bakgrunden samt de tre olika teorierna kring lärande; livslångt lärande, informellt lärande och 

konnektivismen. Diskussionen är uppdelad i fyra delar. Först diskuteras det livslånga lärandet. 

Därefter kommer det formella lärandet som beskriver hur skolans undervisning i engelska är 

uppbyggt. Sedan behandlas det informella lärandet där lärares erfarenheter av elevers 

informella lärande beskrivs. Slutligen tas Konnektivismen upp i relation till elevernas 

extramurala engelska och hur den kan ta plats i klassrummet. 

Lärarnas förhållningssätt till olika former av språkinlärning 

Här beskrivs först det livslånga lärandet och sedan det formella lärande. Slutligen diskuteras 

det informella lärandet i relation till lärares erfarenheter och tankar och tidigare forskning.  

Livslångt lärande 

Det livslånga lärandet är en teori om lärande som uppmärksammar tanken på att vi lär oss nya 

saker livet ut. Det är ett begrepp som kopplas ihop med dagens utbildning för att bevisa på att 

törsten efter kunskap aldrig tar slut och påpekar barn såväl som gamla kan utvecklas och bli 

bättre på olika områden (Waldow 2010, ss.447-448, Larsson 2010, ss.555-556, och Gustavsson 

1996, ss.48-49). Tre av lärarna berättar att de har en inställning till lärande som handlar om att 

ständigt sträva efter att anpassa undervisningen till det bättre. En av dessa lärare uttryckte att 

hans inställning till läraryrket var att aldrig vara färdigutbildad. Han menade att man som lärare 

lär sig hela livet. Detta anser jag stödjer det livslånga lärandets grundtanke. Även lärare som 

utbildar unga med sina kunskaper har inställningen om att även de kan lära sig av sina elever. 

Tanken att olika åldrar kan mötas på en plattform såsom skolan och utöka sina kunskaper 

tillsammans kopplar jag till Larsson (2010). Han skriver att lärande i olika åldrar kan integreras 

med varandra. Min uppfattning är att hans integrativa perspektiv på det livslånga lärandet inte 

endast relateras till att det livslånga lärandet sker hela livet och på olika platser. Jag anser även 

att det är en integration som påpekar att en människa inte behöver vara äldre eller ha en högre 

utbildning än en annan för att kunna lära en annan person något. Detta betyder att även en 

treåring kan lära en 50-åring något nytt.  

 

Flertalet lärare beskriver att de anser att det bästa resultatet för språkinlärning är när läraren 

känner sig bekväm i sin undervisningsmiljö och har inställningen att hen aldrig är fullärd. Två 

lärare förklarar att de anser att ett bra sätt att undervisa är att ha med sig det bästa från den 

gamla undervisningen och integrera det bästa av det nya. De menar att tekniken får framåt med 

lärandet och att pedagogiken måste följa med i den utvecklingen. Jensen (2011, ss.11-12) talar 

om att livslångt lärande kan ske i olika lärandesfärer, det vill säga på olika platser och en sådan 

plats är internet. Det är en plats som människor lär sig av varandra och är en intressant 

dimension av teknologi och lärande (Waldow 2013, ss.1-3).  

Formellt lärande 

Det formella lärandet är det lärande som sker i organiserade utbildningar såsom skola och 

universitet där elevers utvecklade kunskaper ska bedömas (Coombs 1985, Jensen 2011). Skolan 

är enligt Bunting och Lindström (2013, s.2) en mäktig institution som har tagit lärande som sitt 

monopol. En distinkt skillnad görs mellan vad som räknas som formella sammanhang och vad 

som inte passar in i dem. Det formella lärandet har fasta styrdokument som följs av alla som lär 

ut och alla som lär sig inom skolans väggar. De intervjuade lärarna uttryckte att deras 
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undervisning var styrt av olika läromedel som styrde upp läsning, glosor, hörövningar och 

skrivövningar. De lärarhandledningar som finns är skrivna för att elever och lärare ska arbeta 

effektivt för att lära sig ett språk och uppnå de mål som fanns i skolverkets texter.  

 

Två av lärarna uttrycker att det är oväsentligt att elever hinner långt i sin arbetsbok om de inte 

lär sig något. Det formella lärandet må ha sina regler, mål och riktlinjer men det är trots allt en 

förväntan att något ska läras ut. Skolinspektionen (2011, s.2-3) skriver att engelskan är ett 

problematiskt ämne som ständigt ligger i kläm år efter år. Lärarna berättar mycket om de elever 

som inte är intresserad av engelska på grund av demotivation och det svåra med att anpassa 

undervisningen efter dem såväl som de elever som är duktiga på engelska, men behöver en hög 

nivå för att behålla intresset. Det är endast en av fem som håller sina lektioner helt på engelska 

för att stimulera och utmana trots att det står skrivet i styrdokumenten att den kommunikativa 

förmågan ska stimuleras i form av praktisk användning av engelskan i klassrummet 

(Skolinspektionen 2011, s.2-3). Lärarna uttrycker att de anser att det bästa sättet att undervisa 

och motverka demotivation är att undervisa på ett sätt som gör att de känner sig bekväma. Tre 

av lärarna uttrycker även att det är viktigt att vara uppmärksam på skolans utveckling och att 

anpassa sig så att eleverna motiveras i undervisningen. Jag förstår att det kan vara svårt att 

uppdatera undervisningen ständigt om man som lärare upplever att man redan har ett vinnande 

koncept. Eleverna lär sig och språket används. Dock är det enligt Sundqvist och Olin-Scheller 

(2015, ss.57-58) ofta på grund av hur lärare väljer att använda ämnet som påverkar motivationen 

hos elever negativt. Exempel på detta är kursinnehåll, läromedel och provresultat. Eftersom 

provresultaten blir en indirekt följd av hur mycket engelska eleverna kan så är det, anser jag, 

kursinnehållet och läromedlet som framförallt kan påverka. Lärarna uttrycker att ett sätt som de 

går utanför den formella arbetssätten är att använda sig av digitala verktyg såsom iPads och 

film. Enligt Bunting och Lindström (2013, s.12) är TV och datorer digitala verktyg som används 

flitigt i den formella undervisningen idag. Det är den naturliga utvecklingen för formellt lärande 

att ta in teknik som gynnar lärandet i den formella lärandemiljön. Det är på så sätt lärarna i 

skolan som har skapat det formella lärandet och jag anser att det är därför vi som lärare som 

kan utveckla och förändra den.  

 

Två av lärarna nämner att det för 30 år sedan var mer pengar till att köpa in material än vad det 

är idag. Det är därför svårt att köpa in nya läromedel ofta. Det är därför som lärarna själva måste 

anpassa materialet. Två lärare uttrycket att de redan gör detta genom att arbeta mycket utöver 

läromedlet med bland annat drama och musik. Jag vill påstå att det är en god idé att utnyttja 

dramabiten när man jobbar med engelska för att motivera eleverna till att använda sig av 

språket. Dessutom är undervisning på engelska det ultimata sättet att visa eleverna att engelska 

är ett språk som är nödvändigt att använda sig utav. Genom att läraren pratar Engelska upplever 

jag att hen skapar fler möjligheter att få höra och använda språket då eleverna måste skapa egna 

strategier för att förstå och uttrycka sig kring engelska. Hen förmedlar även att det engelska 

språket är viktigt. Precis som att det matematiska språket skall användas i matematiken borde 

naturligtvis det engelska språket ständigt användas i engelskan. Två av lärarna säger emot detta 

genom att uttrycka att de anser att språk är en mognadsfaktor. De tror att elever måste ha en 

god grund i sitt modersmål innan de börjar lära sig ett nytt språk. Enligt forskning är dock detta 

en gammal och felaktig bild av språkutveckling.  

Informellt lärande 

Engelskämnet ändras allt mer från att vara ett modernt språk till att vara ett andraspråk i bland 

annat Sverige. Modersmål lärs till stor del ut genom språkbad vilket är ett ovanligt 

förekommande inom den formella andraspråksundervisningen (Bunting och Lindström 2013, 

ss.2-3). Dock har jag under min undersökning och från tidigare erfarenheter sett ett mönster där 
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engelskans roll är annorlunda, speciellt i Sverige. Engelskan har blivit en stor och naturlig del 

i elevers liv. De utsätts konstant för engelskan i sin vardag i allt från reklamaffischer till 

engelska uttryck i samtal och från engelsk TV och film till engelska produktnamn. Alla lärare 

som blivit intervjuade uttrycker att elever upplever språket i samhället dagligen. Hon berättar 

att hon tycker det är bra att det finns så mycket musik på engelska och att svensk TV inte dubbar 

sina program utan endast textar. Beatrice förklarar också att hon försöker prata så mycket 

engelska i sitt klassrum som hon har möjlighet till. Benson (2011, ss.7-8) skriver om aspekten 

av att kunna lära sig utanför klassrummet och hur det har en liten plats i lärares uppfattning av 

lärande. Dock uttrycker tre lärare som deltog i denna studie att de förstår att den extramurala 

engelskan har en stor betydelse för språkinlärningen. Lärarna uttrycker att de även ser att elever 

inser meningen med att kunna engelska när de reser utomlands. De kommenterar alla fem på 

att det är fler elever som reser idag än förr. Två lärare berättar att de anser att den enda genvägen 

till att lära sig ett språk är också den bästa, vilket är att flytta till ett land och badas i språket. En 

lärare motiverar att det är därför hon pratar engelska ständigt i sitt klassrum. Hon uttrycker att 

detta är det närmsta hon kan komma till att förflytta klassen till ett engelsktalande land.  

 

Detta är vad som kallas det informella lärandet och är det som sker när man får informationen 

ifrån personer och miljö utan att själva lärandet är uppstyrt (Coombs 1985, ss.23-24, Jensen 

2011, s.12). Attityder och insikter ifrån personers vardagliga upplevelser är det som gör att 

eleverna utvecklar sina kunskaper och färdigheter. Det är oftast oorganiserat och lärandet sker 

snarare som en bieffekt – per automatik. En annan bit av det informella lärande som är viktigt 

att ha i åtanke är att eftersom det sker på fritiden så sker användandet av elevernas egna fria 

vilja. Det vill säga att de väljer sig av att använda sig av olika engelska medier för att lära sig 

något (Dettori och Torsani 2013, ss.99-101, Jensen 2011 och s.12, Mok 2011, ss.12-13). Flera 

lärare pratar om marinering, språkbad och att duschas i ett språk. Alla dessa är olika sätt att 

uttrycka att barn ständigt utsätts för ett språk i sin miljö. Alla lärare pratar om ökade 

förkunskaper i språket och att detta till stor de beror på att influenserna i samhället har ökat. 

Tre av lärarna uttrycker även att den miljö som dagens elever befinner sig i har media i sig som 

en självklarhet. En lärare pratar uttryckligen om hur uttal och intonation såväl som förståelse 

märks tydligt hos elever med goda förkunskaper. Svenska elever i årskurs fem har ofta lärt sig 

lika mycket engelska utanför klassrummet som i det och detta ökar stadigt. Det har även 

förekommit att elever nästan dubblar sin engelskanvändning på sin fritid i jämförelse med i 

skolan (Sundqvist och Sylvén 2014, ss.10-13).  

 

Informellt lärande har inget utsatt syfte och har ingen förväntan på bedömning eftersom det 

sker utanför det formella utbildningssystemet. (Mok 2011, s.13, Coombs 1985, s.3). Ett bra 

exempel på informellt lärande är också att åka till ett engelskspråkigt land där det endast talas 

engelska. Där tvingas eleverna att använda sig ytterligare av språket och utsätts ständigt för det 

i informella lärandemiljöer. När ett annat medium är människor används kan det ske genom att 

läsa tidningar och böcker. Det sker även då man lyssnar på radio och musik och ser på film och 

TV. Internet och andra tekniska redskap har blivit institutionaliserade för eleverna och detta 

påverkar också det informella lärande (Jensen 2011, s.12, Coombs 1985, ss.23-24, Mok 2011, 

ss.12-13). Lärarna uttrycker att eleverna har stora förkunskaper tack vare den extramurala 

engelska som de använder sig utav i sina informella sammanhang. Dock uttrycks det även att 

trots att förståelsen är stor så är inte kunskaperna i att skriva och stava det. Två lärare uttrycker 

att grammatiken och stavningen är det som de behöver jobba mycket med i skolans formella 

undervisning.  

 

Det informella lärandet må vara den mest naturliga formen av lärande men det är också 

begränsat eftersom varje elev har sin individuella miljö. Detta innebär att elever får väldigt olika 
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sorters språkbad (Coombs 1985, ss.23-24). En lärare säger att hon inte vet vad drivkraften är 

exakt. Hon menar att många elever har drivkraft, men det största problemet är att de alla har 

olika förkunskaper och intressen. 

 

Den extramurala engelskan är det som elever ägnar sig frivilligt åt vilket gör att lärandet är 

grundat i ett genuint intresse. Intresset kan vara kopplat till olika fritidsintressen men drivs till 

stor del av en strävan av att vilja skapa kontakt med människor (Sundqvist och Olin-Scheller 

2015, s.54, Bailly 2011, ss.123-124). Lärarna i denna studie berättar att de alla har 

uppfattningen om att elevers intresse påverkar resultat, motivering och engagemang i 

språkämnet. Dock är det endast tre av dem som uttrycker att de anpassar undervisningen 

därefter. De resterande två lärarna är övertygade om att språket inte handlar om att tycka att 

språket är roligt och intressant utan snarare att det kräver hårt arbete och att de som är duktiga 

snarare har ett så kallat språköra som gör det naturligt för dem att lära sig språk. Det är här som 

dessa deltagare och mina åsikter går starkt isär. Som resterande data och tidigare forskning 

påpekar så är elevers intresse helt centralt för att de ska få bra omdöme i ett ämne och 

exempelvis Bailly (2011, ss.124) skriver om exempel där intresset för språket är det som skapar 

drivkraften och motivationen till att vilja lära sig. Jag anser att det hela går ut på att ständigt 

utsättas för språket och att se syftet med det som är motivationen till att vilja lära sig mer. För 

det är när det genuina intresset i språket finns som man strävar efter att utöka sina kunskaper.  

Konnektivism 

Konnektivismen är en lärandeteori fokuserar på lärandet i samspel med någon form av 

informationssändare. Detta kan vara människor, olika former av media eller ett digitalt verktyg 

(Siemens, 2005). Siemens menar att teknologin påverkar hur vi lever, kommunicerar och lär 

oss. Konnektivismen är ett sätt att uttrycka mening, åta sig ny kunskap och att dela denna nya 

kunskap. Den bygger på att varje individ har individuella lärandemiljöer och använder sig av 

olika verktyg för att förstå och utvecklas. Min tolkning av konnektivismen är att den på ett sätt 

strävar efter att sammankoppla det formella och det informella lärandet med hjälp av digitala 

verktyg. Flera av lärarna uttrycker att de använder sig en del av olika sorters media för att öva 

på uttal och hörförståelse. De använder sig delvis av musik och delvis av den teknik som 

läromedlet de följer har utvecklat.  

 

Dettori och Torsani (2013), Mok (2011) och Coombs (1985) skriver alla om den 

kompletterande effekten mellan de olika formerna av lärande. Det formella och de informella 

må vara varandras motsatser men de jobbar mot samma mål vilket är att utveckla kunskaper. 

De tillsammans med Bunting och Lindström (2013) menar att lärare har makten att forma sitt 

klassrum. Det innebär att lärare kan och borde öppna upp sin formella läroplattform för det 

informella lärandet. Både som en integration i undervisningen och som en tillgänglighet och ett 

frivilligt val. Det informella lärandet borde inte vara bundet till den plats där lärandet sker utan 

skall kunna ta plats i såväl formella som informella lärandesituationer. De normer som finns i 

skolan idag går isär med vad som är norm hemma. Bunting och Lindström (2013, s.12) skriver 

att acceptans, plats och intention spelar in i dessa. Dagens skolungdomar är de som befinner sig 

på båda plattformerna och är de som ser dem överlappa och tänjer på dessa förutbestämda 

normer varje dag. När lärarna berättar om hur elever möter engelska i olika medier nämner två 

av dem att språket bara fastnar. De får höra och läsa det så mycket att lärandet kommer naturligt 

och är nästan oundvikligt. En lärare säger att eleverna får en slags känsla för språket när man 

ständigt utsätts för det. Ord bara fastnar, såväl som ordföljden. Jag har även upplevelsen av att 

eleverna till viss del även får grammatiken i språket eftersom det utsätts för korrekt grammatik 

när de lyssnar och läser engelska.  
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Sveriges Mediebarometer visade på att Sveriges ungdomar mellan 9-13 år använder sig enormt 

mycket av media på sin fritid. Då inkluderas många medier som ofta förekommer på engelska 

såsom musik, film, TV, onlinespel och internet (Nordicom, 2014). Via TV, film och radio möter 

eleverna mycket engelska påpekar samtliga fem lärare. De säger också att det är mycket iPads 

som används för att se på olika filmer och filmklipp på barnens fritid. En lärare uttrycket att 

han uppfattar att elever upplever så mycket media på sin fritid att de inte längre uppfattar det 

som något intressant. En annan lärare säger att hon anser att de upplever väldigt mycket media 

utanför skolan att de kan behöva en annan sorts undervisning i skolan. Mina egna funderingar 

kring detta är att lärare inte nödvändigtvis behöver visa media för att kunna arbeta utifrån 

elevers intressen. Som en lärare tidigare har uttryckt så är det effektivt att använda en kort 

inspirationsperiod för att sedan arbeta aktivt med språket. Det uppfattar jag som en god lösning 

på problemet med demotivation och kommentarerna på medietröttheten. Att få en möjlighet att 

jobba med något som man är intresserad av i nya former är en god motivation till lärande. Jag 

uppfattar det också som att det är lärarnas egna åsikter som påverkat deras syn på elevers 

inställning till media i skolan. Elever själva uttrycker nämligen att den engelska som de lär sig 

utanför skolan inte får plats i dagens engelskklassrum. Detta gör att det blir en distinkt skillnad 

mellan extramural engelska och skolengelska (Sundqvist och Olin-Scheller 2015, ss.57-60). Jag 

uppfattar det som en väldigt skev bild av det engelska språket. Precis som i svenskan upplever 

jag att det finns många varianter av ett språk och att olika delar är det som gör ett språk helt. 

Därför är den extramurala engelskan precis lika viktigt som den de får i skolan. Den 

skolengelska som eleverna lär sig borde därför spegla verkligheten mer och jag tror att detta 

kan göras genom att integrera den extramurala engelskan mer i klassrummet. Som det har 

skrivits tidigare i diskussionen så kompletterar språk varandra och glappet mellan dem måste 

överbyggas (Sundqvist och Olin-Scheller 2015, ss. 60) Därför borde även olika aspekter av det 

engelska språket göra det.  

 

Enligt Strasburger, Wilson och Jordan (2009, ss.107-109) påverkar media språkinlärningen på 

olika sätt. TV-program påverkar ordförrådet och förmågan att uttrycka sig positivt flera år in i 

framtiden. Dock påverkar det troligen inte den mer komplexa språkutvecklingen såsom korrekt 

grammatik i lika stor utsträckning. Det är stor skillnad i den media som barnen möter och detta 

uttrycker även tre av lärarna som intervjuades i denna studie. De menar att korta pedagogiska 

program som eleverna sedan får jobba med påverkar undervisningen till det bättre. Bunting och 

Lindström(2013, ss.7-11) skriver i sin undersökning att elever uttryckte sig lära sig mest 

engelska av TV, film, onlinespel och engelska läromedel. Trots detta är det framförallt 

onlinespel och olika internetaktiveteter som exkluderas i den formella språkinlärningen. En 

lärare som intervjuades säger att allt är mycket mer lättingängligt idag och lättare att anpassa 

till varje individ. Det finns olika läroplattformar för alla på internet där de kan utveckla sina 

specifika kunskaper och intressen. Ofta är dessa på engelska. Eleverna som spelar spel (Bunting 

och Lindström 2013, ss.7-11) ser en tydlig koppling, men att när de pratar om en möjlig 

integration uttrycker de att det är något som de aldrig skulle kunna göra i klassrummet eftersom 

det absolut inte är så deras undervisning brukar se ut.  Engelskan dyker upp på alla tre olika 

läroplattformer och är bevisat att vara en god premiss för att lära sig engelska i skolan. Flera av 

lärarna som deltagit i studien kommenterar att de redan försöker integrera fritidsengelskan dock 

är de alla fem skeptiska till att ta in för stor del av media och den nya tekniken. En lärare 

kommenterar att det inte är aktuellt i nuläget men att skolans formella miljö ständigt formas 

och därför kan möjligheten kanske finnas snart.  
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Metoddiskussion 

I detta kapitel lyfts några av de för- och nackdelarna som finns med redskapet intervju. Även 

några med- och motgångar från arbetet belyses. Det beskrivs i detalj för att framtida läsare av 

arbetet ska kunna få en inblick i hur arbetet har gått till och eftersom Bryman (2011, s.370) 

menar att transparensen i kvalitativa undersökningar ofta är ett problem.  

 

Fyra lärare i en stor grundskola i en mellanstor stad kontaktades via mejl utan några resultat 

och detta blev därför ett relativt stort bortfall i denna studie. Bryman (2011, s.192) förklarar att 

bortfallet ökar i många länder och att det därför är mycket sannolikt att det finns individer i vårt 

urval som kommer välja att inte delta. Ett bekvämlighetsval gjordes då det var svårt att få tag 

på lärare. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s.57) är bekvämlighetsvalet den 

svagaste urvalsmetoden. Dock så hade de som kontaktades relativt spridda erfarenheter vilket 

skapade en god bredd i denna undersökning. Bryman (2011, s.368-369) menar att det finns 

mycket kritik att ge den kvalitativa forskningen. All data har samlats in i en mellanstor stad och 

en mindre kommun någonstans i västra Sverige vilket kan kritiseras på så vis att det kan vara 

svårt att generalisera resultaten till andra miljöer. Dock vill jag argumentera för att trots att 

kommunen och staden ligger nära varandra så är det stor skillnad på kommunerna och 

framförallt skolorna. Två av lärarna kommer från en mellanstor skola som ligger centralt och 

som har förskola och ett flertal klasser i varje årskurs upp till sexan. De tre resterande lärarna 

kommer från en skola som ligger ute på landet endast nära ett litet samhälle. Denna skola har 

små klasser i varje årskurs upp till sexan. Jag menar därför att det trots allt är en skillnad på 

miljöer. 

 

Ytterliggare kritik kan riktas mot urvalet i diskussion med syftet för undersökningen. Studiens 

syfte var att undersöka lärares erfarenheter av engelskämnets roll i elevers liv och hur det har 

förändrats över tid, vilket kräver lärare som har varit yrkesverksamma under en längre period. 

Då lärare söktes var därför arbetserfarenhet en avgörande faktor. Trots att studiens empiri utgick 

ifrån lärares erfarenheter kring utvecklingen av elevers språkinlärning på fritiden så kan det 

diskuteras hur deras ålder påverkade de resonemang som fördes. Det kan diskuteras att de inte 

har en lika stor uppfattning av hur elever utvecklar sina kunskaper idag eftersom de tillhör en 

tidigare generation. Detta, precis som deras inställning till språkinlärning, påverkar deras åsikter 

och tankar kring fritidsengelskans betydelse för elevers förkunskaper. Något som hade kunnat 

höja studien skulle vara att även ha samlat in empiri genom intervjuer med elever kring deras 

användning av extramural engelska.  

 

När intervjun genomfördes ställdes frågorna inte helt och hållet i samma ordning som i 

intervjuguiden eftersom respondenterna vid två tillfällen redan hade lyckats svara på dessa 

frågor i sina tidigare svar. Då ställdes istället följdfrågor för att förtydliga dessa svar. Samtliga 

intervjudeltagare gick med på att bli inspelade med ljudupptagning via mobiltelefon vilket 

gjorde att vi kunde ge den intervjuade mer uppmärksamhet än om vi varit tvungna att föra mer 

detaljerade anteckningar. Under intervjuerna var alla lärare tillmötesgående och svarade på alla 

frågor. De resonerade även vidare kring ämnet och uttryckte deras egna tankar kring samhällets 

förändringar och påverkan. Tyvärr blev två av intervjuerna avbrutna då elever kom in. Då 

pausades inspelningen och intervjun fortsatte så fort eleverna hade lämnat rummen där 

intervjuerna hölls. Efter detta så genomfördes dessa två och de resterande tre intervjuerna i lugn 

och ro utan störningsmoment. 

 

Många kvantitativa forskare är ytterst skeptiska till kvalitativa resultat eftersom de anser att de 

bygger för mycket på forskares uppfattningar om vad som är viktigt och på det förhållande som 

skapas mellan intervjuaren och respondenten. Eftersom min undersökning blev ett 
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bekvämlighetsval där jag kontaktade lärare som jag tidigare hade haft kontakt med för att få 

hjälp så är detta en aspekt att ha i åtanke vid läsandet av denna kvalitativa studie. Insamlad data 

från dessa respondenter bygger på fem semistrukturerade intervjuer så påverkas även detta min 

förmåga att vara subjektiv. Eftersom jag har en positiv inställning till mitt ämne utifrån egna 

erfarenheter av engelskainlärning i informella sammanhang kan detta till viss del ha på verkat 

lärarnas svar under intervjuerna. Det är ytterst svårt att se om detta är fallet men då resultatet 

visar att lärarna trots detta även lyfta många negativa aspekter med informellt lärande i engelska 

så vill jag påstå att de i så fall inte har påverkat i någon större omfattning.  

 

I detta arbete har tre teorier kring lärande fungerat som teoretisk ram. Livslångt lärande, 

Informellt lärande och Konnektivismen (Siemens 2005). Dessa teorier handlar alla om olika 

aspekter av fritidsinlärning som jag har valt att använda till just språkinlärning. Det livslånga 

lärandet och det informella lärande har i Sverige fått roller som är tätt sammasvärjda och är 

därför till vis del svåra att skilja på. Dock kan man se det livslånga lärandet som ett slags 

huvudbegrepp kring när vi lär oss medan det informella lärandet snarare blir en underkategori 

som definierar hur och var vi lär oss. Konnektivismen är en 11 år gammal teori som ännu inte 

har granskats vetenskapligt. Den är mer en aspekt av hur lärande kan påverkas av digitala 

redskap och kopplingar, men har använts i ett flertal vetenskapliga artiklar genom åren. Jag 

anser att den kompletterar de två andra teorierna och tillför även det lärande som mer specifikt 

sker via användandet av digitala verktyg till undersökningen.  

Didaktiska konsekvenser 

I skolans värld så är allt uppbyggt kring det formella lärandet med inslag av digitala verktyg 

och informella lärandeplattformar. Trots att lärare är medvetna om att nya medier ofta får en 

negativ innebörd i början och sedan integrerats så finns det vissa tveksamheter till att ta in olika 

former av informellt lärande i klassrummet. Ett gott exempel på detta är de olika onlinespel 

som eleverna spelar hemma som lärarna uttrycker inte går att integrera i klassrummet. Dock 

anser jag att det finns skillnader i användande. Att integrera spel i undervisningen kan göras på 

ett flertal olika sätt. Ett exempel kan vara att se på klipp av spelet på youtube, läsa spelets 

bakgrundshistoria då dessa i exempelvis fantasy-spel är ytterst välutvecklade eller läsa och 

skriva fanfiction. Lärare kan även utgå ifrån spelvärlden och skapa ett interaktivt äventyr där 

elever får vara med att göra val och spela roller. Genom att skapa en interaktiv miljö för barnen 

blir ett temaarbete som går att använda sig av för att fortsätta lära sig engelska. Goda exempel 

på detta har gjorts med t.ex. Harry Potter då den världen har varit ett genomgående tema i 

klassrummet där all undervisning har rört sig kring historien. Detta skulle utgå ifrån elevernas 

intresse och samtidigt skapa ett nöje och en mening med lärandet då eleverna får vara med och 

göra beslut och kommunicera för att föra historien framåt.  
 

Två lärare nämner att de har svårt att definiera skillnaden i förkunskaper nu och för 30 år sedan. 

Mina slutsatser utifrån denna undersökning är att det beror på det stora hela hur man som lärare 

håller i och planerar sin undervisning. Det är bättre förkunskaper idag än det var förr och de 

underlättar viss glosinlärning dock inte mer. Jag är av uppfattningen att detta beror på även hur 

man lär ut. Om lärare tar tillvara på dessa kunskaper som finns, utgår ifrån detta och sedan 

uppmuntrar ständig utveckling och intresse så tror jag att undervisningen skulle kunna flyttas 

till en något högre nivå. Exempelvis borde det blir tydligare krav på att eleverna ska få använda 

sin engelska mycket mer i tal än vad de gör idag. Dessutom måste det traditionellt formella 

arbetssättet förändras. Att arbeta med glosor är inget egentligen dåligt aspekt av 

engelskundervisningen så länge detta görs på ett pedagogiskt vis. Att träna glosor hemmavid 

under en vecka för att sedan ha prov på den är inte hållbart. Efter ett par veckor så kommer de 

glosorna att ha försvunnit ifrån minnet. Om man snarare arbetar aktivt med dessa glosor och 
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låter eleverna öva på dem under lektionstid, skriva dem, kommunicera kring och med hjälp av 

dem så kommer de att fastna bättre och kännas mer naturliga att använda längre fram. I de 

nordiska länderna talas det om att engelskan håller på att gå igenom en förändring från ett 

modernt språk till ett andraspråk (L2). Därför är det en ännu större anledning till att lära eleverna 

använda det engelska språket på ett sådant sätt att de får en känsla av trygghet. Engelska språket 

används över hela världen och det blir allt vanligare idag av att olika aspekter av samhället 

kräver att en person kan sin engelska.  

 

Flera av lärarna i den här studien påstår att den extramurala engelska som de använder sig utav 

på fritiden inte påverkar språkets utveckling utan snarare endast hjälper dem att få ett något 

större ordförråd. Enligt dessa två lärare så använder inte eleverna sin engelska på fritiden. Dock 

har de resterande tre lärarna uttryckt det motsatta. Jag vill också peka ut att mina egna 

erfarenheter har lärt mig att användandet av engelskan kommer naturligt när man utsätts för 

språket. Naturligtvis är detta en generalisering och gäller inte alla elever. Men när vissa elever 

upplever engelska kring något de är intresserade av och vill förstå så kommer de att börja leta 

efter svaren i form av översättningar och kontext. Jag själv och ett flertal i min generation blev 

bra på engelska för att vi spenderade en stor del av vår fritid med att använda engelskan. Det 

kan även komma sen och ändå utvecklas stadigt. Jag blev intresserad av engelska via läsandet 

och skrivandet av fanfiction kring min favoritbok som sedan ledde vidare. Min nära vän 

utvecklade sin engelska genom att bli otroligt intresserad av en engelsk tv-serie där hon inte 

kunde vänta på att de nya avsnitten skulle sändas på svensk tv med engelsk text. Därför såg hon 

dem online utan någon text och blev på så sätt tvugnen att börja förstå intonation och kontext 

när hon lyssnade på engelskan. Dessa, ett dussin andra exempel och det lilla som de tre lärarna 

som uttryckte sig kring användandet av extramurala engelskaaktiviteter säger mig att vi ännu 

endast har skrapat på ytan av det informella lärandet och dess koppling till engelskainlärningen. 

En god idé vore att göra en längre studie där ett antal elever följs från årskurs fyra till gymnasiet, 

för att se hur engelskan utvecklas utanför skolan och vilka faktorer som kan spela in. Detta tror 

jag hade kunnat ge även lärare en bättre förståelse och inspiration till hur de ska planera sin 

undervisning på ett sådant sätt att eleverna går hem och på egen hand fortsätter utveckla sina 

kunskaper i det engelska språket.  
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BILAGA 1 

 

Informationsbrev till intervjudeltagare  
 

Jag heter Emma Näslund och studerar till grundlärare i årskurs 4-6 vid Högskolan i Borås. 

Just nu läser jag min åttonde och sista termin och skriver mitt examensarbete.  

 

Jag har valt att undersöka lärares erfarenheter av hur elevers förkunskaper i engelska har 

förändrats över tid. Mitt intresse ligger i att se om förkunskaperna har förändrats på grund av 

hur samhället har utvecklats och blivit allt mer ”Amerikaniserat” under de senaste åren. Enligt 

många forskare ser dagens engelskundervisning annorlunda ut än den gjorde förr. Elever 

använder allt mer media av olika slag på sin fritid och i den nya läroplanen för grundskolan 

står det att undervisningen ska ta hänsyn till och ofta utgå ifrån elevers olika fritidsintressen.  

 

Om du tackar jag till att delta i min undersökning kommer jag att intervjua dig kring dina 

erfarenheter av att upptäcka olikheter mellan nu och när du började undervisa i engelska. Jag 

kommer att ställa frågor om skillnaden i läromedel och de olika förmågorna i elevers 

engelskkunskaper, dvs. båda läsförståelse, skrift och muntligt. Jag kommer även att fråga er 

om den uppfattning har om vilka medier som påverkade barnen mest då ni började jobba och i 

dagens klassrum.  

 

Eftersom det är frivilligt att delta i min intervju kan du naturligtvis dra dig ur när som helst 

under intervjun. Jag hoppas på att kunna göra en ljudinspelning av intervjun som endast jag 

kommer att ha tillgång till som jag sedan kommer att ta bort då den har transkriberats. 

Eftersom du har rätt till att vara anonym kommer jag varken nämna ditt namn eller din 

arbetsplats. Detaljer kring studien bestäms tillsammans med den handledaren. Om du har 

några frågor eller vill veta mer så får du gärna kontakta mig via mail eller telefon.  

 

x@gmail.com 

mobil: 07XXXXXXXX 

 

Emma Näslund 

Studerande vid Högskolan i Borås 
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Bilaga 2 

 

 

Intervjuguide 

 

Hur länge har du arbetat som engelsklärare? 

- Hur såg engelskundervisningen ut när du började jobba?  

- Vad använde man för läromedel? 

- Hur jobbade man med engelskan? 

 

Hur såg elevernas förkunskaper ut och hur visades dessa? 

- Uppfattade du det som att de använde sig av engelska utanför klassrummet? 

 

Hur ser engelskundervisningen i ditt klassrum ut idag?  

- Vad har ni för undervisningsinnehåll/moment? Dvs. Talövning, hörövning, mm. 

- Bidrar eleverna själva till undervisningsstoffet? 

 

Hur ser förkunskaperna ut idag hos eleverna? 

- Vad upplever du att de använder för olika medier för att lära sig engelska utanför 

skolan? 

- Upplever du att det finns skillnader mellan engelska elever möter i klassrummet och 

engelskan de möter på fritiden, i så fall vilka? 

 

Tror du att det skulle vara möjligt att integrera fritidsengelskan i klassrummet för att 

öka intresset och resultaten i språkämnet? 

- Hur då i så fall? 

- Vad anser du är den största utmaningen med att göra det? 

 

Vad är de största skillnaderna du ser mellan engelskundervisningen när du började 

undervisa och idag? 
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