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 _________________________________________________________________ 
Sammanfattning 
I denna kunskapsöversikt presenteras fördelaktiga undervisningsmetoder i engelska som 
främmande språk som identifierats inom den europeiska forskningsarenan. Även elevers 
motivation till att vilja lära sig engelska som främmande språk presenteras samt vilka 
utmaningar som kan identifieras av lärare i en global kontext. I kunskapsöversikten ingår åtta 
vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet. Det övergripande innehållet i de 
undervisningsmetoder vilka lyfts fram inom området kan identifieras som ett multimodalt 
arbetssätt. Kunskapsöversiktens mål var att sammanställa en beskrivande och objektiv karta 
över vad som kännetecknar forskningen inom engelska som främmande språk för grundskolans 
tidiga år. Därmed är syftet med kunskapsöversikten att vinna förståelse i hur elever i 
grundskolans tidiga år motiveras och lär sig det engelska språket. Ytterligare ett mål med 
kunskapsöversikten var att den ska visa på undervisningsmetoder som kan implementeras i 
praktiken.  
 
Åtta vetenskapliga artiklar valdes genom en systematisk litteratursökning i databaserna 
ERIC(ProQuest), Primo och Google Scholar. Därefter kartlades och analyserades de 
vetenskapliga artiklarna för att ge en överblick av deras resultat. Detta för att åskådliggöra vilka 
faktorer som ligger till grund för en lyckad undervisning för lärare samt en gynnsam lärmiljö 
för elever. 
 
Genom kartläggningen och analysen av artiklarna visade det sig att forskningen kännetecknas 
av mixade metoder där både en kvalitativ ansats och kvantitativ ansats använts. Resultatet 
visade att det finns fördelaktiga undervisningsmetoder i engelska som främmande språk. De 
undervisningsmetoder vilka har visat sig fördelaktiga är de som innehåller undervisning med 
varierande aktiviteter såsom lek-baserad undervisning, sång, dans och användandet av narrativ. 
Dessa undervisningsmetoder visar även positiv effekt på elevers motivation. Resultatet visade 
dessutom på utmaningar som lärare kan uppleva i undervisningen, framförallt lärares bristande 
kunskaper inom ämnet.   
 
Genom analysen av artiklarna visade det sig att en av de vetenskapliga artiklarna urskilde sig 
från de övriga vilket bjöd in till en intressant fördjupad analys. Det var en artikel som fokuserade 
på de utmaningar som lärare möter i undervisningen inom engelska som främmande språk. Den 
fördjupade analysen belyser att de fördelaktiga undervisningsmetoderna kan tappa sin funktion 
i relation till de utmaningar som forskningen visar. Vidare ger den fördjupade analysen förslag 
på hur den europiska forskningen potentiellt kan lösa de globala utmaningarna. 
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Förord 
Kunskapsöversikten framställdes inledningsvis genom att söka fram vetenskapliga artiklar för 
att därefter bearbeta dem. Samtliga moment har utförts gemensamt då vi båda ville skapa oss 
en helhetsbild av innehållet och få en gemensam grundförståelse för artiklarna. De engelska 
artiklarna valdes att inte översättas då vi ville få den korrekta kontexten som det engelska 
språket ger. Bilagorna skapades under den gemensamma djupläsningen av artiklarna. Vi valde 
att fokusera på forskningens kännetecken såsom syfte, frågeställning, metod, resultat och 
slutsats. Vi har skapat samtliga texter och tabeller som ingår i kunskapsöversikten gemensamt. 
Varje moment i skapandet av kunskapsöversikten har vi låtit ta tid vilket har gett oss kunskaper 
i att bearbeta artiklar och att framställa en kunskapsöversikt. Vi har även fått kunskaper i den 
pågående lärprocessen i framställandet av kunskapsöversikten genom det gemensamma arbetet. 
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INLEDNING 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11 2018) fastställer 
att engelska är ett internationellt språk och att undervisningen inom ämnet ska syfta till att elever 
ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Elever ska även utveckla 
kunskaper om språket och dess användning i olika sammanhang. Vidare anger Lgr11 att språket 
är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom att ha kunskaper 
inom flera språk kan det ge nya perspektiv på omvärlden. Det engelska språket omger oss i 
vardagen. Det används även inom olika områden såsom utbildning, politik och ekonomi. 
Genom att en individ har kunskaper inom engelska ökar möjligheterna att ingå i olika sociala 
och kulturella sammanhang (Skolverket 2018).  
 
I Lgr 11 ingår inga kunskapskrav i engelska för grundskolans lägre åldrar årskurs F-3 
(Skolverket 2018).  Detta gör att timplanen för engelskan inte prioriteras och att varje skolenhet 
själva bestämmer när undervisningen i engelska för elever i årskurs F-3 ska inledas. Lundberg 
(2016, s. 11) redogör för att de flesta barn möter engelskan långt innan de börjar i förskoleklass. 
Vidare påpekar Lundberg (2016, s. 11) att i en värld där engelskan idag framstår som det 
främsta språkverktyget för internationell kommunikation är det naturligt att börja med engelska 
vid skolstarten. Detta för att ge eleverna goda möjligheter samt tid att utveckla ett gott 
självförtroende och språkliga förmågor. Den ökade internationaliseringen och betydelsen av 
kontakter med andra länder är en betydande anledning till att påbörja undervisningen i engelska 
i grundskolans yngre åldrar (Lundberg 2016, s. 11). Följaktligen är det för stort uppehåll för 
kunskapsutvecklingen i engelska från då eleverna möter engelska i vardagen för första gången 
tills dess att kunskapskraven ställs i årskurs 6.  
 
Frågan är huruvida en tidig undervisningsstart i engelska som främmande språk alltid är bättre. 
Lundberg (2016, s. 28) hävdar att forskningen visar på för- och nackdelar med en tidig 
undervisningsstart i engelska. Lundberg (2016, s. 28) hävdar även att forskningen visar på att 
en tidig start är en fördel. Lundberg (2016, s. 28) påvisar att en nackdel som lyfts fram inom 
forskningen med en tidig undervisningsstart inom engelska är att en stor del av lärarkåren runt 
om i världen saknar adekvat utbildning. Detta kan i sin tur leda till att undervisningen inte når 
den kvalitet som bör eftersträvas. Följaktligen kan detta resultera i att varken motivationen till 
att lära sig engelska eller att det språkliga självförtroendet ges en positiv utveckling (Lundberg 
2016, s. 28). Vidare påtalar Yildirim och Pinar Torun (2014) att det är väsentligt med 
undervisningsmetoder som är anpassade för grundskolans tidiga år inom undervisningen i 
engelska, detta då elever har svårt att bibehålla koncentrationen. Elever behöver även varierade 
aktiviteter för att motiveras till lärande. Även Cameron (2001 s. 19) menar att lärare behöver 
anpassa undervisningen till elevers perspektiv för att de ska finna mening och förståelse i 
undervisningen. Således behöver lärare välja ett innehåll i undervisningen som främjar 
elevernas motivation och kunskapsutveckling.  
 
För att få en överblick över hur en fördelaktig undervisning i engelska som främmande språk 
ska bedrivas är det väsentligt att få insikt i vilka undervisningsmetoder som visat sig 
fördelaktiga inom forskningen. Det är även viktigt att få förståelse för hur elever motiveras till 
att lära sig engelska vilket denna kunskapsöversikt tillhandahåller. Vi anser att denna 
kunskapsöversikt är värdefull för både lärarstudenter och verksamma lärare som undervisar i 
engelska i den svenska grundskolans tidiga år. Översikten åskådliggör fördelaktiga 
undervisningsmetoder och elevers motivationsorientering i engelska men den lyfter även fram 
de utmaningar som lärare kan ställas inför i undervisningen i engelska som främmande språk.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med kunskapsöversikten är att vinna förståelse i hur elever i grundskolans tidiga år lär 
sig och motiveras till att lära sig det engelska språket. För att syftet ska uppfyllas används 
följande frågeställningar: 
 
- Vad kännetecknar forskningen kring undervisningsmetoder och elevers motivation inom 

ämnet engelska som främmande språk? 
- Finns det undervisningsmetoder som visat sig fördelaktiga inom undervisningen i engelska 

i grundskolans tidiga år? 
- Vad motiverar elever till att vilja lära sig engelska som främmande språk? 

METOD 
Informationssökning och urval 
De olika steg som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s.83) påtalar ingår i en 
urvalsprocess har legat som grund i arbetet med informationssökningen och urvalet. De 
sökmotorer som använts är ERIC (ProQuest), Google Scholar, Primo och Ulrich. För att 
bekanta oss med sökmotorerna och forskningsfältet började vi söka på ERIC (ProQuest). För 
att hitta relevanta artiklar till vårt syfte sökte vi på varierande sökord inledningsvis. Genom att 
vi bekantade oss med sökmotorerna och forskningsfältet kunde vi utforma våra sökord. Dessa 
användes sedan i de fortsatta sökningarna. Google Scholar användes främst för att kontrollera 
artiklarnas antal citeringar samt sökningar på författarnamn. Sökmotorn Primo användes för att 
säkerställa våra sökningar i ERIC(ProQuest). Detta för att se om de utvalda artiklarna även 
hittades i Primo samt för att se om referenserna i artiklarna är vetenskapliga. Ulrich användes 
främst till att söka upp de olika tidskrifterna där artiklarna är publicerade. Syftet med detta var 
att få fram huruvida tidskrifterna som publicerat artiklarna är vetenskapligt granskade 
(refereed).  
 
De sökord som slutligen valdes för att uppfylla vårt syfte och våra frågeställningar var ”young 
learner*” AND ”english language” AND teaching*. Dessa ord förekommer även i syftet och i 
frågeställningarna. Vi har valt att söka på enstaka ord eller ordkombinationer med hjälp av 
”booleska operatorer” samt ”trunkering” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 
78, 81). Detta för att begränsa sökningen. I sökningen (se figur 1) användes ERIC (ProQuest) 
där samtliga sökord användes, vilket gav 84 resultat. För att avgränsa sökningen lades det till 
att samtliga sökresultat skulle vara ”peer reviewed” (dvs. de skulle hålla vetenskaplig kvalitet). 
Sökningen gav nu 65 resultat. För att ytterligare avgränsa sökningen begränsades intervallen 
mellan publiceringsåren. Detta för att få fram den forskning som är mest aktuell. Valet föll att 
söka på åren mellan 2011 till 2018, vilket gav 53 resultat. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström (2013, s. 81) går det att använda begränsningar såsom publiceringsår. För att 
ytterligare begränsa resultatet av sökningen gjordes valet att avgränsa med ”subject”, ämne, där 
”english” (second language) valdes. Detta val utgick från att engelska som främmande språk är 
en av inriktningarna för kunskapsöversikten, vilket gav 47 resultat. Därefter avgränsades 
sökningen ytterligare med ”education level”, utbildningsnivå, där ”elementary education” 
valdes, vilket gav 30 resultat. Utbildningsnivån valdes utifrån att vår forskningsfråga är riktad 
mot undervisning i yngre åldrar. Vidare lästes titlarna av de samtliga kvarvarande resultaten 
med avsikt att göra ett urval där flertalet av sökresultaten föll bort (för exempel på exkluderade 
artiklar se bilaga 1). Det visade sig att en stor del av sökresultaten bestod av 
forskningsöversikter vilket inte var relevant för vår kunskapsöversikt. Därefter lästes abstraktet 
i de kvarvarande artiklarna för att kontrollera relevans, struktur och ålder på deltagarna. Endast 
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artiklar med en tydlig systematisk process valdes ut. En systematisk process är ett vetenskapligt 
arbetssätt som leder fram till att frågeställningarna besvaras (Forsberg & Wengström 2016, s. 
36). Vi sökte även vidare på våra sökord i de tidigare nämnda sökmotorerna. Vår slutsats blev 
dock att ERIC (ProQuest) var den sökmotor som gav oss flest användbara vetenskapliga 
artiklar. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 75) är sökmotorn ERIC 
(ProQuest) en bred databas som täcker pedagogik och psykologi. Vidare synliggörs 
inkluderingskriterier samt vad som exkluderades i den systematiska sökningen i bilaga 2. 
Nedanstående modell (Figur 1) belyser sökprocessen genom sökmotorn ERIC(ProQuest). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Sökningarna i urvalet av vetenskapliga artiklar genom sökmotorn ERIC (ProQuest). Innehåller sökord 
samt avgränsningar som genomförts. n = antal resultat.  
 
Det manuella urvalet av artiklar ägde rum genom att läsa dem mer ingående för att säkerställa 
att artiklarna svarade mot syftet och frågeställningarna. För att möjliggöra ett manuellt urval 
tog vi först reda på det övergripande innehållet i artiklarna. Vi började med att läsa titel och 
abstrakt för att sedan läsa resultat, metod och urval. Detta gjordes för att säkerställa att artiklarna 
fullföljde en tydlig systematisk process. I en systematisk process ingår syfte, frågeställningar, 
teoretisk bakgrund, resultat och diskussion (Forsberg & Wengström 2016, s. 36). I det fall där 
en tydlig systematisk process saknades valdes artiklar bort. Som forskningsarena valdes Europa 
vilket gjorde att ytterligare ett antal artiklar föll bort (för exempel på exkluderade artiklar se 
bilaga 1). Valet föll på Europa som forskningsarena i den manuella sökningen. Detta då 
kriterierna gällande struktur och systematisk process uppfylldes tydligast i de europeiska 
artiklarna. Valet gjordes även utifrån att Sverige är en del av Europa således finns forskningen 
nära oss. Den europeiska forskningens arena upplevdes i vår sökning som framstående inom 
forskningsfältet. Nilholm (2017, s. 57) poängterar att forskning sker på olika arenor och att den 
europeiska forskningens arena kan identifieras som heterogen. Av de tidigare 30 sökresultaten 
valdes fem artiklar ut i det manuella urvalet för att användas som underlag i 
kunskapsöversikten.  
 
Vidare studerades referenslistorna i de utvalda fem artiklarna för att hitta andra artiklar som 
ingår i forskningsområdet. Detta är något som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013, s. 74) påtalar är ett steg att gå för att hitta andra artiklar som berör ämnet. Detta kallas 
för snöbollsurval och används i syfte att hitta informationsrika deltagare (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, s. 138). Med syfte att ringa in forskningsfältet och för att få mer 
trovärdighet i kunskapsöversikten valdes ytterligare två artiklar ut. Även dessa artiklar svarade 
mot syftet och frågeställningarna samt att de följer en tydlig systematisk process. Artiklarna 
söktes via titel fram i ERIC (ProQuest) för att säkerställa att de var vetenskapliga, alltså ”peer 
reviewed”. En av dessa artiklar var Nikolov (1999) som visade sig vara viktig inom 
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forskningsfältet då den var refererad till i tre av de fem först utvalda artiklarna. Därför valdes 
Nikolov (1999) trots avvikande publiceringsår. Vidare hittades en intressant artikel i den första 
sökningen som gjordes i ERIC (ProQuest). Författare till artikeln var Mustafa Sevik som gjort 
en forskningsstudie på lärare kopplad till klassrumssånger. Vi ansåg inte att artikeln direkt 
motsvarade vårt syfte och våra frågeställningar men vi valde att söka på författarens namn i 
Google Scholar. Vi hittade då ytterligare forskning av Mustafa Sevik som svarade mot vårt 
syfte och våra frågeställningar samt fokuserade på eleverna. Utifrån detta sökresultat och det 
faktum att artikeln följde en tydlig systematisk process samt att den var ”peer reviewed” gjorde 
att den valdes ut till att vara underlag i vår kunskapsöversikt. Vidare gjordes sökningar på 
Google Scholar på de övriga artiklarnas författare i syfte att ringa in forskningsområdet 
ytterligare samt för att undersöka huruvida det gick att finna fler intressanta artiklar. Vi ansåg 
att de artiklarna som valts ut var av hög kvalitét och svarade mot vårt syfte och våra 
frågeställningar. Copland, Garton och Burns (2014) valdes ut för att få fler perspektiv på 
undervisningsmetoder och utmaningar som lärare kan möta i undervisningen i engelska som 
främmande språk. Därmed skiljer sig Copland, Garton och Burns (2014) åt i 
inkluderingskriteriet Europa som forskningsarena då studien genomförts med ett globalt 
perspektiv. Slutligen resulterade informationssökningen och urvalet i åtta vetenskapliga 
artiklar. I de tidskrifter där de åtta utvalda vetenskapliga artiklarna är publicerade har vi valt att 
undersöka ”impact factor”. ”Impact factor” används för att mäta vikten av en tidskrift genom 
att beräkna hur många gånger dess artiklar är citerade under de senaste åren. Ju högre ”impact 
factor” desto högre rankas tidskriften. Dock bör det inte vara den enda bedömningen av en 
tidskrifts kvalitét då inte alla tidskrifter spåras via sökmotorer som mäter ”impact factor”. Det 
vetenskapliga värdet av en enskild artikel behöver inte uteslutas på grund av tidskriftens 
”impact factor” (Gann 2017). Tidskrifternas ”impact factor” söktes fram via sökmotorn 
Scimago Journal and Country Rank (se bilaga 3). Nedanstående tabell (Tabell 1) ger en 
överblick över de artiklar som valdes ut i kunskapsöversikten: 
 
 
Tabell 1. Överblick av de valda artiklarna vilka ingår i kunskapsöversikten. Samtliga artiklar är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter.  
 

Författare Titel Publiceringsdata Land Metod Sökmotor 
Asmali, 
Mehmet 

Young learners’ 
attitudes and 
motivation to 
learn English 

Novitas-Royal 
(Research on Youth 
and Language) 
 
2017 
 
 

Turkiet Mixad metod 
Kvantitativ/ 
kvalitativ 

ERIC (ProQuest) 

Copland, 
Fiona & 
Garton, Sue & 
Burns, Anne 

Challenges in 
teaching English 
to young learners: 
Global 
perspectives and 
local realities.  

TESOL Quarterly. 
 
 
2014 

England Mixad metod 
Kvantitativ/ 
kvalitativ 

ERIC (ProQuest) 

Dagarin 
Fojkar, Mateja 
& Skela, Janez 
& Kovac, Pija. 

A study of the use 
of narratives in 
teaching English 
as a foreign 
language to 
young learners. 

Canadian Center of 
Science and Education 
– English language 
Teaching.  
 
2013 

Slovenien Kvantitativ ERIC (ProQuest) 

Griva, Eleni & 
Semoglou, 
Kilo 

Estemating the 
effectiveness and 
feasibility of a 
game-based 
project for early 

Canadian Center of 
Science and Education 
– English language 
Teaching.  
 
2012 

Grekland Mixad metod 
Kvantitativ/ 
kvalitativ 

ERIC (ProQuest) 
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foreign language 
learning. 

Författare Titel Publiceringsdata Land Metod Sökmotor 
Jurisevic, 
Mojca & 
Pizorn, 
Karmen 

Young foreign 
language learners’ 
motivation- A 
Slovenian 
experience. 

Porta Linguarum.  
 
2012 

Slovenien Kvantitativ ERIC (ProQuest) 
Snöbollsurval 

 
Nikolov, 
Marianne 

’Why do you 
learn English? 
’Because the 
teacher is short.’ 
A study of 
Hungarian 
children’s foreign 
languange 
learning 
motivation  

Language Teaching 
Research.  
 
 
 
1999. 
   

Ungern Mixad metod 
Kvantitativ/ 
kvalitativ 

ERIC (ProQuest) 
Snöbollsurval 

Sevik, Mustafa Young EFL 
learners beliefs 
about classroom 
songs  

International Journal 
of English and 
Education.  
 
2014. 

Turkiet Kvantitativ Google 
Scholar   

Yildirim, Rana 
& Pinar Torun, 
Fatma 

Exploring the 
value of animated 
stories with 
young English 
language learners 

Tojet: The Turkish 
Online Journal of 
Educational 
Technology.  
 
2014.  

Turkiet Mixad metod 
Kvantitativ/ 
kvalitativ 

ERIC (ProQuest) 

 

Metod för kartläggning 
Samtidigt som litteratursökningen och urvalet ägde rum för att få fram de vetenskapliga 
artiklarna genomfördes en kodning. Detta gjordes för att skapa en tydlig bild och en 
övergripande syn av artiklarna samt för att få fram vad som kännetecknar forskningen inom 
området. Att koda betyder att sätta etiketter eller namn på delar av texten (Christoffersen & 
Johannessen 2015, s. 115). Denna kodning bestod av att tolka innehållet samt att kontrollera 
huruvida artiklarna följde en tydlig systematisk process vilket var ett av inkluderingskriterierna. 
Av de åtta utvalda vetenskapliga artiklarna sammanställdes relevant information som ingår i 
kunskapsöversikten. Kodningen har skett genom att placera in olika aspekter av studierna i 
kategorier vilka presenteras i bilagor. Bilaga 4 åskådliggör syfte, frågeställningar, urval, metod, 
teori, resultat, huruvida ytterligare forskning diskuteras samt diskussion. Bilaga 4 var till stor 
hjälp i det ytterligare analysarbetet. Det gav också en tydlig överblick över artiklarnas innehåll. 
Bilaga 3 visar en mer kortfattad övergripande bild av vilka beståndsdelar som finns med i varje 
enskild artikel. Bilaga 3 ger en bild av forskningens beståndsdelar för att kunna analysera 
styrkor och svagheter i forskningen. Nilholm (2017) påpekar att det finns en valfrihet gällande 
vilka aspekter som ska fokuseras på i kartläggningen. Dock finns det vissa centrala aspekter att 
kartlägga såsom teorier, metoder samt resultat. För att kunna studera detta är bilaga 3 värdefull.  
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RESULTAT 
Kartläggning  
Studier av undervisningsmetoder  
I vår kunskapsöversikt är det fyra av de utvalda vetenskapliga artiklarna som fokuserar på 
fördelarna med deras respektive undervisningsmetoder. Dessa fyra artiklar är Dagarin Fojkar, 
Skela och Kovac (2013), Griva och Semoglou (2012), Sevik (2014) samt Yildirim och Pinar 
Torun (2014). Samtliga fyra artiklar innehåller en kvantitativ ansats. Kvantitativ forskning är 
baserad på neutralitet och objektivitet som referensram (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 51). Vidare har två av dessa, Griva och Semoglou (2012) och Yildirim och 
Pinar Torun (2014), använt sig mixad metod vilket innebär att även en kvalitativ ansats använts. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 57) påtalar att en fördel med mixad metod 
är att det specifika fenomenet kan belysas ur olika synvinklar. Vidare innebär en kvalitativ 
forskningsmetod att ett induktivt tillvägagångssätt använts. Det betyder att forskaren beskriver, 
tolkar och förklarar eller eventuellt bygger en teori kring ett fenomen utifrån specifika 
observationer (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 146–147). Tre av artiklarna, 
Griva och Semoglou (2012), Sevik (2014) samt Yildirim och Pinar Torun (2014), har elever 
som urval där samtliga elever ligger inom åldersspannet sju till tolv år. Dagarin Fojkar, Skela 
och Kovac (2013) skiljer sig från de tre tidigare nämnda där urvalet bestod av lärare vilka 
undervisade elever i åldrarna åtta och nio år. Därmed finns det ett samband mellan artiklarna 
då de håller sig inom samma åldersspann på eleverna samt att det fanns ett gemensamt fokus 
på undervisningsmetoder. I kommande text har vi valt att fokusera på de vetenskapliga 
artiklarnas syfte, metod, resultat och slutsats.  
 
Syftet med Dagarin Fojkars, Skelas och Kovacs (2013) studie var att undersöka användandet 
av narrativ i undervisningen med främmande språk till elever som lär sig engelska. Syftet 
innehåller tio frågor som forskaren ämnade undersöka i Slovenien (se bilaga 4). Studien 
genomfördes genom enkäter med både öppna och stängda frågor. Resultatet som framkom var 
att flertalet av lärarna vilka deltog i studien använde sig av narrativ när de undervisade i 
engelska som främmande språk. Dock är det ett högt antal lärare som inte använder sig av 
narrativ i sin undervisning. Resultatet visar även att de lärare vilka använder sig av narrativ i 
hög grad inte använder en arbetsbok. Vidare visar resultatet att eleverna tycker om att lyssna på 
narrativ. Slutsatserna som Dagarin Fojkar, Skela och Kovac (2013) kom fram till var att narrativ 
är en vanligt förekommande teknik i undervisningen i engelska som främmande språk i 
Slovenien. Dock finns det svårigheter som påverkar att narrativ inte används i undervisningen. 
Dessa svårigheter visade sig vara krävande förberedelser samt att förkunskaper krävdes från 
läraren för att använda narrativ i undervisningen. Däremot bör narrativ användas mer enligt 
Dagarin Fojkar, Skela och Kovac (2013) då upplevelsen blir till en delad social erfarenhet, 
skapar ett avslappnat klassrumsklimat samt en god grund till uppföljningsaktiviteter och till 
språk.  
 
Syftet med Grivas och Semoglous (2012) studie var att undersöka effektiviteten och 
genomförbarheten av ett lek-baserat projekt och dess inverkan på elevers muntliga 
språkutveckling. För att svara på syftet ställdes två frågor (se bilaga 4). Studien genomfördes i 
Grekland på elever i två klasser där en av elevgrupperna fungerade som en kontrollgrupp och 
den andra som en experimentell grupp.  Studien genomfördes genom för- och eftertester med 
eleverna vilka i sin tur bestod av fyra delar. Även dagböcker från lärarna där de reflekterade 
över undervisningen ingick. I analysen ingick en statisk analys med hjälp av SPSS samt 
reliabilitets analys (Cronbach α). Även ANOVA variationsanalys och ett normalitetstest 
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(Kolmogorov-Smirnov) ingick som analysverktyg i studien. I resultatet som framkom gick det 
att finna en stark effekt av lek-baserad undervisning i den experimentella elevgruppen. Även 
utvecklingen av elevers talförmåga påverkades med goda effekter vid en lek-baserad 
undervisning och visade sig vara ett tilltalande arbetssätt vilket stärker språkkunskaperna hos 
eleverna. Vidare skapade den lek-baserade undervisningen bättre klassrumsklimat och större 
motivation till att lära sig. Dessutom utvecklades emotionella och sociala förmågor hos 
eleverna. Den lek-baserade undervisningen gjorde också att eleverna blev mer delaktiga, 
flexibla och villiga att delta i undervisningen. De slutsatser som Griva och Semoglou (2012) 
påtalar är att det lek-baserade projektet hade en positiv effekt på klassrumsdynamiken och när 
det gäller att uttrycka språk via känslor samt att lösa problem. Genom leken lärde sig även 
eleverna att dela med sig och att samarbeta. Blyga och mindre självsäkra elever uppmuntrades 
att delta och kommunicera genom leken.  
 
Syftet med Seviks (2014) studie var att utforska vad EFL- (english as a foreign language) 
elevers uppfattningar var om klassrumssånger samt hur dessa används i turkiska grundskolor. 
För att svara på syftet ställdes två frågor (se bilaga 4). Studien genomfördes i fyra olika 
grundskolor. Studien utfördes med hjälp av en enkät som innehöll tre delar. För att analysera 
enkäterna användes SPSS, ”deskriptiv analys”, som analysverktyg. Deskriptiv analys är 
beskrivande statistik och används för att sammanfatta en mängd data (Eriksson Barajas, 
Forsberg & Wengström 2013, ss. 107–108). Resultatet av Seviks (2014) studie visade att 
klassrumssånger är ett effektivt sätt för elever att lära sig på. Sevik (2014) påtalar att de borde 
vara en del av undervisningen i större utsträckning. Dock påvisar resultatet även att 
klassrumssånger inte används frekvent i undervisningen. Slutsatser som Sevik (2014) drar är 
att när klassrumssånger används utvecklar eleverna förmågan att lyssna. Klassrumssånger 
visade sig också vara en av de mest uppskattade aktiviteterna i undervisningen i engelska som 
främmande språk. Dessutom visade sig undervisningsmetoden vara en av de mest effektiva 
språkinlärningsstrategierna för elever i unga åldrar. Klassrumssånger förbättrar dessutom 
memoreringen av vokabulär samt förståelse av språk. Slutligen framhåller Sevik (2014) att 
klassrumssånger är ett nödvändigt inslag i undervisningen. Resultaten och slutsatserna i denna 
studien styrker tidigare forskning inom ämnet enligt Sevik (2014).  
 
Syftet med Yildirims och Pinar Toruns (2014) studie var att undersöka effekten av att använda 
animerade berättelser på unga elevers attityder i lärandet i engelska i Turkiet. För att svara på 
syftet ställdes fyra frågor (se bilaga 4). Studiens datainsamling skedde genom fyra olika verktyg 
där det ingick ett strukturerat attitydformulär, ytterligare ett attitydformulär med öppna frågor, 
semi-strukturerade intervjuer samt ett lektionsutvärderingsformulär som fylldes i vid slutet av 
varje vecka ingick. För att analysera datainsamlingen användes SPSS där reliabilitet analys 
(Cronbach α) samt ”deskriptiv analys” ingick. Resultatet visade på att elever var positiva till att 
lära sig engelska i början av studien. Resultatet visade även att en ökad positiv attityd fanns hos 
eleverna vid slutet av studien. Gällande huruvida språkundervisning genom animerade 
berättelser gav någon förändring i elevers attityder till engelskainlärningen visade resultatet att 
de ansågs vara roligare efter studiens genomförande. Unga elevers uppfattning om 
språkundervisning med animerade berättelser betraktades som roligt då de inte mött liknande 
undervisning tidigare. Vidare förbättrades elevers provresultat enligt elevernas egna 
uppfattning. Slutsatserna som Yildirim och Pinar Torun (2014) kom fram till var att det är 
viktigt att skapa ett klassrumsklimat där eleverna ges både fonetiskt och visuellt stöd i en 
betydelsefull kontext. De animerade berättelserna ger lärarna möjlighet att presentera och 
upprepa vokabulär och grammatik i ett betydande sammanhang. Undervisningsmetoden ger 
även möjlighet att integrera övriga aktiviteter som relaterar till temat. Det är ett fördelaktigt 
arbetssätt för att få sammanhang och effekt i det inlärda språket. 
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Motivationsstudier 
I kunskapsöversikten är det tre av de utvalda vetenskapliga artiklarna som fokuserar på vad som 
motiverar elever till att lära sig engelska. Dessa tre artiklar är Asmali (2017), Jurisevic och 
Pizorn (2013) samt Nikolov (1999). Samtliga tre artiklar innehåller en kvantitativ ansats. Två 
av dessa, Asmali (2017) och Nikolov (1999), använde sig av mixad metod vilket innebär att 
även kvalitativ ansats använts. Samtliga studier hade elever som urval där åldersintervallen var 
mellan sex till fjorton år. Därmed finns det ett samband mellan dessa tre artiklar och de fyra 
tidigare nämnda artiklarna då de håller sig inom liknande åldersintervall på eleverna. De tre 
vetenskapliga artiklarna, Asmali (2017), Jurisevic och Pizorn (2013) samt Nikolov (1999), har 
ett gemensamt forskningsområde där de fokuserar på elevers motivation till att lära sig engelska 
som främmande språk.  I kommande text har vi valt att fokusera på de vetenskapliga artiklarnas 
syfte, metod, resultat och slutsats.  
 
Syftet med Asmali (2017) studie var att utforska och ta reda på perspektiv, attityder och 
motivation hos elever till att lära sig engelska i Turkiet. För att svara på syftet ställdes tre frågor 
(se bilaga 4). Studiens datainsamling ägde rum med hjälp av enkäter som i sin tur bestod av tre 
delar med både öppna och slutna frågor. Även personliga intervjuer samt en fokusgruppintervju 
användes i datainsamlingen vilka båda var semi-strukturerade. För att analysera den 
kvantitativa datainsamlingen användes SPSS ”deskriptiv analys”. För att analysera den 
kvalitativa datainsamlingen användes ”interpreter analys” och ”deskriptiv analys”. 
Analysverktyget ”interpreter” är ett tolkande statistikverktyg. Detta innebär att forskaren tolkar 
datamaterialet vid läsningen och vill få en djupare mening hos de enskilda deltagarnas 
personliga erfarenheter (Christoffersen & Johannessen 2015, s. 114). Resultatet i Asmalis 
(2017) studie visade att eleverna hade positiva attityder till att lära sig engelska som främmande 
språk. Vidare uttryckte eleverna genom intervjuer varierande idéer när det gällde innehållet i 
undervisningen. Det framkom att eleverna inte ville ändra på så mycket i undervisningen. De 
ville dock ha mer spel, färgglada bilder i arbetsmaterialet, sånger och mindre skrivuppgifter. 
Det var ett fåtal av eleverna som förväntade sig att lära sig engelska genom lek, spel, sånger, 
dans och genom att måla. De yttre motiveringar som elever kunde identifiera var att föräldrarna 
var positiva till att deras barn skulle lära sig engelska. Detta skapade då elevernas positiva 
attityd till att lära sig engelska samt påverkade deras inre motivation positivt. Även framtida 
utbildning och sociala aspekter visade sig vara motiverande. Vidare yttrade sig spel och sång 
bidragande till den inre motivationen för elever till att lära sig engelska. Asmali (2017) drar 
slutsatsen att lärare bör använda sig av mer symboliska belöningar i undervisningen, 
exempelvis klistermärken. Mer spel, sång och målaraktiviteter bör ingå i undervisningen i högre 
grad menar Asmali (2017). Dock är det viktigt att minska på skrivuppgifterna. Läraren bör vara 
mer observant så att elever inte behöver sitta och vänta på kamrater som färdigställer 
arbetsuppgifter. Asmali (2017) ger rådet att nivågruppera eleverna i ämnet engelska så att 
lektionerna blir designade för deras proximala utvecklingszon.  
 
Syftet med Jurisevics och Pizorns (2013) studie var att undersöka hur elever lär sig ett 
främmande språk i den första delen av grundskolan i Slovenien samt hur de är motiverade till 
att lära sig ett främmande språk i skolans kontext. För att svara på studiens syfte ställdes fyra 
frågor (se bilaga 4). Studiens datainsamling ägde rum genom enkäter till elever där det fanns 
både öppna och slutna frågor. För att analysera datainsamlingen användes SPSS samt 
”deskriptiv analys” och ”inferentiell analys”. ”Inferentiell analys”, analytisk statistik, innebär 
att hypoteser testas oftast med statistisk analys (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, 
ss. 108–109). Resultatet visade att eleverna i grunden var motiverade till att lära sig ett 
främmande språk. I resultatet visade det sig även att den inneboende motivationen till att lära 
sig ett främmande språk var i behov av att ständigt utvecklas. Resultatet visade att elever som 
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lär sig ett främmande språk i den aktuella åldern formar en positiv självbild och utvecklar en 
känsla av inlärningskompetens genom att hantera språkkunskaper. Vidare visade resultatet att 
elever ville lära sig ett främmande språk främst för sin egen förståelse. Detta för att eleverna 
vill förstå ett annat språk än modersmålet och kan se användbarheten i att ha kunskap i ett 
främmande språk. Det framkom även att anledningar som att eleverna gillade språket, att göra 
föräldrarna nöjda samt att alla andra i klassen lär sig ett främmande språk var motiverande för 
elever. De inlärningsaktiviteter som motiverar elever i grunden visade sig vara lek-baserad 
undervisning samt att sjunga och dansa. Trots detta var det en hög andel elever som angav den 
traditionella undervisningen som motiverande. Slutsatserna som Jurisevic och Pizorn (2013) 
identifierar var att elever förstår vikten och användbarheten av att lära sig ett främmande språk. 
Eleverna får språkkunskaper med hjälp av sin egen kognitiva, sociala och emotionella förmåga. 
Dessa förmågor är av vikt att känna till som lärare för att kunna matcha undervisningsmetoder 
med varje elevs förmåga och inlärningsstil. Lärare måste observera både de kognitiva och de 
motiverande komponenterna i en lärprocess för att eleverna ska utvecklas i den proximala 
utvecklingszonen.  
 
Syftet med Nikolovs (1999) studie var att designa och vidareutveckla en EFL- (english as a 
foreign language) kursplan för elever i Ungern. För att möjliggöra detta var det nödvändigt att 
fastställa elevers attityder och motivation. För att svara på studiens syfte ställdes två frågor (se 
bilaga 4). Studiens datainsamling ägde rum genom en enkät med öppna frågor. Därefter ägde 
ett uppföljningssamtal rum där lärarna pratade med eleverna samt tog anteckningar under 
samtalet. Resultatet visade att eleverna ansåg att de lärde sig engelska som ett främmande språk 
med anledning av: klassrumsupplevelser då det ansågs roligt, intressant då eleverna får bara 
leka, lärarna då läraren är kort och externa anledningar exempelvis för att lära sina föräldrar 
engelska. Resultatet visade även att de faktorer som motiverar till att lära sig ett främmande 
språk var att eleverna generellt var positiva till att lära sig engelska samt till de aktiviteter som 
ingick i undervisningen. Att det finns en stark emotionell koppling till läraren visade sig viktigt. 
Däremot blev denna faktor mindre viktig ju äldre eleverna blev. De yngre eleverna motiverades 
av att leka lekar, spela spel samt narrativ. Slutsatser som Nikolov (1999) drog var att det gick 
att hitta likheter mellan de åldersgrupper som undersöktes. Desto yngre eleverna var desto 
viktigare visade sig relationen till läraren vara medan det hos de äldre eleverna visade sig vara 
viktigt med språkets användning i framtiden. Nikolov (1999) drog även slutsatsen att om en 
lärare är odemokratisk och aggressiv i sitt förhållningssätt påverkas undervisningen negativt. I 
det fall att det finns negativa undervisningssätt i andra ämnen påverkar det även engelskan. 
Därmed påverkas eleverna negativt av dessa ogynnsamma förhållningssätt. Vidare påvisar 
Nikolov (1999) att det som motiverade eleverna mest under den åtta år långa studien var de 
aktiviteter som utvecklar en inre motivation hos eleverna.  

En global studie 
I vår kunskapsöversikt är det en av de utvalda vetenskapliga artiklarna som fokuserar på de 
utmaningar lärare möter när de undervisar engelska som främmande språk i en global kontext. 
Denna artikel är skriven av Copland, Garton och Burns (2014) och innehåller både en 
kvantitativ och en kvalitativ ansats, därmed en mixad metod. Studiens urval var lärare som 
arbetade i grundskolans yngre åldrar i 142 länder runt om i världen. I kommande text har vi valt 
att fokusera på den vetenskapliga artikelns syfte, metod, resultat och slutsats. 
 
Syftet med Coplands, Gartons och Burns (2014) studie var att skildra övergripande trender men 
även att utforska lokala variationer och möjliga orsaker till dessa variationer inom 
undervisningen i engelska. För att svara på studiens syfte ställdes två frågor (se bilaga 4). 
Studiens datainsamling genomfördes via en webbaserad enkät. Den bestod av två sektioner där 
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den ena delen bestod av en rankningsfråga och den andra delen bestod av en öppen fråga. Det 
ingick även i datainsamlingen att observera och intervjua fem olika lärare från fem länder där 
observationerna ljudinspelades. Den första delen av den kvantitativa datainsamlingen 
analyserades med hjälp av ”survey-monkey” som är en ”deskriptiv analys”. Den andra delen av 
den kvantitativa datainsamlingen analyserades med hjälp av ett ”chi-square” (SPSS) test vilket 
är ett statistiskt analysverktyg. Den kvalitativa datainsamlingen transkriberades och 
analyserades för att identifiera utmaningar. Resultatet påvisade att det fanns utmaningar i 
undervisningen i engelska för yngre elever. De utmaningar som resultatet visade på är att lärare 
ville ha mindre klasser, mer tillgång till ny teknologi samt fler undervisningstimmar i engelska. 
Den största utmaningen som lärare mötte var språkproblem hos dem själva, framförallt när det 
gäller uttalet. Resultatet visade även att disciplinproblem, beteendeproblematik och 
klassrumshantering var utmaningar för lärare. Det var även svårt att motivera eleverna och 
lärarna ansågs sig ha huvudansvaret när det gäller att motivera eleverna genom aktiviteter. 
Lärarna såg även utmaningar i att hantera elevers olika behov och nivå på kunskaperna. Därmed 
nämner Coplands, Gartons och Burns (2014) differentiering som en utmaning då elever är olika 
och det kan vara svårt att anpassa undervisningen med tanke på dessa utmaningar. Vidare 
framkom det i studien att en svårighet var att lära elever att skriva korrekt och kreativt samt att 
undervisa inom grammatik då eleverna lätt blev uttråkade. Resultatet visade även att en 
utmaning var att få eleverna att vilja och våga prata engelska inför varandra samt att endast 
kommunicera på engelska. Vidare ansåg lärarna att det var viktigt att de fick utbildning i 
språkundervisningsdidaktik. Slutsatserna som Copland, Garton och Burns (2014) kom fram till 
var att lärarna påvisade pedagogiska svårigheter som lärarutbildningarna behöver förbättra. 
Lärarutbildningen behöver fokusera mer på didaktik inom ämnet engelska samt fokusera på 
lärarstudenters personliga språkutveckling i engelska. Differentiering är en utmaning som kan 
tillgodoses genom kurser och kursmaterial för lärarna då detta är en relevant och framväxande 
fråga. 
 

Analys av resultat  

Likheter inom forskningsämnet 
Asmalis (2017) resultat visar på att elever hade ganska positiva attityder till att lära sig engelska. 
Även Nikolov (1999) och Yildirim och Pinar Torun (2014) påtalar i sina studier att elever hade 
en generell positiv attityd till att lära sig och till aktiviteterna i undervisningen inom ämnet 
engelska. Vidare visar resultatet i Yildirims och Pinar Toruns (2014) studie att det finns metoder 
i undervisningen i engelska som motiverar eleverna till att lära sig engelska. Asmali (2017) 
visar att eleverna ville ha mer spel, färgglada bilder i arbetsmaterialet samt sånger i 
undervisningen i sitt resultat. Detta styrks i Jurisevics och Pizorns (2013) och Grivas och 
Semoglous (2012) resultat då de båda visar på att lek-baserad undervisning samt att sjunga och 
dansa motiverar elever. Även Sevik (2014) visar i sitt resultat att klassrumssånger är 
motiverande och en viktig del i undervisningen inom engelska.  Grivas och Semoglous (2012) 
resultat betonar att lek-baserad undervisning ses som ett tilltalande arbetssätt. Nikolovs (1999) 
resultat redogör för att elever motiveras av att leka lekar, spela spel samt av att narrativ används 
i undervisningen. Likaså visar Dagarin Fojkars, Skelas och Kovacs (2013) resultat att elever 
tycker om att lyssna på narrativ. Vidare visar Asmalis (2017) resultat att elevers yttre 
motivering består av föräldrarnas positiva attityd, framtida utbildning samt sociala aspekter. 
Däremot består den inre motivationen av spel och sånger. Likaså visar Jurisevic och Pizorn 
(2013) i sitt resultat att den inneboende motivationen hos elever behöver utvecklas vilket sker 
genom lek-baserad undervisning. Nikolov (1999) tydliggör att elever har en inre motivation 
som de erhåller genom delaktighet. Även föräldrarna påverkade eleverna positivt till att vilja 
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lära sig engelska. Dessutom menar Dagarin Fojkar, Skela och Kovac (2013) i sin studie att det 
är positivt att använda narrativ. Detta är även något som Yildirim och Pinar Torun (2014) 
betonar då narrativ ger lärarna möjlighet att presentera och upprepa vokabulär samt grammatik 
i ett betydelsefullt sammanhang. För studiernas resultat se bilaga 4. 

Skillnader inom forskningsämnet 
Nikolovs (1999) resultat visade att elever motiveras av lärares personlighet och utseende samt 
genom den starka emotionella kopplingen till läraren. Det visar på en skillnad gentemot de 
övriga studiernas resultat. Trots stora likheter i studiernas resultat gällande 
undervisningsmetoder finns det även skillnader. Skillnader identifierades genom att de olika 
författarna definieringar metoderna olika. Dock saknas definition av metoder i vissa studier. Ett 
exempel på detta är hur Sevik (2014) fokuserar på klassrumssånger i sin studie. Även Jurisevic 
och Pizorn (2013) och Griva och Semoglou (2012) nämner sånger som viktiga inslag i 
undervisningen i sina resultat. Dock finns det skillnader då Sevik (2014) redogör för att 
klassrumssånger är pedagogiska sånger vilka är speciellt framtagna och anpassade för 
undervisning i främmande språk. Detta är inget som nämns i Jurisevic och Pizorn (2013) och 
Griva och Semoglou (2012) utan där nämns bara sånger utan närmare definition. Även lek-
baserad undervisning nämns i Jurisevic och Pizorn (2013), Nikolov (1999) och Griva och 
Semoglou (2012) där det framgår i resultaten att en lek-baserad undervisning är att föredra. 
Dock görs det inte någon definition av lek-baserad undervisning i studierna. Detta möjliggör 
skillnader i vad de aktuella forskarna menar med begreppet lek-baserad undervisning och vilka 
metoder som ingår. Vidare finns en stor skillnad mellan de åtta utvalda artiklarna i det att 
Copland, Garton och Burns (2014) studie har haft fokus på de utmaningar som lärare möter i 
undervisningen i engelska. Coplands, Gartons och Burns (2014) resultat visade på att det finns 
utmaningar för lärare såsom deras egen förmåga att tala det engelska språket, alltför stora 
klasser, disciplinproblem samt beteendeproblematik. Även lärares svårigheter att hantera 
elevers olika behov och kunskapsnivå samt att motivera eleverna var utmaningar för lärare. 
Detta är något som inte tydligt nämns i de övriga sju artiklarna. För studiernas resultat se bilaga 
4. 

Fördjupad analys 
Vi har valt att genomföra en fördjupad analys i syfte att utvinna kunskap inom ämnet engelska 
som främmande språk. För att få fler perspektiv på de fördelaktiga undervisningsmetoderna 
som lyfts fram i kunskapsöversikten är det av stor vikt att belysa de utmaningar som lärare 
möter. Detta då det är betydelsefullt att identifiera utmaningar som är viktiga att reflektera över 
och vara medveten om som lärare. Då kan undervisningsnivån utvecklas och förbättras. Vi har 
även valt att fokusera på huruvida det europeiska forskningsfältet kan svara på de globala 
utmaningarna som framhävs i forskningen.   
 
I de undervisningsmetodstudier som valts ut i kunskapsöversikten framgår att det är ett antal 
olika metoder som ses fördelaktiga i undervisningen inom engelska som främmande språk. I 
Coplands, Gartons och Burns (2014) studie identifierades globala utmaningar som kan ses i 
undervisningen i engelska. Dessa var bland annat alltför stora klasser, dålig tillgång till ny 
teknologi, få undervisningstimmar samt lärares bristande språkkunskaper i engelska. Copland, 
Garton och Burns (2014) belyser att den största utmaningen som lärare ställdes inför var 
språkproblem hos dem själva framförallt när det gäller deras uttal. Detta påverkade lärarnas 
självförtroende vilket i sin tur påverkade undervisningen i engelska negativt. Ett samband som 
identifierades i Copland, Garton och Burns (2014) var att alltför stora klasser gav 
beteendeproblematik hos eleverna vilket i sin tur ledde till sämre inlärning hos eleverna. Få 
undervisningstimmar ledde till tidspress vilket påverkade den didaktiska förmågan att skapa ett 
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kunskapsutvecklande didaktiskt innehåll i undervisningen. Även att möta elevers olika 
kunskapsnivåer samt olika behov visade sig vara en utmaning.  
 
Undervisningsmetodstudierna visar att det finns flera olika variationer av didaktiska metoder 
som utvecklar elevernas kunskapsinhämtning samt motivation i engelska som främmande 
språk. Däremot menar Copland, Garton och Burns (2014) att en lärares största utmaning är de 
egna språkkunskaperna och uttal i engelska. Därmed blir de didaktiska metoderna i 
undervisningsmetodstudierna ineffektiva om inte läraren har goda språkkunskaper och uttal i 
engelska. Även om exempelvis lek-baserad undervisning är en fördel och viktig för elever och 
deras utveckling av språk är det väsentligt för läraren att ha goda språkkunskaper inom 
engelska. Detta för att kunna tillämpa de didaktiska metoder som har lyfts fram i 
undervisningsmetodstudierna. Därför är det av vikt att lärarutbildningar identifierar behovet av 
pedagogiska färdigheter samt ger lärarstudenter möjlighet att utveckla sina språkkunskaper 
inom engelska. Detta är även något som Copland, Garton och Burns (2014) belyser i sin studie.  
Vidare påvisar Copland, Garton och Burns (2014) att stora klasser har en negativ påverkan på 
elever samt deras inlärning. Detta skapar dåliga förutsättningar för att utveckla kognitiva, 
sociala och emotionella förmågor vilka Jurisevic och Pizorn (2013) påstår att lek-baserad 
undervisning bidrar till att utveckla. Därmed kan det bli svårigheter att tillämpa det forskningen 
menar är betydelsefullt i praktiken. Vidare visar Copland, Garton och Burns (2014) att lärare 
ser en utmaning i tillgången till ny teknologi. Yildirim och Pinar Torun (2014) påvisar i sin 
studie att det är en fördel i undervisningen i engelska som främmande språk att använda 
animerade berättelser med tillgång till teknologi. Även detta blir svårt att tillämpa i praktiken 
då teknologi inte alltid finns tillgängligt. 
 
Copland, Garton och Burns (2014) menar att en utmaning var att individanpassa undervisningen 
till elevers olika behov och nivå på kunskaperna. Asmali (2017) påpekar dock i sin studie att 
elever befinner sig på olika nivåer och därmed kan lärare nivågruppera dem i undervisningen 
inom engelska. Då kan lektionerna bli designade för varje elevs proximala utvecklingszon. 
Copland, Garton och Burns (2014) påvisar att ytterligare en utmaning var att lärarna ansåg att 
klasserna var alltför stora vilket ledde till beteendeproblematik samt sämre inlärning hos 
eleverna. Genom att använda narrativ i undervisningen kan det bidra till en delad social 
erfarenhet samt att skapa ett avslappnat klassrumsklimat (Dagarin Fojkar, Skela & Kovac 
2013), vilket kan vara fördelaktigt i en klass med beteendeproblematik. Griva och Semoglou 
(2012) påvisar i sin studie att med hjälp av lek-baserad undervisning kan elever utveckla 
förmågan att dela med sig, samarbeta samt att kontrollera humöret då de hjälps åt att lösa 
problem. Därmed konstaterar vi att narrativ samt lek-baserad undervisning inom engelska som 
främmande språk kan vara avgörande undervisningsmetoder för att lyckas med undervisningen 
i en stor klass. Den europeiska forskningen om undervisningsmetoder ger således möjliga 
lösningar på de globala utmaningar som lyfts fram i Coplands, Gartons och Burns (2014) 
artikel.  
 
Slutligen kan vi konstatera att den fördjupade analysen synliggör lärares professionella 
utmaningar i en global kontext. Dessutom visar den europeiska forskningens resultat på möjliga 
lösningar av de globala utmaningar som har lyfts fram. 
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DISKUSSION 
Styrkor och svagheter i studiernas metoder 
I kunskapsöversikten har styrkor och svagheter i studiernas metoder identifierats. En positiv 
aspekt är att mixad metod använts i fem av de åtta utvalda vetenskapliga artiklarna (se bilaga 
3). En kombination av kvalitativ och kvantitativ metod framhålls som det bästa (Bringsrud 
Fekjaer 2017). Vi anser att genom att en mixad metod har använts i en vetenskaplig studie 
medverkar det till att den är mer trovärdig. Detta bygger på att de båda metoderna kompletterar 
varandra och ger en större tillförlitlighet. Mixad metod återfinns i Copland, Garton och Burns 
(2014), Asmali (2017), Griva och Semoglou (2012), Nikolov (1999) och Yildirim och Pinar 
Torun (2014). Asmali (2017) påtalar att mixad metod använts i studien för att göra den mer 
trovärdig samt för att styrka den (se bilaga 4). Vi anser även att Asmali (2017) har styrkor i sin 
kvantitativa ansats i form av att ett stort antal enkäter, 192 stycken, var besvarade på tre skolor. 
Däremot anser vi att en svaghet med Asmalis (2017) kvalitativa ansats var att intervjuerna 
genomfördes med få deltagare. Vi anser att ett större urval i den kvalitativa ansatsen kunde 
bidragit till ett större arbetsmaterial i studien. Coplands, Gartons och Burns (2014) kvantitativa 
ansats kan ses som en styrka då de har ett mycket stort urval samt område där de fick fram ett 
stort antal besvarade enkäter, 4459 stycken. Likaså i den kvalitativa ansatsen ser vi styrkor då 
forskarna valt att genomföra observationer och intervjuer på fem olika kontinenter. Dock ser vi 
svagheten i att endast en skola i ett land observerats och att endast en lärare intervjuats vilket 
gör att det blir svårt att generalisera dess utsagor för hela det aktuella landet. Utifrån detta anser 
vi att en studie som haft intervjuer och observationer med fler lärare kunde bidragit till en 
djupare förståelse för de utmaningar som finns. Griva och Semoglou (2012) använde sig av 
enkäter i för- och eftertesterna vilka hade ett relativt lågt urval. Vi ställer oss positiva och ser 
en styrka i att ett för- och eftertest genomförts i syfte att identifiera elevernas språkutveckling. 
Vi kan ställa oss kritiska och se en svaghet i det låga urvalet dock ser vi svårigheter med att 
genomföra deras studie med ett större urval. Detta på grund av att forskarna gick in i ett projekt 
tillsammans med lärare. Dessutom hade projektet flera olika delmoment samt många aktiviteter 
vilket tog mycket tid.  
 
I Nikolovs (1999) mixade metod ingick enkäter med öppna frågor som följdes av ett 
uppföljningssamtal vilket vi ser som en styrka i tillvägagångssättet. Nikolov (1999) nämner att 
studien är en långtidsstudie under åtta år vilket är ovanligt då en lärare inte brukar undervisa 
samma grupp elever under så lång tid. Vi kan därmed ställa oss kritiska till tillvägagångssättet 
då det inte är vanligt förekommande. Vi anser att studien kunde gjorts under en kortare 
tidsperiod med fler deltagare för att kunna se samband. Även Yildirim och Pinar Torun (2014) 
använder sig av en mixad metod i form av kvantitativa enkäter som innehåller öppna frågor 
samt semistrukturerade intervjuer i den kvalitativa ansatsen. Detta ses som en styrka i studien. 
Dessutom genomfördes lektionsutvärderingsformulär en gång i veckan vilket även kan ses som 
en styrka. Vi ser ytterligare styrkor i att både kvalitativa och kvantitativa ansatser använts vilket 
skapar reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att mätning sker på ett tillförlitligt sätt och 
validitet avser att det som mäts är relevant i sammanhanget (Forsberg & Wengström 2016 ss. 
93–95). En svaghet som framkom är att studien var gjord på endast en skola vilket är en 
begränsning. Ytterligare en svaghet som Yildirim och Pinar Torun (2014) nämner i sin studie 
var att den enbart fokuserade på hur animerade berättelser påverkar elevers attityder och inte 
på elevers språkutveckling vilket vi instämmer med. Om studien hade fokuserat mer på 
elevernas språkutveckling kunde en större kunskap ha erhållits om hur animerade berättelser 
påverkar språkutvecklingen hos elever.  
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I tre av åtta av de utvalda vetenskapliga artiklarna användes enbart kvantitativ ansats. Dessa 
vetenskapliga artiklar är Dagarin Fojkar, Skela, och Kovac (2013), Jurisevic och Pizorn (2013) 
och Sevik (2014). I en kvantitativ ansats betonas att den kunskap som erhållits bör vara 
allmängiltig och inte begränsas till vissa speciella förhållanden (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 43) I Dagarin Fojkars, Skela, och Kovacs (2013) artikel användes 
kvantitativ ansats i form av enkäter som enda metod. Vi ser en svaghet i att endast enkäter 
användes. Om även en kvalitativ ansats använts på urvalet kunde en större äkthet ha uppnåtts i 
studien. Studien har relativt lågt urval vilket är en svaghet då ett större urval kunde ha gett en 
mer korrekt bild av narrativets användande. Vi ser en styrka i enkäten vilken innehöll 19 frågor, 
varav tre var öppna (se bilaga 4). Utifrån dessa anser vi att enkäten är relativt omfattande. 
Ytterligare en styrka är att området där studien utfördes berörde både stadsskolor och 
landsbygdsskolor. I Jurisevics och Pizorns (2013) studie användes kvantitativ ansats i form av 
enkäter med nio stängda frågor och en öppen (se bilaga 4). Urvalet i studien var stort till antalet 
vilket vi anser är en styrka och en tillgång i studiens genomförande. Genom att det fanns ett 
stort urval kan studiens resultat enklare generaliseras. En svaghet är att det inte fanns en jämn 
fördelning mellan åldersgrupperna på eleverna i studien då studien har betydligt fler äldre än 
yngre elever. Vi anser att en jämnare fördelning av åldersgrupperna kunde gjorts och därmed 
fått ett mer tillförlitligt resultat. I Sevik (2014) användes en kvantitativ ansats i form av enkäter. 
Således användes ingen kvalitativ ansats vilket kan ses som en svaghet. Om en kvalitativ ansats 
hade använts kunde studien styrkts ytterligare. Detta var dock inte möjligt då varken föräldrar 
eller lärare gav tillåtelse till observationer eller intervjuer av eleverna (Sevik 2014). Ytterligare 
en svaghet som går att identifiera är att studien ägde rum på fyra skolor i en stad vilket gör att 
det inte är möjligt att generalisera studiens resultat över ett större område. Om studien hade 
utförts på ett större område kunde resultatet generaliserats i större utsträckning.  
 
För att återgå till styrkor har vi funnit att flertalet av artiklarna har vetenskapligt granskade 
tidskriftsartiklar i referenserna. Detta visar att de bygger på en gedigen vetenskaplig bakgrund. 
Det är även en styrka att sju av åtta artiklar argumenterar för styrkor och eventuella felkällor 
vilket gör dem mer trovärdiga. Samtliga artiklar har tydliga frågeställningar vilket gjorde det 
enkelt att lokalisera vad som ämnades undersökas. Detta ser vi som en styrka. Artiklarna är 
citerade mellan 3 till 251 gånger i andra artiklar. Nikolovs (1999) artikel är den med flest 
citeringar vilket var en grund till att den artikeln valdes trots att den föll utanför 
inkluderingskriteriet gällande år. Att samtliga artiklar är citerade samt att några av artiklarna 
har ett högre antal citeringar ser vi som en styrka. Samtliga artiklarna har en tydlig teoretisk 
bakgrund som består av tidigare forskning. Vi anser även att detta är en styrka. Likaså är en 
styrka att flertalet av studierna ger förslag på vidare forskning.  
 
En svårighet och svaghet som vi har identifierat i några av de vetenskapliga artiklarna är att vi 
haft svårigheter att sätta en etikett på hur urvalet går till. I tre av de vetenskapliga artiklarna har 
icke-slumpmässigt urvalsstrategi använts. Således framgår ingen tydlig urvalsstrategi för 
deltagarna vilka har medverkat i fem av studierna (bilaga 4). En studies syfte, resurser samt hur 
mycket tid forskaren har, avgör ofta valet av urvalsmetod (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 95). Detta är inget som framgår i de utvalda vetenskapliga artiklarna. 
Vidare presenteras inte hur eller varför området valts ut i de utvalda vetenskapliga artiklarna. 
Ett antagande vi gör är att studierna utförts i det närområde där forskaren är bosatt eller arbetar. 
Ett undantag är Copland, Garton och Burns (2014) där det framgår varför området valts som 
ska undersökas i studien. Det framgår dock inte vilka länder som enkäterna skickats ut till.  
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Kunskapsöversiktens resultatdiskussion 

Forskningens kännetecken 
Denna kunskapsöversikt grundar sig på tre frågeställningar. Den första frågeställningen 
inriktades på vad som kännetecknar forskningen kring undervisningsmetoder och elevers 
motivation inom ämnet engelska som främmande språk. För att finna svar på denna fråga 
sammanställdes ett antal vetenskapliga artiklar med ursprung i Europa. I tidigare avsnitt i 
kunskapsöversikten påvisas styrkor och svagheter med studiernas metoder. I kartläggningen 
visade det sig att flera studier drar liknande slutsatser gällande elevers lärande inom ämnet 
engelska oberoende av land. Majoriteten av studierna genomfördes med mixad metod vilket 
kännetecknar forskningsfältet. För att få olika typer av information om ett fenomen kan mixad 
metod med fördel användas (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 57). Som det 
främsta datainsamlingsverktyget framstår enkäter följt av intervjuer inom forskningsfältet. I och 
med att enkäter är ett framstående datainsamlingsverktyg har majoriteten av studierna använt 
sig av statistisk analys, SPSS. Vidare visade det sig att forskningen fokuserade på den enskilde 
individen och dess utveckling och uppfattning för att utveckla kunskaper inom ämnet engelska. 
En tydlighet visar sig i denna kunskapsöversikts resultat då resultatet till viss del är 
generaliserbart. Detta beror på att en majoritet av studierna visar ett liknande resultat. 
Beträffande urval genomfördes studierna främst på elever i åldrarna sex till fjorton år. 
Forskningsfältet kan även kännetecknas genom studiernas syften och frågeställningar. Detta då 
de fokuserar på egenskaper som bidrar till en bättre undervisning och bättre lärande hos 
eleverna inom ämnet engelska som främmande språk. Utifrån detta kan vi konstatera att det 
finns en rad olika kännetecken som bidrar till en helhet inom forskningsfältet. 

Fördelaktiga undervisningsmetoder 
Den andra frågeställningen handlar om huruvida det finns undervisningsmetoder som visat sig 
fördelaktiga inom undervisningen i engelska som främmande språk. Under kartläggningen 
framkom det undervisningsmetoder vilka visat sig gynnsamma. Dagarin Fojkar, Skela och 
Kovac (2013) lyfter fram narrativ som en fördelaktig undervisningsmetod där en god grund till 
språk läggs samt att det är en bra start till uppföljningsaktiviteter. Även Sevik (2014) lyfter fram 
klassrumssånger som nödvändiga för undervisningen i engelska som främmande språk. Likaså 
lyfter Griva och Semoglou (2012) fram att eleverna lär sig att dela med sig, samarbeta, 
kontrollera humöret och hjälpa varandra att lösa problem i lek-baserad undervisning. 
Exempelvis handlar lek-baserad undervisning om minnes- och ordlekar, rollspel, 
idrottsaktiviteter samt dans- och musikaktiviteter. Likaså framhäver Asmali (2017) att 
fördelaktiga undervisningsmetoder inom engelska innehåller spel, sånger och färgglada bilder. 
Jurisevic och Pizorn (2013) belyser att lekfulla aktiviteter såsom dans och sång är fördelaktiga 
undervisningsmetoder. Även Nikolov (1999) påvisar att leka lekar, spela spel samt använda 
narrativ är att föredra framför traditionella undervisningsmetoder. Även Yildirim & Pinar Torun 
(2014) poängterar att animerade berättelser är ett fördelaktigt arbetssätt för att ge ett 
sammanhang och en effekt i det inlärda språket. Utifrån det som behandlats ovan drar vi 
slutsatsen att det är viktigt att använda sig av variation i undervisningen. Vi kan även konstatera 
att det finns ett antal olika undervisningsmetoder samt aktiviteter som har visat sig fördelaktiga 
i grundskolans undervisning i engelska som främmande språk.  

Elevers motivation 
Den tredje frågeställningen handlar om vad som motiverar elever till att vilja lära sig engelska 
som främmande språk. Under kartläggningen visade det sig att det finns strategier för att 
motivera eleverna till att vilja lära sig engelska. Asmali (2017) framhäver att elever motiveras 
av lek-baserad undervisning samt spel och sånger. Även Nikolov (1999) framhäver att 
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aktiviteter som påverkar den inre motivationen såsom lek-baserade aktiviteter är väsentliga för 
att elever ska lära sig engelska som främmande språk. Likaså framhäver Jurisevic och Pizorn 
(2013) att elever får språkkunskaper med hjälp av sin egen kognitiva, sociala och emotionella 
förmåga. Dessa förmågor kan utvecklas med hjälp av olika material så som bilder och digitala 
verktyg. Vidare påvisar Yildirim & Pinar Torun (2014) att animerade berättelser kan skapa ett 
gott klassrumsklimat för kunskapsinlärning samt att det skapar en ökad positiv attityd till att 
elever vill lära sig engelska. Griva och Semoglou (2012) påpekar att lek-baserad undervisning 
skapade bättre klassrumsklimat vilket i sin tur förbättrade motivationen till att lära sig. 
Följaktligen kan vi konstatera att en väsentlig del av undervisningen är att skapa ett gott 
klassrumsklimat vilket i sin tur påverkar motivationen hos elever. Vi kan även konstatera att 
det är viktigt att använda sig av aktiviteter samt multimodala arbetssätt som motiverar eleverna 
till att vilja lära sig engelska som främmande språk.  

Resultatens konsekvenser för professionen 
Som tidigare påvisats i de föregående delarna i kunskapsöversikten finns det 
undervisningsmetoder och aktiviteter som visat sig fördelaktiga gällande elevers 
kunskapsutveckling samt för deras motivation inom undervisningen i engelska som främmande 
språk. Vi har kommit fram till att i vår kommande yrkesroll är det väsentligt att vi reflekterar 
över de undervisningsmetoder som påvisats i kunskapsöversikten. Det är av stor vikt att vi 
använder oss av varierande aktiviteter och undervisningsmetoder för att skapa ett bra 
klassrumsklimat som främjar elevers vilja till att lära sig engelska men även för att elever ska 
våga prata engelska. Då engelska inte ges ett stort utrymme i läroplanen i grundskolans tidiga 
år är det av vikt att skapa tillfällen att undervisa inom ämnet i så många situationer som möjligt 
i skolan. Vi anser att detta går att göra genom att arbeta ämnesöverskridande, alternativt i 
exempelvis samlingssituationer. Vi har även fått kunskap om utmaningar som Copland, Garton 
och Burns (2014) lyfter fram som vi annars skulle varit omedvetna om. Utifrån detta blir vi 
medvetna om utmaningarna så att vi kan förbättra och påverka vår egen roll i undervisningen. 
Vi ser även att en ständig utveckling av våra egna språkkunskaper och undervisningskompetens 
är grundläggande för att utveckla undervisningen för elever så att de kan få de bästa 
förutsättningarna.  
 
Vidare är det viktigt att ta i beaktande att varje elev lär sig på olika sätt. Därför är det av stort 
intresse i vår kommande yrkesroll att identifiera elevers olika inlärningsstilar för att kunna 
designa undervisningen och därmed nå deras proximala utvecklingszon.  

Styrkor och svagheter i kunskapsöversikten 
I kunskapsöversiktens process gjordes valet att sitta tillsammans. Vi ser det som en styrka att 
gemensamt arbeta fram kunskapsöversiktens delar till en helhet. För att få fram våra sökord 
som användes i de olika sökmotorerna krävdes att vi bekantade oss med forskningsfältet för att 
hitta möjliga sökord. Om vi fått bättre förutsättningar eller mer stöttning i denna process kunde 
tiden förkortats i den inledande delen av kunskapsöversikten. Längre fram i sökprocessen 
påträffades ett stort antal forskningsöversikter och böcker inom forskningsområdet. Då 
kunskapsöversikten skulle innehålla vetenskapliga artiklar föll dessa bort. Genom att dessa föll 
bort avgränsades forskningsfältet betydligt då det bortvalda materialet visade sig vara 
betydande. Därmed kunde resultatet ha styrkts eller påverkats annorlunda om dessa böcker och 
forskningsöversikter kunde ha inkluderats. Vidare valde vi att läsa artiklarnas titlar och abstrakt 
för att se hur relevanta de var till ämnet. Därefter lästes artiklarnas resultat samt metod och 
urval för att se huruvida de svarade på vårt syfte och frågeställningar. Vi ser en styrka i detta 
tillvägagångssätt då det sparade oss tid som vi sedan kunde lägga på att djupläsa de utvalda 
vetenskapliga artiklarna. Vidare innehåller bilaga 4 en stor mängd information som vi tog ut 
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genom att högläsa artiklarna för varandra. Detta medförde att vi fick en djup förståelse samt 
detaljrik information för artiklarnas innehåll vilket underlättade framställningen av 
kunskapsöversikten. Vi har valt att dela in artiklarna i kategorier för att enklare kunna se 
samband och dra slutsatser samt för att forma en struktur i kunskapsöversikten.   
 
Europa valdes som forskningsarena i kunskapsöversikten vilket vi ser som en styrka. Detta för 
att forskningen kommer närmare Sverige och därmed blir den mer relevant för oss. 
Kunskapsöversiktens resultat kan till viss del generaliseras och därmed tillämpas i Sverige. En 
begränsning i kunskapsöversikten är tiden för utförandet. Konsekvenser av detta blev att vi inte 
kunde välja ett större antal artiklar som kunde ingå i kunskapsöversikten. Detta kunde gjort 
kunskapsöversikten mer trovärdig med högre validitet. Under analysen framkom en 
fördjupning som vi ser som en styrka. Den bidrog till att vi fick insikt om de utmaningar som 
lärare möter i undervisningen i engelska. Genom den fördjupade analysen skapades en 
medvetenhet hos oss om vikten av att lärare har en hög kunskapsnivå och varierande 
undervisningsmetoder i engelska som främmande språk. Det är även viktigt att reflektera över 
sin egen yrkesroll i syfte att utvecklas.  

Identifiering av forskningsbehov 
I flertalet av de vetenskapliga artiklarna presenteras behovet av framtida forskning. Asmali 
(2017) föreslår vidare forskning med fler deltagare samt att forskningen bedrivs över fler 
kulturer. Asmali (2017) föreslår denna forskning för att jämföra elevers olika 
utbildningsmiljöer. Även Dagarin Fojkar, Skela och Kovac (2013) rekommenderar vidare 
forskning på användandet av narrativ i undervisningen i ett främmande språk. För att kunna 
generalisera föreslår Griva och Semoglou (2012) vidare forskning på en större grupp elever och 
i fler klassrum samt på andra geografiska områden. Griva och Semoglou (2012) föreslår även 
vidare forskning på samma klass för att kunna se hela bilden och utvecklingen av lek-baserad 
undervisning hos eleverna. Nikolov (1999) föreslår att forskning på lärstilar i andra ämnen än 
engelska kan vara värdefull då ofta lärare och deras lärstilar är odemokratiska och aggressiva. 
Vidare gav Nikolov (1999) förslag på en bredare forskning på en population av elever i samma 
åldersgrupp med andra lärare och kursplaner för att se om samma resultat uppnås. Det är dock 
viktigt att beakta att Nikolovs (1999) studie är äldre vilket gör att detta förslag på vidare 
forskning inte är relevant idag. Även Sevik (2014) ger förslag på vidare forskning i form av en 
djupare forskning på hans egen studie. Att undersöka effekterna på elevernas språkkunskaper 
genom animerade berättelser föreslår Yildirim & Pinar Torun (2014) som ett ämne för vidare 
forskning i sin studie. Vi anser att en positiv aspekt är att ytterligare forskning lyfts och 
behandlas då det möjliggör för elever samt lärare att utveckla kunskaper inom engelska som 
främmande språk.  
 
I denna kunskapsöversikt har fördelaktiga undervisningsmetoder presenterats inom den 
europeiska forskningsarenan. En intressant utgångspunkt att undersöka vidare är vilka 
undervisningsmetoder som används i den svenska grundskolan. Detta skulle kunna studeras 
genom att exempelvis genomföra observationer av engelskalektioner. Även personliga 
intervjuer med lärare vore en bra ingång för att kunna ta del av deras undervisningsmetoder 
samt elevintervjuer för att få ett elevperspektiv på fördelaktiga undervisningsmetoder. Eftersom 
läroplanen inte har tydliga angivelser om när undervisningen i engelska ska starta finner vi ett 
intresse i att undersöka när svenska grundskolor väljer att introducera undervisning i engelska 
som främmande språk. Detta genom att samla in enkäter från olika skolor i Sverige. Det finns 
möjlighet att göra en större eller mindre studie samt variera urval. Vi finner även ett intresse för 
att undersöka lärarnas kunskaper i engelska som främmande språk såsom språkkunskaper samt 
uttal. Även att undersöka vilka faktorer som påverkar en god undervisning i engelska som 
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främmande språk vore ett ämne att beforska. Följaktligen ser vi rika möjligheter att bedriva 
vidare forskning inom forskningsfältet då vikten av att kunna ett internationellt språk är 
väsentligt i en modern globaliserad värld.  

SLUTSATS 
Genom att genomföra denna kunskapsöversikt har vi vunnit förståelse om kännetecken inom 
forskningsfältet där att undervisa i engelska som främmande språk och elevers motivation ingår. 
Forskningen konstaterar i hög grad att det finns fördelaktiga undervisningsmetoder i engelska 
som främmande språk vilka även bidrar till elevers motivation. Dock finns det utmaningar som 
behöver tillgodoses för att undervisningsmetoderna ska vara fördelaktiga. Även om 
kunskapsöversikten visar på vissa brister inom forskningsfältet är det ändå tydligt att 
undervisningsmetoderna till stor del är användningsbara inom undervisningen i engelska som 
främmande språk. Om läraren har grundläggande kunskaper och rätt förutsättningar för en 
fördelaktig undervisning kan metoderna implementeras och därmed utveckla elevers inlärning. 
Även om fler undervisningstimmar införs i grundskolans tidiga åldrar riskerar undervisningen 
att bli ineffektiv om inte lärare är medvetna om fördelaktiga undervisningsmetoder. Därmed 
har vi en förhoppning att denna kunskapsöversikt ska kunna bidra till detta.   
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Bilaga 1 
Nedanstående tabell visar exkluderade artiklar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exkluderade 
artiklar 

Författare Publiceringsdata Land Exkluderingsfaktor Sökmotor 

Children´s 
voices and 
positive 
affective 
outcomes 
regarding 
play-based 
language 
learning. 

Cheep-Arani, 
Rin 
Wasanasomsith, 
Punchalee 

PASAA – a journal 
of language 
teaching ang 
learning 
2016 

Thailand Ligger inte i Europa ERIC 
(ProQuest) 

Delving into 
young 
learners´ 
attitudes and 
motivation to 
learn english: 
comparing the 
Armenian and 
the Greek 
classroom.  

Sougari, Areti-
Maria 
Hovhannisyan, 
Iren 

RPLTL – Research 
papers in language 
teaching and 
learning 
2013 

Armenien 
och 
Grekland 

En jämförelsestudie 
vilket inte var 
intressant för oss.  

Snöbollsurval, 
Primo 

Play in the 
school 
context? The 
perspectives of 
Finnish 
teachers. 

Tellervo 
Hyvonen, 
Pirkko 

Australian journal 
of teacher 
education 

Finland  Fokuserar på förskola 
och lärarutbildning 
vilket inte är 
intressant för oss. 

Snöbollsurval,  
Primo 

Teacher views 
about using 
songs in 
teaching 
english to 
young 
learners. 

Sevik, Mustafa Educational 
research and 
reviews 
2011 

Turkiet Enbart fokus på 
lärarnas uppfattningar 
vilket inte var 
intressant för oss. 

ERIC 
(ProQuest) 



 
 

Bilaga 2 
Nedanstående tabell visar inkluderings- och exkluderingskriterier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inkluderingskriterier Exkluderingskriterier 
Peer reviewed Ej Peer reviewed 
Årtal 2011–2018 Avhandlingar 
Ämne (subject) - engelska Böcker 

Utbildningsnivå (Education level) – 
grundskola 

Recensioner 

Ålder på eleverna i urvalet – 6 till 12 år Forskningsöversikter 

Forskningsarena - Europa  

Tydlig systematisk process  



 
 

Bilaga 3 
Nedanstående tabell visar kodningen av de olika beståndsdelar som de utvalda artiklarna 
erhåller.  
 

Artikel  Finns 
tydliga 
frågeställ
ningar? 
Ja/nej  

 

Tydliggör 
författarna  
svar på̊ 
frågeställni
ngarna?  

 

Ges tydlig 
teoretisk 
bakgrund? 
Ja/nej  

 

Kvantitativ 
eller 
kvalitativ 
metod eller 
båda?  

 

Är resultat en 
testade 
statistiskt?  

 

Diskuteras svagheter 
eventuella felkällor? 
Ja/nej  

 

Antal 
referenser?  

 

Antal 
referenser 
som är Peer 
Reviewed 
artiklar i 
tidskrifter?  

 

Hur 
många 
citering
ar har 
artikeln
?  

 
Asmali, 
Mehmet (2017). 
Young 
learners´attitude
s and 
motivation to 
learn English. 
Novita-Royal 
(Research on 
Youth and 
Language), 
11(1), ss. 53-68.  
 

Ja Ja Ja Mixad metod, 
både 
kvalitativ och 
kvantitativ 

Ja, SPSS Forskaren anser att det är 
en liten studie med litet 
urval.  

47 12 3 

Impact 
factor 
0,543 

Copland, Fiona, 
Garton, Sue & 
Burns, Anne 
(2014). 
Challenges in 
teaching 
English to 
young learners: 
Global 
perspectives 
and local 
realities. TESOL 
Quarterly, 
48(4), ss. 738–
762 
 

Ja Ja Ja Mixad metod, 
både 
kvalitativ och 
kvantitativ  

Ja, Servey 
monkey, chi-
square test 
(SPSS) 

Ja, forskaren menar att 
undersökningen endast 
berättar om en vana 
(oskriven regel) och kan 
inte hävdas vara 
representativ på grund av 
ojämnheten i svaren från 
de olika länderna.   
Även kan de inte säga att 
denna typen av 
insamling är av standard 
förhållanden då svaren 
inte kan generaliseras 
över ett helt land.   

63 27 61 

Impact 
factor: 
2,256 5 
år: 
2,704 

Dagarin Fojkar, 
Mateja, Skela, 
Janez & Kovac, 
Pija (2013). A 
study of the use 
of narratives in 
teaching 
English as a 
foreign 
language to 
young learners. 
Canadian 
Center of 
Science and 
Education, 
English 
Language 
Teaching, 6(6), 
ss. 21-28 
 

Ja  Ja Ja Kvantitativ Nej Ett högre antal deltagare 
i studien skulle ge en 
mer korrekt bild av 
användandet av narrativ i 
grundskolan i Slovenien 
och på andra ställen. 
Samt att göra 
klassrumsobservationer 
och elevintervjuer skulle 
ökat äktheten.  

26 3 11 

Impact 
factor 
0,188 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artikel  Finns 
tydliga 
frågeställ
ningar? 
Ja/nej  

 

Tydliggör 
författarna  
svar på̊ 
frågeställni
ngarna?  

 

Ges tydlig 
teoretisk 
bakgrund? 
Ja/nej  

 

Kvantitativ 
eller 
kvalitativ 
metod eller 
båda?  

 

Är resultat en 
testade 
statistiskt?  

 

Diskuteras svagheter 
eventuella felkällor? 
Ja/nej  

 

Antal 
referenser?  

 

Antal 
referenser 
som är Peer 
Reviewed 
artiklar i 
tidskrifter?  

 

Hur 
många 
citering
ar har 
artikeln
?  

 
Griva, Eleni & 
Semoglou, Klio 
(2012). 
Estimating the 
effectiveness 
and feasibility 
of a game-based 
project for early 
foreign 
language 
learning. 
Canadian 
Center of 
Science and 
Education, 
English 
Language 
Teaching, 5(9), 
ss. 33-44 
 

Ja Ja Ja Mixad metod, 
både 
kvalitativ och 
kvantitativ 

Ja, SPSS 18,0 
Anova, 
variationsanal
ys. 

Liten deltagargrupp. 54 16 12 

Impact 
factor 
0,188  

Jurisevic, Mojca 
& Pizorn, 
Karmen (2013). 
Young foreign 
language 
learners´motivat
ion- A 
Slovenian 
experience. 
Porta 
Linguarum, 19, 
ss. 179–198 
 

Ja Oklart, inte 
tydligt 

Ja Kvantitativ Ja, SPSS Nej 60 18 16 

Impact 
0,426, 
5 års 
impact
en 
0,404 

Nikolov, 
Marianne 
(1999). Why do 
you learn 
English? 
Because the 
teacher is short. 
A study of 
Hungarian 
children´s 
foreign 
language 
learning 
motivation. 
Language 
Teaching 
Research, 3(1), 
ss, 33–56 
 

Ja Ja Ja Mixad metod, 
både 
kvantitativ 
och kvalitativ.  

Nej Ramverket är ovanligt, 
att undervisa samma 
grupp elever under 8 år 
är inte vanligt 
förekommande i något 
land. Det är ett lågt antal 
deltagare vilket är en 
begränsning, men 
lärarna, skolorna och 
kursplanen har hållits så 
konstant som möjligt. De 
tre grupperna har delat 
samma syn vilket gör att 
resultatet blir trovärdigt 
trots det låga antalet 
deltagare.  
Ytterligare en nackdel är 
att läraren, 
kursplansdesignern och 
forskaren är samma 
person.  

22 15 251 

Impact 
factor 
2,086, 
5åriga 
impact
en är 
2,536. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Artikel  Finns 
tydliga 
frågeställ
ningar? 
Ja/nej  

 

Tydliggör 
författarna  
svar på̊ 
frågeställni
ngarna?  

 

Ges tydlig 
teoretisk 
bakgrund? 
Ja/nej  

 

Kvantitativ 
eller 
kvalitativ 
metod eller 
båda?  

 

Är resultat en 
testade 
statistiskt?  

 

Diskuteras svagheter 
eventuella felkällor? 
Ja/nej  

 

Antal 
referenser?  

 

Antal 
referenser 
som är Peer 
Reviewed 
artiklar i 
tidskrifter?  

 

Hur 
många 
citering
ar har 
artikeln
?  

 
Sevik, Mustafa 
(2014). Young 
EFL learner 
beliefs about 
classroom 
songs. 
International 
Journal of 
English and 
Education, 3(1), 
ss, 50-59 
 

Ja Ja  Ja Kvantitativ Ja, SPSS 11 Ja, 4 skolor i en stad och 
därmed går det inte att 
generalisera svaret i hela 
Turkiet. Men då all 
undervisning är styrd av 
styrdokument så tror 
forskarna att de kan 
förvänta sig samma 
resultat i hela Turkiet. 
De ville ha 
klassrumsobservationer 
och elevintervjuer då det 
sannolikt hade styrkt 
studien men det var inte 
möjligt att genomföra på 
grund av lärar- och 
föräldrar oro.  

11 4 3 

Impact 
factor 
1,342 

Yildirim, Rana 
& Pinar Torun, 
Fatma (2014). 
Exploring the 
value of 
animated stories 
with young 
English 
language 
learners. 
TOJET- The 
Turkish Online 
Journal of 
Educational 
Technology, 
13(4), ss, 47-60 
 

Ja.  Ja Ja Mixad metod, 
både 
kvantitativ 
och kvalitativ. 

Ja, SPSS 15.0 Ja, studien har vissa 
begränsningar; studien är 
gjord på en skola. andra 
studier kan ha flera olika 
klasser, länder och ålder 
och kulturella 
bakgrunder. Studien bör 
göras på fler skolor i fler 
länder för att den ska bli 
mer bekräftande. 
Studien hade fokus på 
hur animerade berättelser 
påverkar elevernas 
attityder till att lära sig 
engelska men inte hur 
språket utvecklades för 
eleverna.  

36 3 7 
Impact 
index 
0,159 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 4 
Nedanstående tabell visar kodningen av de utvalda artiklarna 
 

 
 

Artikel Syfte/Frågeställningar Urval/Metod/ 
Teori 

Resultat Ytterliga
re 
forskning 

Diskussion  

Asmali, 
Mehmet (2017). 
Young 
learners´attitude
s and 
motivation to 
learn English. 
Novita-Royal 
(Research on 
Youth and 
Language), 
11(1), ss. 53-68.  
 

Syftet med studien var att 
utforska och ta reda på 
perspektiv, attityd och 
motivation hos elever till att 
lära sig engelska. 
Frågeställningar:  
1. Vad är turkiska unga 
elevers attityder till att lära 
sig engelska? 
2. Vad är elevers 
uppfattningar om 
engelskspråkig inlärning och 
instruktion? 
3. Vad är elevers 
uppfattningar om 
motivationsorienteringar mot 
att lära sig engelska? 

Urval:192 andraklassare i 
Turkiet från tre olika 
grundskolor. Ålder, 7 år.  
Område: Canakkale provinsen i 
(västra) Turkiet. Olika 
områden, från lågt utvecklad 
landsbygd till utvecklat 
stadscentrum.  
Metod: Mixad, både kvantitativ 
och kvalitativ för att göra den 
mer trovärdig och styrka den. 
Enkät med 19 frågor med tre 
delar. Både öppna och slutna 
frågor. Personliga intervjuer: 
semi-strukturerade och en 
fokusgruppintervju. I 
fokusgruppen totalt nio elever.  
 

1. Eleverna hade ganska positiva 
attityder till att lära sig engelska.  
2. Eleverna hade varierande idéer, 
de ville inte ändra så mycket på 
undervisningen men de ville ha 
mer spel, färgglada bilder, sånger 
och mindre skrivuppgifter. 113 av 
192 elever förväntade sig att lära 
sig engelska bara av att lyssna på 
läraren, bara 6% av eleverna 
förväntade sig att lära sig 
engelska genom lek, spel, sånger, 
dansa, måla.   
3. Yttre motivering, föräldrarnas 
positiva attityd till att deras barn 
ska lära sig engelska skapade 
elevernas positiva attityd till att 
lära sig engelska samt påverkade 
deras inre motivation positivt. 
Även framtida utbildning och 
socialt (prata med turister) var 
motiverande.  Spel och sång är 
bidragande för den inre 
motivationen.   

Föreslår en 
vidare 
forskning 
med fler 
deltagare 
samt att 
forskningen 
går över 
olika 
kulturer. 
Detta för att 
jämföra 
elevers 
olika 
utbildnings
miljöer/omr
åden.  

Slutsats: Lärare bör använda 
mer symboliska belöningar i 
form av tex klistermärken. Mer 
spel och sånger och 
målaraktiviteter bör ingå i 
undervisningen och minska på 
skrivuppgifterna. Eleverna bör 
inte få sitta och vänta på sina 
kompisar när de inte är färdiga, 
barn är på olika nivåer därmed 
borde lärare nivågruppera dem, 
men bara i engelska! Då kan 
lektionerna bli designade för 
deras proximala 
utvecklingszon.  

Copland, Fiona, 
Garton, Sue & 
Burns, Anne 
(2014). 
Challenges in 
teaching 
English to 
young learners: 
Global 
perspectives 
and local 
realities. 
TESOL 
Quarterly, 
48(4), ss. 738–
762 
 

Syfte var att skildra 
övergripande trender men 
även att utforska lokala 
variationer och möjliga 
orsaker till dessa variationer.  
Frågeställningar:  
1. Vad är lärares 
uppfattningar om de 
utmaningar de möter i att 
undervisa engelska till unga 
elever? 
2. Vilka utmaningar upplevs 
globalt och lokalt? 

Urval: 142 länder, 4459 lärare 
som svarade. 80,4% var 
kvinnor, 68% arbetade i statlig 
skola, 27% i privat skola. 74% 
av skolorna var belägna i 
städer. Icke-slumpmässigt 
urval.  
Åldersspann mellan 20–40 år.  
Metod: mixad metod, både 
kvantitativ och kvalitativ.  
Global undersökning: 
kvantitativ över internet 
(survey monkey) men även i 
pappersform för de som inte 
hade tillgång till internet.  
En öppen fråga till lärarna. 
Identifierade nyckelord i svaren 
för att skapa kategorier. 
Intervjuer och observationer 
med 5 lärare från olika länder, 
Colombia, Italien, Sydkorea, 
Tanzania och Förenade 
Arabemiraten. Ljudinspelade 
observationerna och 
anteckningar. Intervjuer – 
transkriberade dem. 
Observationsnoteringarna och 
intervjutranskriptionerna låg 
som grund för att identifiera 
utmaningarna.  

1. Man kan se att utmaningar, 
lärare vill ha mindre klasser - 
större klasser är sammankopplat 
med beteendeproblem och sämre 
inlärning, mer tillgång till ny 
teknologi, fler timmar för att 
undervisa engelska. Den största 
utmaningen som lärare möter är 
språkproblem hos dem själva, 
framförallt uttal. Sedan kommer 
disciplinproblem och 
beteendeproblematik och 
klassrumshantering. Därefter 
motivation samt att lärare såg 
svårigheter i att hantera elevers 
olika behov och nivå på 
kunskaperna.  
Skriva på engelska är en 
utmaning. Det är svårt att lära 
eleverna att skriva korrekt och 
kreativt. En utmaning är att 
undervisa inom grammatik, 
eleverna blir lätt uttråkade.  En 
stor utmaning är även att få 
eleverna att vilja och våga prata 
engelska inför varandra, att få 
eleverna att endast kommunicera 
på engelska.  
2. Lärarna ansåg att det var 
viktigt att de fick lära sig 
språkundervisningsdidaktik. 
Utmaningar: lärare har för lite 
kunskap om språkdidaktik. Även 
att prata engelska är en utmaning 
och kunna lära elever att prata 
och kommunicera på engelska. 

- Slutsats: Lärare identifierar 
pedagogiska färdigheter som 
lärarutbildningar behöver svara 
till. Exempel didaktik. 
Differentiering är en utmaning 
som kan tillgodoses genom 
kurser och kursmaterial, detta 
är en relevant och framväxande 
fråga. Det är viktigt när det 
gäller det lokala att 
klasstorleken påverkar, lärarens 
egna kunskaper och 
självförtroende och tidspressen 
påverkar, detta är utmaningar 
för det lokala 
utbildningsförhållandet.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

Artikel Syfte/Frågeställningar Urval/Metod/ 
Teori 

Resultat Ytterliga
re 
forskning 

Diskussion  

Dagarin Fojkar, 
Mateja, Skela, 
Janez & Kovac, 
Pija (2013). A 
study of the use 
of narratives in 
teaching 
English as a 
foreign 
language to 
young learners. 
Canadian 
Center of 
Science and 
Education, 
English 
Language 
Teaching, 6(6), 
ss. 21-28 
 

Syfte: Att undersöka 
användandet av narrativ i 
undervisningen med 
främmande språk till elever 
som lär sig engelska.  
Syftet innehåller 10 frågor. 
1. Frekvensen av narrativt 
användande  
2. Förhållandet mellan 
användningen av arbetsbok 
och användningen av 
narrativt 
3. Förhållandet mellan att 
läsa och narrativ 
4. Anledningar till att 
använda narrativ 
5. Elevers respons till 
användningen av narrativ 
6. Förhållandet mellan att 
använda verkliga berättelser 
eller anpassade berättelser 
7. Kriterier för va l av böcker 
8. Klassrumshantering vid 
användning av narrativ 
9. Berättande tekniker 
10. Frekvensen och typerna 
av aktiviteterna som används 
efter att ha läst eller berättat 
en berättelse 

Urval: 50 kvinnliga lärare från 
30 olika slovenska skolor 
undervisande i engelska i tredje 
och fjärde klass. 30 enkäter 
från 4:e klassare och 20 från 
3:e klassare.  
Område: både stadsområden 
och landsbygdsområden i 
Slovenien.  
Metod: Kvantitativ. Enkäter 
som bestod av 19 frågor 16 
stängda och 3 öppna.  
 

Mestadels av de medverkande 
lärarna använde narrativ när de 
undervisade elever i 3:e eller 4:e 
klass i genomsnitt 1 eller 2 
gånger i månaden. Det är 
fortfarande ett högt antal lärare 
som inte använder narrativ 
frekvent. De lärare som inte 
använder en arbetsbok frekvent 
använder narrativ i högre grad.  
Eleverna gillar att lyssna på 
narrativ.  

Rekommen
derar att 
forska 
vidare på 
användande
t av narrativ 
i 
undervisnin
gen i ett 
främmande 
språk.  

Slutsats: Narrativ är en vanlig 
förekommande teknik i 
undervisningen i främmande 
språk.  
En anledning till att inte 
narrativ används så frekvent är 
att det kräver mer förberedelse 
och mer kunskaper från läraren. 
Dock bör narrativ användas 
mer då den bidrar till en delad 
social erfarenhet och skapar ett 
avslappnat klassrumsklimat.  
Är även en god grund till språk 
och en bra start till 
uppföljningsaktiviteter. 

Griva, Eleni & 
Semoglou, Klio 
(2012). 
Estimating the 
effectiveness 
and feasibility 
of a game-based 
project for early 
foreign 
language 
learning. 
Canadian 
Center of 
Science and 
Education, 
English 
Language 
Teaching, 5(9), 
ss. 33-44 
 

Syftet var att undersöka 
effektiviteten och 
genomförbarheten av ett lek-
baserat projekt och dess 
inverkan på elevers muntliga 
språkutveckling. 
Frågeställningar:  
a) Kan elevers hörförståelse 
och talförmåga utvecklas i ett 
lek-baserat stöttande 
klassrumsklimat? 
b) Vad var 
undervisningssamman-
hanget och hur var barns 
deltagande i fysiska 
aktiviteter och rollspel? 

Urval: 22 elever i andraklass i 
en grekisk skola. Medelålder på 
7,41 år. Kontrollgrupp på 22 
elever, medelålder på 7,56 år. 
Område: Grekland 
Metod: Kvalitativ och 
kvantitativ metod, mixad.  
För- och eftertester som i sin 
tur bestod av fyra delar. 
Dagböcker från lärarna, där de 
reflekterade över 
undervisningen (lärande och 
frågor i undervisningen i 
relation till lekarna) i 
engelskan. Totalt 16 stycken 
samlades in.  

Resultat i för- och eftertesterna: 
hittade en stark effekt på lek-
baserad undervisningen i 
experimentgruppen. När det 
gäller talförmågan visade lek-
baserad undervisningen ha väldigt 
goda effekter. Även 
hörförståelsen visade sig bli 
bättre.  
Eleverna blev mer delaktiga, 
flexibla, kommunicerade mer och 
villiga att delta. Barns deltagande 
i aktiviteterna och dess attityd var 
positiv, de höll fokus och intresse. 
Även blyga barn vågade vara 
med. 
Undervisningssammanhanget: 
lek-baserad undervisning var 
tilltalande arbetssätt som stärker 
samarbetet och bidrog till 
utvecklade språkkunskaper. 
Emotionella och sociala förmågor 
utvecklades hos eleverna. 
Skapade bättre klassrumsklimat. 
Förbättrade motivationen till att 
lära sig.  

För att 
kunna 
generalisera
: 
forskningen 
kan göras 
på en större 
grupp 
elever, i 
fler 
klassrum 
och på 
andra 
geografiska 
områden. 
Fortsätta 
med 
forskningen 
i samma 
klass, följa 
klassen ett 
år till för att 
se 
utvecklinge
n och se 
hela bilden 
av lek-
baserad 
undervisnin
g 

Projektet hade en positiv effekt 
på klassrumsdynamiken. 
Eleverna fick möjlighet att 
uttrycka språk via känslor och 
att lösa problem, fatta beslut 
och att socialisera sig. Genom 
leken lärde sig barnen att dela 
med sig, samarbeta, kontrollera 
humöret med hjälp av att hjälpa 
varandra att lösa problem. De 
fysiska aktiviteterna krävde inte 
ett språkbruk utan elever med 
begränsat språk, blyga och 
mindre självsäkra barn blev 
uppmuntrade att delta, uttrycka 
sig och kommunicera genom 
lek. 



 
 

 
 
 
 

Artikel Syfte/Frågeställningar Urval/Metod/ 
Teori 

Resultat Ytterliga
re 
forskning 

Diskussion  

Jurisevic, 
Mojca & 
Pizorn, Karmen 
(2013). Young 
foreign 
language 
learners´motivat
ion- A 
Slovenian 
experience. 
Porta 
Linguarum, 19, 
ss. 179-198 
 

Syftet var att undersöka hur 
elever lär sig ett främmande 
språk i den första delen av 
grundskolan i Slovenien. Hur 
de är motiverade till att lära 
sig ett främmande språk i 
skolans kontext.  
Frågeställningar:  
1. Hur mycket är eleverna 
egentligen motiverade? 
2. Hur uppfattar eleverna sin 
egna inlärningsförmåga 
(deras akademiska självbild)?  
3. Vilka mål sätter eleverna 
för sig själva? 
4. Vilka inlärningsaktiviteter 
motiverar i grunden 
eleverna? 

Urval: 591 elever från 31 
grundskolor i Slovenien, ålder 
6–8 år. 11% var 6 år, 20% var 7 
år och 69% var 8 år. Jämn 
könsfördelning. 
Metod: Kvantitativ. Enkäter 
med nio slutna frågor och en 
öppen fråga för eleverna, 
frågorna var anpassade för 
eleverna för att få äkta svar. De 
fick föräldragodkännande att 
genomföra enkäterna.  

Resultat: 
1. Visar att eleverna är i grunden 
motiverade till att lära sig ett 
främmande språk. Den uppfattade 
inneboende motivationen att lära 
sig ett främmande språk kan vara 
främst utvecklingsberoende.  
2. Elever som lär sig ett 
främmande språk i den här åldern 
formar en positiv självbild och 
utvecklar en känsla av 
inlärningskompetens genom att 
hantera språkkunskaper. 
3. De vill lära sig ett främmande 
språk främst för sin egen 
förståelse. De ser att det är 
användningsbart. Även 
anledningar som att eleverna 
gillar det främmande språket, att 
göra föräldrarna nöjda och för att 
alla andra i klassen lär sig ett 
främmande språk. (eleverna vill 
kunna resa, titta på tv/filmer och 
läsa böcker) 
4.  Lek-baserad undervisning 
motiverar mest, sedan sjunga och 
dansa. Trots detta var det en hög 
andel elever som angav att den 
traditionella undervisningen 
(skriva o läsa) motiverar dem.  

Föreslår 
ingen 
vidare 
forskning 
då denna 
forskningen
s resultat 
kan tolkas 
som 
acceptabla i 
betydelsen 
av den 
uppnådda 
kvaliteten i 
den 
pedagogisk
a 
processen, 
behöver 
ingen 
förbättring.  

Slutsats: Eleverna förstår vikten 
och användbarheten av att lära 
sig ett främmande språk. 
Eleverna får språkkunskaper 
med tillskott av sin egna 
kognitiva, sociala och 
emotionella utveckling. 
Det är viktigt att känna till 
varje elevs inlärningsstil och 
kunna matcha den med olika 
undervisningsmetoder. Som 
lärare måste man ha koll på 
både de kognitiva och de 
motiverande komponenterna i 
en lärprocess för att eleverna 
ska utvecklas i den proximala 
utvecklingszonen.  

Nikolov, 
Marianne 
(1999). Why do 
you learn 
English? 
Because the 
teacher is short. 
A study of 
Hungarian 
children´s 
foreign 
language 
learning 
motivation. 
Language 
Teaching 
Research, 3(1), 
ss, 33–56 
 

Syftet var att designa och 
vidareutveckla en EFL-
kursplan för elever. För att 
göra detta var det nödvändigt 
att ta reda på deras attityder 
och motivation.  
Frågeställningar: 
1. Varför tror elever att de lär 
sig engelska som ett 
främmande språk? 
2. Vilka faktorer motiverar 
dem att lära sig främmade 
språk; på vilket sätt och till 
vilken utsträckning? 

Urval: 84 deltagare i 
långtidsstudien. 45 elever, 
åldrar 6-14 år. Jämn 
könsfördelning,  
Område: väletablerat område 
som var anslutet till Pecs 
universitet i Ungern.  
Metod: Mixad, frågeformulär 
med sex stycken öppna frågor.  
Därefter ett uppföljningssamtal 
där lärarna (lärarna hade 
summerat ihop frågorna och 
svaren) pratade med eleverna. 
läraren tog anteckningar under 
samtalet.  

1. De kunde hitta fyra grupper: 
klassrumsupplevelser (ex, för att 
det är roligt, intressant, vi får bara 
leka), läraren (ex, har långt hår, är 
snäll och är kort), externa 
anledningar  
 (ex. föräldrar, de vill lära 
föräldrar, syskon språket eller att 
de också lär sig språket) och 
praktiska anledningar (ex förstå 
och tolka vid utlandsresor).  
2. Eleverna har en generell 
positiv attityd till att lära sig och 
till aktiviteterna i undervisningen. 
De har en inre motivation till att 
delta på lektionerna. Den starka 
emotionella kopplingen till 
läraren är viktigare men blir 
gradvis svagare ju äldre eleverna 
blir.  Eleverna motiveras av 
prestationer såsom genom bra 
betyg, belöningar och 
språkkunskaper. Att leka lekar, 
spela spel, berättelser i 
undervisningen motiverar 
eleverna i de yngre åldrarna.  

Vidare 
forskning 
på 
lärarstilar i 
andra 
ämnen än 
engelska då 
de är 
odemokrati
ska och 
aggressiva 
(både 
personlighe
t och lärstil) 
hos 
undervisan
de lärare. 
Även 
vidare 
forskning 
på en 
bredare 
population 
av barn i 
samma 
åldersgrupp
. Detta 
borde 
utveckla 
samma 
resultat.  

Slutsatser: 
Det gick att hitta likheter 
mellan de olika 
åldersgrupperna, ju yngre 
eleverna är desto viktigare är 
det med relationen till läraren, 
medans äldre elever är det 
viktigt att de kan se framåt vad 
de ska använda språket till i 
framtiden.  
Eleverna i studien var 
utmanade av uppgifter och 
aktiviteter.  (Om det finns 
negativa undervisningssätt i 
andra ämnen så förs de över till 
engelskan.) 
En annan viktigt upptäckt är att 
även om klassrums- och 
läraranledningar minskade med 
åren så var de mest uppskattade 
aktiviteterna de som utvecklar 
en inre motivation genom hela 
åtta års perioden.  
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Resultat Ytterliga
re 
forskning 

Diskussion  

Sevik, Mustafa 
(2014). Young 
EFL learner 
beliefs about 
classroom 
songs. 
International 
Journal of 
English and 
Education, 3(1), 
ss, 50-59 
 

Syftet var att utforska vad 
EFL-elevers uppfattning är 
om klassrumssånger samt hur 
dessa används i turkiska 
grundskolor. 
Frågeställningar: 
1. Vad är turkiska unga EFL-
elevers uppfattningar om 
klassrumssånger? 
2. Hur används 
klassrumssånger i de unga 
EFL- elevernas kontext i 
turkiska grundskolor? 

Urval: 129 turkiska EFL-elever 
i klass 4, ålder 10-11 år, varav 
51 st 10-åringar och 78 st 11 
åringar. Icke-slumpmässigt 
urval. Jämn könsfördelning. 
Frivilligt deltagande. Från fyra 
grundskolor.  
Område: Burdur Turkiet 
Metod: Kvantitativ enkät som 
innehöll tre delar med 16 
frågor.  

1. Unga elevers syn på 
klassrumssånger: det är ett 
effektivt sätt att lära sig på och 
borde vara en del av 
undervisningen i större 
utsträckning än vad det var vid 
studiens genomförande, 82,17% 
eller 106 elever ansåg detta  
2. Klassrumssånger används inte 
ofta 95,35% eller 123 elever 
svarar att de är osäkra eller håller 
inte med om att undervisningen 
kontinuerligt innehåller 
klassrumssånger.  

Rekommen
derar: 
djupare 
forskning 
på hans 
studie. En 
klassrumsså
ng ska bli 
inlärd per 
månad.   

Slutsatser: När klassrumssånger 
används utvecklar eleverna 
förmågan att lyssna samt det är 
en av de roligaste aktiviteterna i 
engelskundervisningen. 
Även en av de mest effektiva 
språkinlärningsstrategierna i 
unga åldrar. Förbättrar 
memoreringen av vokabulär 
samt förståelsen. 
Klassrumssånger är betraktat 
som nödvändigt, viktigt och 
effektivt i EFL-kontexten.  
Klassrumssånger är ett effektivt 
sätt att undervisa i 
hörförståelse. Klassrumssånger 
är verkligen nödvändiga i 
undervisningen 

Yildirim, Rana 
& Pinar Torun, 
Fatma (2014). 
Exploring the 
value of 
animated stories 
with young 
English 
language 
learners. 
TOJET- The 
Turkish Online 
Journal of 
Educational 
Technology, 
13(4), ss, 47–60 
 

Syftet var att undersöka 
effekten av att använda 
animerade berättelser i 
attityderna hos unga elever 
som ska lära sig engelska. 
(Young EFL Learners) 
Frågeställningar: 
1. Vad är unga EFL-elevers 
attityder för att lära sig 
engelska i början av studien? 
2. Vad är unga EFL-elevers 
attityder för att lära sig 
engelska i slutet av studien? 
3. Ger språkundervisning 
genom animerade berättelser 
någon förändring hos unga 
EFL-elevers attityd till att 
lära sig engelska? 
4. Vad är unga EFL-elevers 
uppfattning om 
språkundervisning genom 
animerade berättelser? 

Urval: Antal deltagare var 31 
stycken elever i sjätte klass, 
ålder 11–12 år. Icke-
slumpmässigt urval. 
Könsfördelningen var 14 tjejer 
och 17 killar.  
Område: ett landsbygdsområde 
i Turkiet.  
Metod: Mixad-metod mellan 
kvantitativ och kvalitativ för att 
få en detaljerad bild av 
uppfattningarna som fanns. För 
att få ett trovärdigt och äkta 
resultat användes flera olika 
datainsamlingsverktyg för att 
mäta deltagarnas attityder till 
att lära sig engelska.  
Datan samlades in genom fyra 
olika datainsamlings verktyg: 
ett strukturerat attitydsenkäter, 
ett attitydsenkäter med öppna 
frågor. Vidare genomfördes en 
semi-strukturerad intervju. 
Deltagarna i den 
semistrukturerade intervjun var 
nio stycken elever.  Ett 
lektionsutvärderingsformulär 
fylldes i vid slutet av varje 
vecka.  

1. Positiv attityd  
2. Ökad positiv attityd 
3. roligare än tidigare, innan 
undervisades eleverna bara med 
en arbetsbok. 
4. Roligt, finns mer info i artikeln 

Föreslår 
vidare 
forskning 
av 
effekterna 
på 
elevernas 
språkkunsk
aper genom 
animerade 
berättelser 

Slutsatser: Skapa ett 
klassrumsklimat där eleverna 
får både fonetiskt och visuellt 
stöd i en betydelsefull kontext. 
Berättelserna ger lärarna 
möjlighet att presentera och 
upprepa vokabulär och 
grammatik i ett betydelsefullt 
sammanhang samt att integrera 
övriga aktiviteter som är 
relaterade till temat. Det är ett 
fördelaktigt arbetssätt för att få 
sammanhang och effekt i det 
inlärda språket. 
Med hjälp av olika material 
berika klassrummet, samt 
bilder, tekniska verktyg, 
rekvisita är fördelaktigt i 
undervisningen för att bibehålla 
och öka kunskapen. Detta 
istället för en arbetsbok.   
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