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Abstract 
The aim of this study is to investigate the opinions teachers teaching English in grades 4-6 

have on Extramural English in school, the advantages and disadvantages Extramural English 

brings, and how they teach to support the acquisition of English for students. The study is 

based on the following questions: Which teaching methods supports students' language 

acquisition of English according to teachers in grades 4-6? Which connections do teachers see 

between students' Extramural English and their attitude to, and knowledge of, English? Do 

teachers let students' Extramural English interests take place in the classroom, and in which 

ways? Results from interviews with five teachers from four different schools, and 

questionnaire responses from 122 teachers, has been used to create the basis for the study. 

Results show that participating teachers find students attitude to English, as a language as well 

as subject in school, to be mainly positive. From the teacher’s perspective the students 

positive attitude reflects on student’s production of English. Many of the teachers express that 

they include elements of Extramural English when they teach. The study may be of interest 

from a didactic perspective as it provides insight to how teachers view, and use, Extramural 

English while teaching. 

 

Keywords: Second language acquisition, Extramural English, Second language education, 

motivation, grade 4-6 



   

 

 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare som undervisar i engelska i årskurs 4-6 

ser på fritidsengelska i skolan, eventuella fördelar och nackdelar som fritidsengelska innebär, 

men också hur man undervisar för att främja förvärvandet av engelska hos eleverna. Studien 

utgår från följande frågeställningar: Vilka undervisningsmetoder främjar elevers 

språkförvärvande av engelska enligt lärare i årskurs 4-6? Vad ser lärare för kopplingar mellan 

elevers fritidsengelska och deras inställning till, och kunskaper i, engelska? Låter lärare 

elevernas fritidsengelska ta plats i klassrummet, och i så fall hur? Resultat från intervjuer med 

fem lärare från fyra grundskolor, samt enkätsvar från 122 lärare, har använts för att skapa 

underlag till studien. Av resultaten framgår det att medverkande lärare anser att elevers 

inställning till engelska, både som språk och som skolämne, är huvudsakligen positiv. Ur 

lärarnas perspektiv reflekteras elevernas positiva inställning i deras produktion av engelska. 

Majoriteten av lärarna uttrycker även att de inkluderar fritidsengelska element i sin 

undervisning. Studien kan vara av intresse ur ett didaktiskt perspektiv då den ger en inblick i 

hur lärare idag ser på, och använder sig av, fritidsengelska i sin undervisning. 

 

Nyckelord: Andraspråksförvärvande, fritidsengelska, andraspråksundervisning, motivation, 

årskurs 4-6
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1. Inledning 
 

På vägen från personalrummet till klassrummet passerar jag elevernas kapprum. Bänken till 

vänster ockuperas av tre tjejer som livligt diskuterar The Seven Deadly Sins, deras favoritserie 

både i tryckt format och på TV. Jag hör dem prata om att “The princess is dead”, och förstår 

att de måste syfta till en av karaktärerna från serien. På höger sida, i fönstret, sitter ett gäng 

killar och diskuterar ett spel som jag aldrig har hört talas om. Det finns tydligen en ny update 

med nya skins, map changes och starter packs. Engelska och svenska blandas friskt, och 

eleverna pratar nästan lika mycket engelska som svenska.  

 

Barn och ungdomars syn på, och tillgång till, engelska verkar ha genomgått en stor förändring 

sedan millennieskiftet. Engelskan är inte bara ett skolämne, utan också ett sätt att 

kommunicera. Tidigare har film, tv-serier och musik varit några av sätten att möta engelska på 

fritiden, men nu finns engelskan också i digitala världar, där barn och ungdomar interagerar 

och kommunicerar i spel. Den utveckling som skett rörande fritidsengelska aktiviteter blir 

tydlig när man tillbringar tid bland elever: fritidsengelskans inflytande över elevers 

språkförvärvande har ökat, och det blir tydligt allt längre ner i åldrarna. När man tillbringar tid 

i skolor ser man hur fenomenet har inte bara avspeglats i elevernas språkfärdighet utan även i 

deras språkliga självförtroende. Det är något som vi inte bara kan, utan enligt läroplanen bör, 

ta vara på i skolan. Skolverkets kursplan i engelska säger att elever ska “ges möjlighet att 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” men också ges möjlighet att utveckla sina 

“kunskaper om områden och sammanhang där engelska används”, samt att få det 

självförtroende som krävs för att faktiskt använda sig av sina kunskaper i olika sammanhang 

(Skolverket, 2019, 33).   

 

Skolan är alltså inte längre barn och ungdomars primära källa för att lära sig engelska. 

Svenska elever möter mängder av engelska utanför skolan, och man kan därför anta att de 

också får en stor del av sina engelskkunskaper av den engelska de möter utanför skolan. 

Elever finner sin inspiration och motivation i filmer, spel och texter i olika format. Men går 

det att koppla den undervisning i engelska som de får i skolan till dessa fritidsengelska 



 

2 

 

aktiviteter? Hur kan vi överföra elevers intresse för fritidengelska aktiviteter till skoltid, och 

hjälpa eleverna för att deras språkfärdighet ska utvecklas ytterligare? I denna studie kommer 

lärares syn på för- och nackdelar med att använda sig av fritidsengelska element i sin 

undervisning diskuteras. Vidare kommer även betydelsen av digital utrustning och digital 

kompetens tas upp samt främjandet av elevers språkförvärvande av engelska.              

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka vilken effekt fritidsengelska har på dagens 

engelskundervisning i årskurs 4–6 samt om, och hur, engelskalärare använder sig av 

fritidsengelska i sin undervisning. Studien har sin utgångspunkt i följande forskningsfrågor:  

 

● Vilka undervisningsmetoder främjar elevers språkförvärvande av engelska enligt lärare i 

årskurs 4-6? 

● Vad ser lärare för kopplingar mellan elevers fritidsengelska och deras inställning till, och 

kunskaper i, engelska?  

● Låter lärare elevernas fritidsengelska ta plats i klassrummet, och i så fall hur?  

 

För att finna svar på dessa frågor har fem lärare som undervisar i engelska i årskurs 4-6 

intervjuats. Resultaten från en enkät, där 122 lärare i engelskämnet deltog, har också fungerat 

som underlag.  
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2. Bakgrund 

2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 En inkluderande engelskundervisning  

 

Kursplanen i engelska (Skolverket, 2019) lägger mycket fokus på kommunikation. Trots detta 

bedrivs mycket av undervisningen i engelska på svenska. Skolinspektionen släppte 2011 en 

rapport över en kvalitetsgranskning av undervisning i engelska, baserad på systematiska 

observationer, intervjuer och enkäter (Skolinspektionen, 2011). De hade bland annat 

observerat att många av eleverna behövde utmanas mer i engelska (Skolinspektionen, 2011, 

6). Skolinspektionen har också undersökt hur undervisningen har anpassats för att inkludera 

elevers olika behov, och kommit fram till att förhållandevis få lektioner har anpassats för att 

möta de olika behov som finns (Skolinspektionen, 2011, 7).  

 

En av de saker som observerades var bristen på datorer i undervisningen (Skolinspektionen, 

2011, 8). Trots det presterar svenska elever bra i engelska, och i Skolinspektionens granskning 

(2011) lyfts fritidsengelskan som en möjlig orsak till att svenska elevers kunskaper i engelska 

är på den nivå den är. Dock anses den engelska elever lär sig utanför skolan användas alltför 

sällan i undervisningssammanhang. Det ifrågasätts också om eleverna ges likartade 

förutsättningar att prestera enligt deras individuella utvecklingsmöjligheter (Skolinspektionen, 

2011, 8). För att detta ska vara möjligt behöver alla elever ha tillgång till samma utrustning i 

klassrummen, och datorer är en viktig del av den utrustningen. I dagsläget finns i regel 

tillgång till dator i varje klassrum, men inte en till varje elev. Att inte ha tillgång till datorer i 

klassrummet försvårar undervisningen då den är en så stor källa till information, ett viktigt 

verktyg i skolarbetet, men också en förutsättning för att elever ska bygga upp en digital 

förmåga. Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Det innebär att de ska ”ges möjlighet 

att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik” samt ” utveckla 

digital kompetens”, något som kräver tillräcklig utrustning (Skolverket, 2019, 8). 

 

Kursplanen i engelska för grundskolan uttrycker att vi genom språket kan öka våra chanser att 

knyta band, både privata och professionella, ur ett internationellt perspektiv: 
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Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha 

kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till 

kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i 

vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. 

Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och 

kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv. 

(Skolverket,2019, 33). 

 

Kursplanen säger också att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla en 

kännedom kring hur man söker information samt tar till sig information, både genom tal och 

skrift. Undervisningen ska sedan bidra till att eleverna får ett intresse för språket, men ska 

också visa eleverna språkets syfte (Skolverket, 2019, 33). För årskurs 4-6 i grundskolan kan 

man koppla elevers fritidsengelska aktiviteter till flera delar i kursplanens centrala innehåll, 

exempelvis under Kommunikationens innehåll. Här tas ”ämnesområden som är viktiga för 

eleverna” upp, ”vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter” 

samt ”vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där 

engelska används”. Dessa områden är alla relevanta för den engelska elever möter på fritiden, 

samt för kopplingen till den engelska de möter i skolan (Skolverket, 2019, 34). 

 

Den påverkan fritidsengelska har på barns språkförvärvande är som fenomen relativt nytt. Pia 

Sundqvist myntade begreppet Extramural English i Sverige och har definierat det som den 

engelska elever lär sig “outside the walls of the classroom” (Sundqvist, 2009, 1) vilket på 

svenska innebär den engelska elever lär sig utanför klassrummets väggar, en interaktion på 

engelska där läraren inte är initiativtagare (Sundqvist, 2009, 1). Begreppet inkluderar den 

information elever tar till sig, den receptiva förmågan, samt den information de producerar 

själva (Sundqvist, 2009, 25). I den här studien har den svenska översättningen till Extramural 

English, fritidsengelska, tillämpats.  

 

Det är viktigt att göra undervisningen inkluderande, och relevant, för så många elever som 

möjligt. I detta avseende finns det många olika faktorer att ta hänsyn till. I en undersökning 

med syftet att kartlägga motivationsstrategier i undervisningen av andraspråk försökte man 

klargöra några av dessa faktorer (Csizér och Dörnyei, 1998). Deltagarna i undersökningen 
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bestod av 200 lärare i engelska i Bulgarien. Cirka hälften av dessa lärare undervisade i yngre 

åldrar (Csizér och Dörnyei, 1998, 210). Resultatet presenterades likt tio budord, och innehöll 

punkter som att det till exempel var viktigt att läraren var en god förebild då man som lärare 

har ett stort inflytande över elevernas inställning till engelska. Med andra ord avspeglas 

lärarens egen attityd, den inställning läraren har till engelska, i elevernas. Andra punkter på 

listan var klassrumsklimatet, tydliga genomgångar av uppgifter, samt att främja elevernas 

självständiga lärande. De menar att med ökad motivation att lära ökas också det ansvar 

eleverna tar för sitt eget lärande (Csizér och Dörnyei, 1998, 215-217).    

 

2.1.2 Elevers fritidsengelska aktiviteter och digitala vanor  

 

I en studie från 2012 (Sundqvist och Sylvén), rörande spel som en utgångspunkt för 

språkförvärvandet av engelska som andraspråk, framkom en stark koppling mellan digitala 

spelvanor och språkliga färdigheter. 87 svenska elever från årskurs 4–6 deltog i studien, med 

syftet att undersöka hur kopplingen mellan deras spelvanor och språkfärdigheter yttrade sig. 

Med hjälp av en enkät, en språkdagbok, samt tre test i språkfärdighet, kartlades sedan 

elevernas språk- och spelvanor (Sundqvist och Sylvén, 2012, 302). De data som samlades in 

visade att eleverna i genomsnitt ägnade 9,4 timmar i veckan åt fritidsengelska aktiviteter. 

Resultaten visade att elevernas fritidsengelska aktiviteter skiljde sig åt mellan pojkar och 

flickor. De visade också att pojkar lade mer tid på dessa aktiviteter än vad flickor gjorde. 

Pojkarna spelade mer frekvent online-spel, med multipla spelare, samtidigt som flickorna 

spelade spel för en spelare, som gick att spela off-line (Sundqvist och Sylvén, 2012, 311).  

 

Skillnaden mellan pojkar och flickors digitala vanor visar även Statens medieråd, som 

vartannat år publicerar en rapport som presenterar ungas medievanor, samt deras inställning 

till media (Statens medieråd, 2017). Även om deras undersökningar inte specificerar vilket 

språk som ligger i fokus, ger de en god uppfattning om digitala vanor och tillgången till de 

apparater som är en förutsättning för att underhålla dessa vanor. Deras rapport Ungar och 

medier 2017 (2017) visar att 86 % av de unga som deltog i deras undersökning använde sin 

mobil till att spela på, och oavsett åldersgrupp var det fler pojkar än flickor som spelade 

(Statens medieråd, 2017, 20–21). Deras undersökning visade också att internet- och 
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mobilanvändande som överskrider mer än tre timmar/dygn har gått från 7 % år 2005, till 24 % 

år 2016 (Statens medieråd, 2017, 6). Undersökningen visade också att ca 85 % av barnen i 

åldersgruppen 9–12 år hade tillgång till en egen smartphone, men bara 36 % till en egen dator. 

Däremot hade 56 % tillgång till en dator i hemmet (Statens medieråd, 2017, 16).  

 

En avhandling (Bradley, 2013) rörande kopplingen mellan webbaserade aktiviteter och 

språkförvärvande har visat hur “webbaserade miljöer ger ett ökat oberoende utanför 

klassrummet” (Bradley, 2013, 105). Med ökat oberoende menar Linda Bradley (2013) att man 

genom att själva öka sin produktion av engelska i digitala forum skapar ett band med olika 

mottagare. Det är genom dessa mottagare man får respons och feedback, vilket leder till 

utveckling av språket, respons som man annars hade fått av lärare i skolan. Forskningen 

bestod av totalt fyra studier, vilka visade att webbaserade element i undervisningen hade en 

gynnsam effekt på elevernas progression i språkinlärningen, speciellt när eleverna hade 

aktiviteter där de samarbetade. Aktiviteterna öppnade också för “nya former för språklärande” 

(Bradley, 2013, 112-113).  

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

2.2.1 Krashens hypoteser kring språkförvärvande 

 

Stephen Krashen, professor vid University of Southern California, har forskat mycket kring 

lingvistik samt förvärvandet av språk, och har bland annat tagit fram fem hypoteser kring 

förvärvandet av andraspråk (Krashen, Stephen. D, 2009). De fem hypoteserna är de följande:   

 

1. The Acquisition-learning distinction   

2. The Natural order hypothesis   

3. The Monitor hypothesis   

4. The Input hypothesis   

5. The Affective Filter hypothesis    

 

Krashen (2009) beskriver hypotesen om Acquisition-learning, som behandlar själva 

förvärvandet och inlärningen av språket, som en av de mest fundamentala av de fem 
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hypoteserna. Enligt Krashen (2009) är förvärvandet av ett språk en process som sker relativt 

omedvetet, och att det är själva användandet av språket som sker medvetet. Genom att 

förvärva språk på det här sättet skapar vi också en känsla för vad som är rätt och fel, rent 

språkmässigt, även om vi inte kan uttrycka det med grammatiska termer. Krashen (2009) 

menar att förvärvandet av ett språk, Acquisition, är en informell process. Inlärningen av 

språket är däremot den medvetna processen i hur man lär sig ett språk, kunskapen om hur och 

vad man lär sig. Om förvärvandet ses som informellt, är inlärningen den formella delen av hur 

man lär sig ett språk. Grammatik och språkregler är en del av det formella lärandet (Krashen, 

2009, 10). 

 

 The Natural order hypothesis syftar till att språkutvecklingen följer en naturlig ordning. 

Elever som lär sig andra språk än sitt modersmål kan därför tillåtas göra misstag i sitt 

språkförvärvande, utan att korrigeras (Krashen och Terrell, 1983, 28). Enligt The Monitor 

hypothesis är det medvetna lärandet av språk väldigt begränsat, och att det bara kan användas 

för att redigera eller kontrollera. Det innebär att en stor del av språkförvärvandet sker 

spontant, för att sedan kontrolleras och korrigeras. Kontrollera och korrigera språket kan man 

göra både innan man uttrycker sig på språket eller efteråt. Märker man exempelvis att man 

uttryckt sig fel, kan man rätta sig själv i efterhand (Krashen och Terrell, 1983, 30). The Input 

hypothesis framhåller hur vi förvärvar språk genom att få input, att bli influerad av 

målspråket, på en nivå som är strax över den aktuella nivå man befinner sig på (Krashen och 

Terrell, 1983, 32). The Affective filter hypothesis berör bland annat hur den attityd man har till 

språkförvärvandet påverkar förvärvandets utveckling (Krashen och Terrell, 1983, 37–38). För 

att framgångsrikt lära sig ett nytt språk behöver en persons emotionella filter (The Affective 

filter) vara lågt. Ett lågt filter innebär en positiv inställning till dem som utövar språket, och 

att förvärvandet sker i en miljö, eller situation, där personen som ska lära sig språket inte 

känner rädsla inför att prestera, eller för att lära sig nya språk (Krashen och Terrell, 1983, 19–

20). Förvärvandet av ett språk sker först när man förstår det material som lärs ut. Vi lär oss 

alltså först när vi fokuserar på innehållet i det som uttrycks, istället för hur det uttrycks. Vi 

förvärvar språket när det används för att kommunicera och förmedla sådant som är verkligt 

för individen (Krashen och Terrell, 1983, 19). I den här studien är The Learning-acquisition 

hypothesis, The Input hypothesis och The Affective-filter hypothesis mest relevanta.  
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2.2.2 Det sociokulturella perspektivet  

 

Det sociokulturella perspektivet är ett förhållningssätt till lärandet med sina rötter i Lev 

Semenovich Vygotskijs tankar kring pedagogik (Säljö, 2017, 251). Vygotskij använde sig 

bland annat av begreppet mediering, ett uttryck hämtat från tyskans ord för förmedling 

(Vermittlung), som syftar till att människan använder sig av olika redskap, språkliga och 

materiella, när de är verksamma i samhället (Säljö, 2017, 253). Lundahl (2012, 207) skriver 

om hur “lärandet är socialt medierat” samt “beroende av gemensamma aktiviteter, social 

samvaro och kontinuerlig interaktion”. Lundahl (2012) tar också upp hur det är lärarens 

ansvar att utmana eleverna, och erbjuda den support de behöver för att utvecklas vidare. 

Samtidigt måste läraren vara insatt i varje individuell elevs behov av utveckling. Lundahl 

(2012) stödjer sig här på Vygotskijs begrepp Zonen för närmaste utveckling, på engelska The 

Zone of Proximal Development. Det syftar till hur en elevs utvecklingsområde befinner sig 

mellan den kunskap eleven uppnått, samt den kunskap eleven kan förväntas uppnå härnäst. En 

lärare behöver se till varje elevs individuella utvecklingszon, och sedan bygga upp en 

stödstruktur för att göra det möjligt för eleven att nå sina mål (Lundahl, 2012, 207–209). 

Stödstrukturen Lundahl (2012) tar upp kommer från begreppet scaffolding, och ska ses som 

“en tillfällig hjälp som läraren ger eleverna för att de så småningom ska kunna utföra samma 

uppgift utan hjälp” (Gibbons, 2014, 39). Denna struktur är viktig för att fånga upp alla elever i 

undervisningen av engelska; att stötta de elever som har svårt för att nå målen, men också de 

elever som har lätt för att nå dem.  

 

Precis som att alla elever har individuella utvecklingszoner, motiveras de också på olika sätt. 

Aktivitetsteorin (The Activity theory) är en viktig del av den socio-kulturella teorin som enligt 

Vygotskij belyser hur det språkliga samspelet mellan personer är en “aktivitetsform” 

(Lundahl, 2012, 210).  Samspelet kan också ske mellan en person och olika miljöer, 

exempelvis de olika miljöer elever omger sig med i skolvärlden, vilka ofta är symboliska. 

Exempel på olika symboliska miljöer kan i skolans värld ses med hjälp av siffror och 

bokstäver, i form av olika undervisningsmaterial. En stor del av inlärningsprocessen är en inre 

process, som sker genom en människas tankeverksamhet. Enligt aktivitetsteorin ska inlärning 

istället ske i samspel med andra.  Lundahl förklarar aktiviteten som att: ”Aktiviteten är den 

process som binder samman den yttre världen med den inre världen så att uppgifter kan klaras 
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på egen hand. Vad vi lär oss bestäms genom samspelet med omgivningen och hur vi deltar i 

olika aktiviteter” (Lundahl, 2012, 210). Det innebär att våra olika aktiviteter, de olika 

språkliga samspel vi deltar i, alltid är kopplade till vårt tänkande. Vårt tänkande drivs alltid av 

de behov vi har och “riktas mot något mål som kan uppfylla det behovet” (Lundahl, 2012, 

210). I varje skolämne finns mål som bör förmedlas till eleverna, tillsammans med ämnets 

syfte och centrala innehåll. Enligt aktivitetsteorin uppfattas dock dessa mål olika av eleverna, 

då de alla har individuella erfarenheter av språket, precis som att de motiveras på olika sätt. 

Det handlar inte om att en del elever känner sig mer motiverade till att lära sig, i detta fall, 

engelska. Även om motivation, den kraft som driver eleven till att lära sig, kan variera i 

storlek handlar det också om att elevers motivation uttrycker sig på olika sätt (Lundahl, 2012, 

210–211).  
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3. Metodologisk ansats och val av metod 

 

I den här studien har två metoder för datainsamling använts för att generera underlag: 

intervjuer samt enkäter. Då studien avser att undersöka dels i vilken utsträckning 

fritidsengelskan har någon koppling till lärares undervisning i engelska, dels om lärare ser 

någon koppling mellan fritidsengelska och elevers inställning samt kunskap i engelska, var de 

utvalda metoderna ett bra sätt att generera underlag att utgå ifrån i studien. Enkäter valdes för 

att få det bredare perspektivet rörande lärares syn på elevers fritidsengelska aktiviteter, och 

intervjuer för att få en djupare inblick kring lärares uppfattning om hur dessa aktiviteter 

kopplas till elever inställningar till engelskämnet samt deras kunskaper i engelska. Fem lärare 

från fyra olika skolor i tre olika kommuner intervjuades. Enkäten publicerades i två olika 

forum för lärare på Facebook: Utmanande undervisning, samt Engelska i årskurs 4–6. Syftet 

med att lägga ut enkäten i forum på Facebook var att nå ut till lärare från olika skolor i olika 

kommuner, i hela Sverige. Respondenterna tillfrågades däremot inte om vilken del av Sverige 

de var verksamma i, något som hade varit intressant att veta. Enkäten fick totalt 122 

respondenter.  

 

3.1 Intervjuer  
 

En av fördelarna med att använda sig av intervju som metod är att den genererar information 

som är detaljerad och grundlig, även om den kan vara förhållandevis begränsad. Intervjuerna 

som genomfördes var strukturerade, och varje respondent fick svara på samma fasta frågor. 

Vid behov ställdes dock följdfrågor för att få så utförliga svar som möjligt (se bilaga 3). Varje 

respondent fick skriva på en samtyckesblankett där det tydliggjordes att deras medverkan var 

helt frivillig och att de hade rätten att avbryta intervjun. Intervjuerna tog plats i olika lokaler 

på de skolor där lärarna jobbade, den första intervjun i en bildsal, den andra och tredje i 

skolans konferensrum, och den fjärde och femte i grupprum. Den kortaste intervjun varade ca 

15 minuter medan den längsta varade i nästan 35 minuter. Under inledningen till varje intervju 

blev respondenterna tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in på mobiltelefon. Här 

förtydligades det också ännu en gång att de var avidentifierade i den transkribering som skulle 

göras av intervjun, samt i resultatredovisningen. En av respondenterna uppgav dock 
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information som skulle kunna ge en uppfattning om vilken som var hens arbetsplats. Den 

informationen censurerades sedan i transkriberingen. Intervjuer, anteckningar och 

transkriberingar sparades sedan på ett USB-minne som förvarades inlåst tillsammans med 

samtyckesblanketten. Efter att studien har avslutats och examensarbetet godkänts kommer 

innehållet av USB-minnet raderas, och samtyckesblanketter och annat material tryckt på 

papper makuleras i dokumentförstörare. 

 

Av de åtta lärare som tillfrågades totalt deltog slutligen fem. Även om kontakt med alla 

lärarna i fråga genererades genom personliga kontakter fanns bara en relation till två av dem 

sedan tidigare. Två av lärarna kom från samma skola, men undervisade enligt pedagogiska 

inriktningar som skiljde sig åt, vilket är anledningen till att de båda valdes ut. Skola 1 ligger i 

en kranskommun till en större ort, där befolkningen i regel är välutbildade och har god 

ekonomi. Det bor många barnfamiljer i området. Skola 2 ligger nära stadskärnan i en större 

stad, där variationen är stor gällande befolkningens ålder, inkomst och utbildningsnivå. Skola 

3 ligger i samma kommun som Skola 2, fast längre bort från stadskärnan, närmare 

landsbygden. Även här finns variation rörande befolkningens ålder, inkomst och 

utbildningsnivå. Skola 4 ligger i en liten kommun, även den en kranskommun till en större 

ort. I det här området finns en majoritet barnfamiljer, dock inte lika stor som i området där 

Skola 1 ligger.  Här är dock inkomst- och utbildningsnivån lägre än i området för S1. Alla 

skolor låg i de mellersta delarna av Sverige. Skola 2 och Skola 3 låg i samma kommun, men 

skilde sig ändå åt demografiskt samt socioekonomiskt. Syftet med att medvetet skapa en 

variation av skolor var för att få en inblick i om demografi samt socioekonomi kunde ha en 

betydande roll i fritidsengelskans koppling till kunskaper och intresse för elevernas för 

engelska, och därifrån lärares integrering av elevernas fritidsengelska i klassrummet. 

Dessvärre gick det inte att få fram användbara resultat i det här området. 

 

På skola 1 arbetar lärare 1 sedan fyra år tillbaka, men hon har totalt 20 års arbetserfarenhet 

som lärare. För tillfället undervisar hon i årskurs 4-6 i engelska, SO och hemkunskap. På 

skola 2 arbetar lärare 2. Lärare 2, som arbetar enligt montessoripedagogik, har arbetat 

närmare 30 år som lärare och nästan ett läsår på sin nuvarande arbetsplats. Här undervisar hon 

i engelska och SO. På skola 3 arbetar lärare 3 som har arbetat som lärare i ca tio år, och ca tre 

månader på sin nuvarande arbetsplats. Han undervisar för tillfället i engelska och svenska. På 
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skola 4 arbetar lärare 4 som har ca tre års arbetserfarenhet. Han har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats under snart två läsår.  Här undervisar han i engelska och musik. På skola 2 arbetar 

även lärare 5. Lärare 5, som har arbetat som lärare i över 40 år, har varit på sin nuvarande 

arbetsplats i närmare 30 år. Förutom engelska har hon under läsåret undervisat i språkval - 

engelska, matematik, biologi, geografi, historia och svenska. De deltagande lärarna är helt 

avidentifierade och kommer i studien kallas för L1-L5. 

 

3.2 Enkät  

 

Enkäten bestod inledningsvis av ett avsnitt där respondenterna informerades om 

undersökningens innehåll och syfte, och de fick därefter ge sitt samtycke. Inte heller här 

uppgav respondenterna några personuppgifter. Totalt bestod enkäten av sex avsnitt. De svar 

respondenterna angav var avgörande för vilka frågor som sedan följde. Avsnitt tre till fem 

bestod av frågor blev tillgängligt enbart för de respondenter som svarade Ja på sista frågan i 

avsnitt två. Samtliga respondenter fick svara på frågorna i avsnitt två, samt möta sex olika 

påståenden i avsnitt sex, där de sedan fick rangordna sina svar enligt en likertskala, där 1 visar 

att påståendet inte stämmer alls, och 5 visar att påståendet stämmer väl (se bilaga 4).   

 

3.3 Validitet och reliabilitet i utvalda metoder  

 

En av anledningarna till att välja enkät som metod är att få ett resultat som går att 

generalisera. För att kunna göra det måste man se till urvalet av respondenter. I detta fall 

gäller det den målgrupp som valdes ut, och hur väl den representerar den yrkesgrupp som ska 

generaliseras (Johansson och Svedner, 2010, 97). Enkäten lades ut i två Facebookgrupper, en 

specifikt för lärare i engelska i årskurs 4–6, samt en annan grupp där alla typer av lärare är 

medlemmar. I bägge forum krävdes godkännande från administratör för att bli medlem, för att 

bli godkänd till Engelska i årskurs 4–6 krävdes att man jobbade som lärare, läste till lärare, 

eller något liknande. Att forumen har begränsad åtkomst ökar reliabiliteten. Även om enkäten 

vände sig specifikt till lärare i engelska för elever i årskurs 4–6, fanns det ingen fråga som bad 

respondenterna bekräfta just det. En sådan fråga hade kunnat bidra till att öka reliabiliteten 
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ytterligare rörande utslaget av enkäten. Respondenterna fick däremot frågor rörande hur länge 

de undervisat i engelska, samt hur mycket de undervisat per vecka, vilket även det ökar 

reliabiliteten (Se bilaga 4).  

 

Enkäter och intervjuer valdes ut som kombination just för att öka validiteten i studien, då 

enbart en metod hade gett ett alltför ensidigt resultat. Att öka en studies validitet genom att 

använda sig av flera metoder kallas för att triangulera (Björkdahl Ordell, 2007, 231). Att 

studera fritidsengelskan och dess inflytande över språkförvärvandet för elever i årskurs 4–6 

kan ses som något av en fenomenografisk undersökning, att undersöka ett fenomen i vår 

omgivning samt hur detta fenomen påverkar människor, i detta fall elever och lärare i 

grundskolans årskurs 4–6 (Björkdahl Ordell, 2007, 159). När man ser till generaliserbarhet i 

en fenomenografisk studie, skulle man enligt Pramling (1983 se Björkdahl Ordell, 2007) 

kunna se på resultatet som generaliserbart “till en liknande kultur som den där 

undersökningen utfördes” (Björkdahl Ordell, 2007, 165). Det borde i denna studie innebära att 

resultatet från utförda metoder borde kunna generaliseras till andra lärare som undervisar 

engelska till elever i årskurs 4–6. För att sedan kunna styrka validitet och reliabilitet i en 

fenomenografisk undersökning måste de olika delarna i studien, inklusive analys och resultat, 

vara tydliga och möjliga för alla inblandade lärare att tolka och diskutera om intresse finns 

(Björkdahl Ordell, 2007, 164). Samtidigt är denna studie baserad på ett relativt litet underlag i 

jämförelse med det för exempelvis en forskningsrapport. Ur det perspektivet bör resultaten 

snarare ses som tendenser, istället för generaliserbara.  

 

I en studie som den här bör man också se på validitet samt reliabilitet från perspektiv som 

olika påverkningsfaktorer, hur frågor och svar i intervjuerna tolkades, men också urvalet av 

lärare till intervjuerna. Rörande de frågor respondenterna fick svara på i intervjun verkade de 

deltagande lärarna tolka dem så som de var tänkta att tolkas. De två frågor som i vissa av 

intervjuerna behövde förtydligas rörde viktiga aspekter i språkundervisning, samt strategier 

för elever som kämpar med engelska. Här väcks exempelvis frågan om allt underlag samlades 

in på samma sätt; gjorde det inte det skulle det kunna påverka studiens reliabilitet. För att få 

ett så pålitligt svar som möjligt var det viktigt att respondenterna i intervjuerna tolkade 

frågorna på ett relativt likartat sätt, och då de bad om ett förtydligande av de frågor de hade 

svårt att tolka förstärktes reliabiliteten i de svar de sedan lämnade. Man behöver sedan 



 

14 

 

granska om deras svar gav en giltig överblick av det som studien ämnar undersöka (Johansson 

och Svedner, 2010, 97). Den här studien avser att undersöka dels i vilken utsträckning 

fritidsengelskan har någon koppling till lärares undervisning i engelska, dels om lärare ser 

någon koppling mellan fritidsengelska och elevers inställning samt kunskap i engelska. Då 

kan underlaget från intervjuer och enkäter användas för att styrka validiteten och reliabiliteten 

hos studien.  

 

När det sedan gäller urvalet av lärare till intervjuerna kan anledningen till att de valdes ut 

påverka studiens validitet och reliabilitet. L2 och L5 valdes aktivt ut till studien på grund av 

L2:s erfarenhet av montessoripedagogik samt L5:s långa arbetslivserfarenhet som lärare i 

engelska. De resterande tre lärarna valdes ut genom att de anmälde sitt intresse efter att ha 

blivit tillfrågade via privata kontakter vid andra skolor. Tanken bakom urvalet var att få en 

variation av arbetslivserfarenhet, både av skolor och pedagogik, men också hur lång 

erfarenhet de haft, då urvalet av respondenter kan påverka studiens utgång. När det gäller 

urval i exempelvis enkäter är det väsentligt att man når ut till den målgrupp som är relevant 

för studiens syfte (Dimenäs, 2017, 86). På det sättet ökar både reliabilitet och validitet. I 

denna studie är alla respondenter en del av den målgrupp som ligger i fokus, även om det 

finns en variation rörande hur mycket de undervisar i engelska. Intervjuerna spelades in, 

vilket kan vara ett sätt att styrka reliabilitet samt validitet, men också det sätt frågorna 

framställdes på låg i fokus. Det är det viktigt att inte ställa ledande frågor under en intervju då 

ledande frågor kan påverka svaren (Dimenäs, 2017, 48). Under de intervjuer som hölls 

ställdes inte ledande frågor. Respondenterna fick istället följdfrågor, med ja- och nej-

alternativ, för att de skulle kunna välja det alternativ som passade dem bäst (se bilaga 3). 
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4. Resultat och analys 

  

I den här delen av examensarbetet redovisas och analyseras resultat från först enkät och sedan 

intervjuer. Resultatet från de båda metoderna kopplas därefter kontinuerligt till de teoretiska 

utgångspunkter som presenterats tidigare under redovisandets gång. 

4.1 Resultat enkät  

 

När det gäller eventuell koppling mellan fritidsengelska och skolengelska visar resultaten att 

respondenterna upplever att deras elever hade ett stort intresse för fritidsengelska aktiviteter, 

att det var något som eleverna valde att lägga sin lediga tid på. På en skala från ett till fem, där 

ett visar på litet intresse, och fem på stort, visar resultaten att väldigt få respondenter har 

angett att deras elever har ett litet intresse. Närmare 70 % av lärarna har uppgett att deras 

elever har ett intresse högre än medelvärdet. 

  

Diagram 1. Lärares uppfattning om elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter. 

 

Av de 122 lärare som svarade på enkäten ansåg 120 att det fanns en koppling mellan elevers 

intresse för fritidsengelska aktiviteter samt deras prestationer i engelska i klassrummet. Det 

innebär att enbart två av respondenterna inte såg någon koppling. Samtliga respondenter som 

ansåg att det fanns en koppling mellan elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter samt 

deras prestationer i engelska i klassrummet fick svara på frågan om de ansåg att kopplingen 
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mellan elevernas intresse för fritidsengelska aktiviteter samt deras prestationer i engelska i 

klassrummet var positiv eller negativ. Alla 120 respondenter ansåg att kopplingen var positiv.  

 

Därefter fick respondenterna utvärdera inom vilka områden fritidsengelska påverkade 

elevernas prestationer i klassrummet. De områden som angavs var ordförråd, muntlig 

färdighet, skriftlig färdighet, hörförståelse samt läsförståelse. Det område där respondenterna 

såg störst positiv påverkan av fritidsengelska aktiviteter var elevernas ordförråd. För att få en 

tydligare överblick över resultaten har ett medelvärde räknats ut. Störst positiv koppling har 

fått värdet 5, näst störst positiv koppling har fått värdet 4, minst märkbara koppling har fått 

värdet 3, näst minst positiv koppling har fått värdet 2 och minst positiv koppling har fått 

värdet 1. Därefter har värdena för varje område räknats samman, delats med antal röster på 

varje område och sedan avrundats. Uträkningen gav oss följande resultat, där 5 var högsta 

möjliga värde: Medelvärdet på 4,5 visade att lärarna i enkäten ansåg att den positiva 

kopplingen var starkast till ordförråd. Muntlig färdighet fick 4,4 vilket också visar på en stark 

positiv koppling, samma gäller hörförståelse med värdet 4,2. Näst minst positiv koppling såg 

respondenterna till läsförståelse som fick ett medelvärde på 3,3, och minst positiv koppling 

såg lärarna till skriftlig färdighet, 2,7. Detta visar att lärarna ser en tydlig koppling till 

ordförråd, muntlig färdighet samt hörförståelse, medan kopplingen till skriftlig färdighet och 

läsförståelse inte anses vara lika påtaglig (se Tabell 1). 

 

Koppling mellan elevers intresse för fritidsengelska 

aktiviteter och deras prestationer i engelska i skolan 

Område 
Totalt värde på en 

skala från 1 till 5 

Ordförråd 4,5 

Muntlig färdighet 4,4 

Skriftlig färdighet 2,7 

Hörförståelse 4,2 

Läsförståelse 3,3 

Tabell 1. Kopplingen mellan elevers fritidsengelska aktiviteter och engelskprestationer i skolan. 
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Samtliga 122 respondenter besvarade det sista avsnittet av enkäten. Här visar resultatet att en 

majoritet av lärarna upplevde att elevers inställning till engelska var positiv. På en likertskala 

fick respondenterna gradera fem påståenden där 1 inte stämmer alls, och 5 stämmer väl. Även 

här har medelvärdet räknats ut, där högsta värde är 5. Det första påståendet syftade till att de 

upplevde att eleverna hade en negativ inställning till engelska i allmänhet. Här visar 

medelvärdet på 1,5 att eleverna inte har någon negativ inställning till engelska. I nästa 

påstående fick respondenterna ange hur väl de ansåg sig känna till de fritidsengelska 

aktiviteter deras elever ägnade sig åt. Medelvärdet här var 3,7 vilket visar på att de anser sig 

ha en relativt god uppfattning kring deras elevers fritidsengelska aktiviteter. Därefter fick 

respondenterna förhålla sig till påståendet att de inte såg någon koppling mellan elevers 

inställning till engelska som skolämne och deras inställning till engelska i allmänhet. 

Medelvärdet 1,9 visar att de flesta av lärarna ser en koppling. Det fjärde påståendet handlade 

om att använda sig av sina elevers fritidsengelska intressen i sin undervisning, och 

medelvärdet 3,4 innebär att majoriteten av lärarna gör det i varierande utsträckning. I det 

femte och sista påståendet får respondenterna bedöma om de själva anser att det bara finns 

nackdelar med att använda fritidsengelska i undervisningen. Detta påstående fick det lägsta 

medelvärdet i avsnittet, 1,3. Det tyder på att respondenterna till övervägande antal ser fördelar 

med att använda fritidsengelska i undervisningen (se Tabell 2). 

 

Resultat över medelvärde för påståenden i Enkät: avsnitt 6 

Påståenden 
Totalt värde på en 

skala från 1 till 5 

Jag upplever att elever har en negativ inställning till 

engelska 
1,5 

Jag känner väl till vilka fritidsengelska aktiviteter mina 

elever ägnar sig åt 
3,7 

Jag ser ingen koppling mellan elevers inställning till 

engelska som skolämne och deras inställning till 

engelska i allmänhet 

1,9 

Jag använder mig av inslag från mina elevers 

fritidsengelska intressen i min undervisning 
3,4 
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Jag anser att det bara finns nackdelar med att använda 

fritidsengelska i undervisningen 
1,3 

Tabell 2. Resultat över medelvärde för påståenden i enkät. 

  

4.2 Resultat intervjuer  

 

4.2.1 En inkluderande engelskundervisning  

 

När man undervisar i språk finns det olika aspekter som är viktiga för att undervisningen skall 

vara framgångsrik och åsikterna gick isär hos de intervjuade lärarna rörande vilka de 

viktigaste aspekterna är. Den aspekt som togs upp av flest lärare, L1, L3 och L4 var intresse. 

Genom att koppla undervisningen till elevernas intresse, fångar man också deras 

uppmärksamhet. För två av lärarna var elevaktivitet viktigt, att eleverna fick använda språket 

mycket. L5 tog upp elevaktivitet i kombination med att hon som lärare talade engelska under 

lektionerna. L2 menade att för att kunna vara aktiva krävs det att eleverna får mycket input, 

att de duschas med språket som hon uttryckte det, men även att man gör mycket tillsammans i 

klassen. L1 och L4 nämnde också trygghet som aspekt, hur viktigt det är att eleverna känner 

sig trygga i klassrummet. Här tog L4K upp kopplingen mellan hur man är som person, och 

hur man använder språket. En person som är trygg med sig själv vågar till exempel riskera att 

göra misstag. L1 tog också upp nyfikenhet, att väcka elevers intresse för att sedan få dem att 

förstå den nytta de kan ha av språket.   

 

Rörande de undervisningsmetoder lärarna tyckte främjade språkförvärvandet mest fördes 

variation på tal av L1, L3 och L4. L3 utryckte det som att “variation är en nyckel”. L4 menade 

också att det var viktigt att försöka se till olika typer av elever. Han påpekade att man lär sig 

språk på olika sätt, och att det därför är viktigt att få olika sorters input. Av den anledningen 

försöker L4 ha en bred undervisning, med en variation av aktiviteter i klassrummet. I likhet 

med L4, såg L1 en variation av behov från grupp till grupp. L1 tog sedan upp muntlig 

produktion som den delen av engelska eleverna ser att de har mest nytta av, och hon använde 

sig därför av undervisningsmetoder där eleverna fick gott om tillfällen att prata engelska. För 

L2 var det en viktig undervisningsstrategi att eleverna tror på sig själva: 
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Jag tror fortfarande på det här att eleverna själva vill, och tror sig kunna lära. Att 

man har ett eget driv, och att se sig själv som en som kan lära sig. Och då måste man 

på något sätt få eleverna att förstå att de kan lära sig. “Jag kan, och om jag tränar 

kommer jag att lära mig. 

 

L2 tog också upp det faktum att elever som lär sig engelska jämför sig med andra elever, ofta 

med dem som presterar bäst i klassen, och om man då själv inte når upp till samma nivå är det 

lätt att uppleva sig själv som mycket sämre. Hon upplevde att elever tappar sugen för att de 

tror att de måste kunna lika mycket som den som kan mest i klassen. L5 berättade att hon 

arbetade mycket med temaarbeten för att väcka elevers intresse. Hon tog också upp hur viktigt 

det är att skapa en trygg miljö där eleverna vågar använda engelskan.  

 

När det rörde olika strategier kring elever som kämpar med engelskan fanns det likheter 

lärarna emellan, även om de utrycktes på olika sätt. L1, L2, L4 samt L5 tog alla upp olika 

former av individanpassning. L5, den av lärarna som undervisat längst, framhöll att elever 

som kämpar var det svåraste hon visste, och att svårigheten inte var unik just för ämnet 

engelska. Hon påpekade hur elever med läs- och skrivsvårigheter kunde uppleva engelskan 

som särskilt svår och kämpig. I sådana fall är individualisering särskilt viktig, att hitta något 

som fångar elevers intresse, och att hålla ångan uppe genom att uppmuntra det elever gör bra 

och rätt. Ett av de dilemman lärare möter i sin vardag är att försöka undervisa på ett sådant 

sätt att så många som möjligt av eleverna får den undervisning just de behöver 

(Skolinspektionen, 2011, 7). L2 framhöll vikten av att låta elever som kämpar med engelskan 

arbeta med språket på sin egen nivå, samtidigt som man visar dem den utveckling de gör. Här 

tydliggörs kopplingen mellan lärarnas arbete med individualisering och Vygotskijs teori kring 

zonen för närmaste utveckling (Lundahl, 2012, 207–209). Genom att utmana eleverna med 

deras egen kunskapsnivå som utgångspunkt, och sedan lägga ribban något högre, ökar man 

elevens möjligheter att utvecklas. L2 tog även upp repetition som en viktig strategi, att det var 

viktigt att repetera de områden där elever kämpar tills de verkligen lärt sig.  

 

L1 såg ett tydligt samband mellan de elever som kämpar med engelskan, och de som har 

dyslexi. I sitt arbete med elever med dyslexi lade L1 fokus på att ha förståelse för språket, 
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istället för det skrivna ordet. Hon tyckte även att det var av stor vikt för dem som kämpade 

mest för att lära sig att arbeta mycket med grunderna i språket, så som enkla fraser eller vad 

färger och siffror heter på engelska. L3 försökte motivera de elever som kämpar med engelska 

genom deras intressen. Han menade att eleverna måste vilja kunna engelska, och för att få 

dem att utvecklas har han som utgångspunkt haft var de befinner sig i livet för tillfället, 

exempelvis på väg att resa någonstans. Han tog som exempel en elev som ville åka på 

hästhoppning i London, vilket kunde användas som tema där eleven fick lära sig användbara 

fraser, bland annat hur man köper en biljett.  

 

Att låta undervisningen vara intressestyrd, samt låta eleverna kommunicera kring ämnen som 

har betydelse för dem, överensstämmer med Krashens (1983) The Affective filter hypothesis. 

Enligt den krävs förståelse för det man ska lära sig, men också att eleven ser att det går att 

koppla undervisningens innehåll till det verkliga livet (Krashen och Terrell, 1983, 19–20). En 

annan viktig strategi som L4 förde på tal var att ge eleverna verktyg, i form av egna metoder, 

för att lösa eventuella problem. Det kan handla om något enkelt som att googla om det är ett 

ord man inte känner till, eller be en vän om hjälp, istället för att köra fast och inte ta sig 

vidare. Här arbetar L4 i enlighet med Csizérs och Dörnyeis (1998) forskning kring 

motivationsstrategier vid andraspråksförvärvande. Genom att stimulera elevernas motivation 

ökar man också möjligheterna för att de tar ansvar för sitt eget lärande (Csizér och Dörnyei 

1998, 215–217). 

 

När gällde de strategier lärarna hade när det rörde sig om elever som tyckte engelskan var lätt, 

var strategierna i många fall snarlika dem de använde för elever som tyckte den var svår. Både 

intressestyrning och individanpassning kom på tal. L2, L3, L5 och L1 talade om hur viktigt 

det var att utmana eleverna i språkundervisningen. L3 ansåg att muntlig färdighet borde 

prioriteras, medan L2 framhöll att den skriftliga färdigheten skulle prioriteras framför den 

muntliga. Enligt hennes erfarenhet är det oftast i skrivandet elevernas engelska halkar efter. 

L5 ansåg snarare att eleverna behövde utmanas i läsning, tal och skrift. L4 talade även här om 

att ge eleverna verktyg och strategier, fast nu för att utmana sig själva, hitta nya vinklar och 

variera sitt språk. L1 utmanade sina elever genom att låta dem fördjupa sig i områden som var 

intressanta för dem. Hon tog som exempel en av hennes elever som var väldigt duktig på att 

skriva. Eleven hade skrivit en härlig berättelse på svenska, som hon nu fick översätta till 
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engelska. Eleven nappade på den utmaningen då den innebar att hennes berättelse i framtiden 

skulle kunna ges ut på två olika språk. L2 kunde här se en koppling till fritidsengelskan, då de 

elever som låg långt fram i utvecklingen ofta höll på med engelska på fritiden. Det var svårt 

att utmana dem då elever som ägnar mycket tid åt fritidsengelska aktiviteter kan utveckla ett 

språkligt självförtroende, en språklig självsäkerhet, som inte alltid matchar deras kunskaper. 

Här är det viktigt att se till Krashens Input hypothesis (1983) och utmana eleverna på det 

kunskapsnivå som ligger strax över den de befinner sig på för tillfället (Krashen och Terrell, 

1983, 32). 

  

4.2.2 Kopplingen mellan elevers fritidsengelska och deras 

kunskaper i engelska   
 

Lärarna som intervjuades upplevde ett stort intresse för fritidsengelska aktiviteter hos sina 

elever. Samtliga lärare tog upp tittandet på Youtube-videor som en vanlig aktivitet hos 

eleverna. L1, L2, L4 och L5 såg också ett stort intresse för spel hos eleverna, där 

huvudspråket var engelska. Andra former av fritidsengelska aktiviteter som nämndes av L1 

och L2 var engelska filmer. Musik på engelska fördes på tal av L1 och L5. Engelska tv-serier 

togs upp av L2 och L5. Här tillade dock L2 att intresset för tv-serier började lite högre upp i 

åldrarna, oftast först i femte och sjätte klass. Då syftade hon på serier som Friends (Vänner på 

svenska) och liknande. L3 utryckte att han uppfattade det som att eleverna hade daglig 

kontakt med engelska på fritiden. Han sade också att kontakten med engelska på fritiden 

skedde i mycket större utsträckning idag än vad den gjorde för bara några år sedan. L1 såg 

utöver detta ett stort intresse för teater, musikaler och böcker på engelska.  

 

Samtliga lärare var överens om att det fanns en koppling mellan elevers intresse för 

fritidsengelska samt deras prestationer i klassrummet. L2, L3 och L4 såg en god förståelse för 

det engelska språket hos de elever som hade ett intresse för fritidsengelska aktiviteter. Här 

framhöll L2 att eleverna tack vare fritidsengelska aktiviteter tänkte på engelska redan. De 

behövde inte översätta från svenska till engelska i huvudet innan de pratade. L1, L2, och L3 

uppfattade det också som att dessa elever var tryggare när de skulle uttrycka sig på engelska. 

L3 trodde att detta kunde bero på att de elever som använde sig mycket av engelska på 

fritiden har bildat sig ljudbilder, bilder av orden, som elever i tio- till tolvårsåldern inte hade 
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vid 2000-talets början. L1 upplevde också att pojkarna i hennes klasser visade ett större 

självförtroende i att tala engelska, då de till skillnad från flickorna inte brydde sig lika mycket 

om eventuella misstag de gjorde. Hon upplevde också att en del elever som har svårt i andra 

ämnen ibland kan ha lättare för att uttrycka sig i tal och skrift på engelska; även i detta fall såg 

hon en majoritet av pojkar. L5 tog också upp hur de elever som spelade onlinespel på 

engelska på fritiden också var de elever som var högpresterande i hennes klasser.   

 

Lärarna som intervjuades var också eniga i att de upplevde en skillnad mellan flickors och 

pojkars fritidsengelska aktiviteter, och hur det reflekterades i deras prestationer i engelska i 

klassrummet. L5 och L4 såg bägge en koppling mellan elever som visade på god förståelse 

och muntlig förmåga i det engelska i klassrummet, och elever som spelade på fritiden, och 

killarna var ur deras perspektiv en större grupp. De ansåg här att själva spelandet på engelska 

var mer frekvent bland pojkar, något som återspeglas i resultatet från Sundqvists och Sylvéns 

(2012, 311) forskning kring spel (gaming) som fritidsengelsk aktivitet.  L2 och L3 menade 

dock att denna skillnad inte är lika tydlig nu som den var förr. L3 uttryckte det istället som att 

flickor och pojkar rör sig i olika forum inom spelvärlden, men att skillnaden inte påverkade 

deras prestationer i klassrummet. L1 ansåg att de flickor som har spel som fritidsengelsk 

aktivitet är tuffare i klassrummet, på så sätt att de kan rätt termer, vilket innebär att de kan 

samma språk som de spelkillar som är framåt i engelskundervisningen i klassrummet. Hon 

framhöll även att det fanns killar med fritidsengelska intressen som presterade starkare i 

engelska än i andra ämnen, samtidigt som tjejerna i regel var relativt högpresterande i alla 

ämnen. 

 

Vad beträffar den inställning elever hade till engelska i allmänhet, ansåg lärarna att elever 

hade en positiv inställning till engelska. L1, L2 och L4 uppfattade det som att många av 

eleverna tyckte att engelska var roligt; här tillade dock L2 att det till viss del var beroende av 

deras förmåga i engelska. De högpresterande kunde exempelvis tycka att deras kunskaper 

redan var bra nog, och att de inte kunde lära sig något av undervisningen i skolan. Rörande 

kopplingen mellan elevers inställning till engelska i allmänhet, och deras inställning till 

engelska som skolämne, svarade L2:  
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Engelska är coolt som språk, och att kunna engelska är jättecoolt, det ska man göra. 

Då är man en cool person som gör det. Men att träna på det i skolan, det är inte lika 

häftigt, för man kan redan.  

 

Återigen ser vi vikten av att se till elevernas individuella utvecklingszon och utmana dem på 

en nivå som ligger steget över deras kunskapsnivå (Lundahl, 2012, 207-209).  

 

En åsikt alla delade var att en anledning till att eleverna hade en positiv inställning till 

engelska var att de såg ett tydligt syfte med att kunna engelska, eller som L3 och L4 uttryckte 

det, att eleverna såg en mening med att kunna prata engelska. L3K betonade att engelska var 

ett “lättsålt ämne” och menade att eleverna såg en poäng med att lära sig engelska i skolan, då 

de hade glädje av att kunna engelska utanför skolan. Han menade att det fanns en önskan hos 

eleverna att kunna behärska engelska samtidigt som L5, med 42 års erfarenhet i 

engelskundervisning, sa att hon alltid upplevt elevers attityd till engelska som väldigt positiv. 

Här menade L5 att den inställning eleverna har till engelskan på fritiden kan smitta av sig på 

skolengelskan om man låter de fritidsengelska intressena eleverna har få följa med in i 

klassrummet. L1 uttryckte det som att fritidsengelskan var lustbetingad aktivitet, till skillnad 

från skolengelskan som var påtvingad eleverna, och att det därför fanns en skillnad i hur 

eleverna såg på engelska.  

 

4.2.3 Fritidsengelskan i klassrummet  
 

Ett sätt att undersöka hur lärare låter elevers fritidsengelska intressen ta plats i klassrummet 

var att ta reda på vilket material de utgår ifrån i sin engelskundervisning.  De intervjuade 

lärarna gav liknande svar. De utgick alla från en lärobok som bas, med L3 som undantag, som 

i kombination med tryckta läroböcker utgick från Gleerups digitala läromedel. L1, L2, L3 

samt L5 uppgav alla fyra att de jobbade mycket med temaarbeten, både egna och hämtade 

från läroböcker, samtidigt som L1 underströk att hon frångick läroböckerna mer och mer ju 

äldre eleverna blev. L5 kombinerade gärna temauppgifterna med olika slags texter, men också 

med skrivuppgifter. Förutom lärobok, och Gleerups digitala läromedel, byggde L3 en stor del 

av sin undervisning i engelska på temaarbete med aktuella händelser. L4 undervisade med 
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elevanpassat material han själv tagit fram för att passa den klass han undervisade för tillfället i 

kombination med lärobok. 

 

Samtliga lärare såg fördelar med att ta vara på elevernas intresse för fritidsengelska. L2 och 

L4 tog upp hur man kunde väva in de ämnen eleverna berör i sin fritidsengelska i 

undervisningen. Ett exempel var att studera de texter elever möter på sin fritid och jämföra 

dem med texter de inte är lika vana vid. Genom att göra det kunde man bland annat visa 

eleverna att språk kan används på många olika sätt. Vidare tog L2 och L1 upp att man precis 

som i svenskundervisningen måste prata om vad som är talspråk och vad som är skriftspråk. 

Det menade L1 att man kunde göra genom att översätta slanguttryck till skriftspråk, samt se 

på vad alla de förkortningar eleverna använder egentligen står för. L1 tog det som närmast en 

självklarhet att använda sig av elevernas fritidsengelska intressen, och poängterade även hur 

viktigt det var att bejaka allt som för eleverna framåt.  Genom att låta eleverna plocka ut nya 

ord de lärt sig av en youtuber eller från en Youtube-video, arbetade L3 redan med elevernas 

fritidsengelska intressen i sin undervisning. Att använda sig av fritidsengelskan i 

undervisningen, är något som L2 anser att eleverna gör automatiskt. L5 underströk att för 

elevernas skull måste lärare bli bättre på att ta vara på elevers intresse för fritidsengelska i 

framtiden. 

 

Beträffande vilka fördelar det fanns med att använda sig av fritidsengelskan i undervisningen 

var tre av lärarna, L4, L5 och L3, överens om att man genom elevers fritidsintressen kunde 

visa på en mening med att lära sig engelska. L4 uttryckte det som att fritidsengelskan i 

undervisningen kunde användas för att koppla engelskan till eleverna, att ge dem ett syfte med 

engelskan som låg nära deras vardag. L5 menade också att man genom att låta elevernas 

fritidsengelska intressen ingå i undervisningen bekräftar för eleverna att det de gör är viktigt. 

Man visar för eleverna att man tar dem på allvar, något som går att koppla till Lundahls tankar 

kring elevers motivation och att elever motiveras på olika sätt (Lundahl, 2012, 210–211). L3 

formulerade sig på följande sätt:  

 

Att det blir en större trovärdighet i att engelska är användbart. Så att det inte bara är 

ett skolämne, vilket jag tänker att vissa barn kan tänka. “Det här gör jag bara för att 
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fröken säger det”. Det kan man komma runt i engelskämnet, för de vill använda 

språket i andra forum.  

 

Här påpekade L1 att man genom att använda sig av fritidsengelskan i undervisningen kunde ta 

vara på hur duktiga eleverna är på att prata, så att de faktiskt märker det själva. L2 betonade 

att språk är något som behöver tid, och att tiden i skolan är väldigt begränsad. Genom att 

uppmuntra elever till fritidsengelska aktiviteter, utmana dem att prata engelska hemma vid 

matbordet, ökar man deras chanser att nå en högre språklig nivå. 

 

En nackdel med att använda fritidsengelskan i undervisningen kunde enligt L2, L1 och L3 

vara att språket blev begränsat. L2 framhöll “att man lärde sig vissa begrepp, men inte andra”. 

Om eleverna sen inte känner till vilka alternativ som finns, var det lätt att fastna på de begrepp 

man kunde. L1 ansåg även att det finns en risk att eleverna inte tog till sig att det fanns olika 

språkstilar. Här uttryckte L3 att det finns en risk för att eleverna kunde lära sig fel, vilket 

sedan är svårt att träna bort. Han tog även upp ordval, hur eleverna lärde sig ord som han inte 

vill att de ska använda. L3 tog även upp hur det inte bara var ordvalet som var en nackdel, 

utan de förebilder eleverna skaffade sig, förebilder som lärarna i skolan inte kan styra över. 

Här lade han också till att “i skolan så styr vi ju ändå över att vi har utbildade lärare i så stor 

utsträckning som möjligt, och goda förebilder i de vuxna som de möter”. L4 var den enda av 

de fem lärarna som inte såg några direkta nackdelar med att använda sig av fritidsengelska i 

undervisningen, utan menade att det berodde på hur man använde fritidsengelskan. Använde 

en elev till exempel talspråk eller förkortningar, som cuz istället för because, menade han att 

man kunde använda det för att fördjupa sig kring var och när man kan använda sig av cuz som 

alternativ, och var förkortningen härstammar från. Han uttryckte det som att det var hans 

ansvar att visa eleverna “bredden av engelska”. En enda lärare, L5, påtalade det negativa i att 

det blev för mycket skärmtid för eleverna, både i skolan och på fritiden.  
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5. Diskussion 

 

Syftet med studien var att försöka skapa en bild av hur lärare ser på fritidsengelska och hur de 

anser att fritidsengelska påverkar elevernas kunskaper i, och förvärvande av, engelska. En av 

frågeställningarna rörde vilka undervisningsmetoder lärarna ansåg främjar elevers 

språkförvärvande av engelska. Enligt tre av de intervjuade lärarna var intresse en viktig aspekt 

för att engelskundervisning ska vara framgångsrik. Att låta undervisning vara intressestyrd är 

att arbeta i enlighet med Krashens Affective filter hypothesis (Krashen och Terrell, 1983, 19). 

Individanpassning togs upp som en strategi för att stötta de elever som kämpar med 

engelskan, men också för de som tycker att engelska är lätt. Alla elever har rätt att få det stöd 

de behöver för att nå sin fulla potential, i enlighet med Vygotskijs teori om individuella 

utvecklingszoner (Lundahl, 2012, 207–209). Att individanpassa undervisningen för varje elev 

kan dock vara både tidsödande och utmanande, och frågan är om det är något man som lärare 

hinner med att genomföra. Skolinspektionens rapport visade även att genomförandet av 

anpassningar behövde förbättras (Skolinspektionen, 2011). Vid individanpassning kan digital 

teknik vara ett bra verktyg, och via digitala verktyg kan man sedan koppla undervisningen till 

elevers fritidsengelska intressen. Tillgång till digitala verktyg är här en viktig faktor, vilket 

inte är en självklarhet i alla klassrum. Genom att arbeta digitalt, men också i små grupper, kan 

innebära att elevernas prestationer inte blir lika blottade för övriga klasskamrater, vilket kan 

vara en trygghet för många elever. 

 

I frågan om kopplingen mellan elevers prestationer i engelska och fritidsengelska var både 

underlaget från enkät och intervjuer relevant. Att så många som 120 av 122 respondenter från 

enkäten, samt alla intervjuade lärare, såg denna koppling ger en god bild av lärares syn på 

fenomenet fritidsengelska. Att de sedan ser denna koppling som positiv visar att 

fritidsengelska kan främja elevers utveckling av det engelska språket. Webbaserade aktiviteter 

i undervisningen visar sig även ha en positiv effekt på elevers produktion av engelska, tack 

vare den interaktion elever ägnar sig åt i digitala forum (Bradley, 2013, 112-113). Majoriteten 

av respondenterna som deltog i studien, både från enkät och från intervjuer, såg också en 

positiv inställning till det engelska språket hos sina elever. Detta berodde till stor del på att 

eleverna enligt flera av de intervjuade lärarna såg en mening med att lära sig språket. Eleverna 
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såg nyttoaspekten i att behärska engelska, att de hade användning av språket på sin fritid. En 

lärare uttryckte också att eleverna såg på fritidsengelskan som lustfylld. Konsten är sedan att 

överföra den positiva känsla som fritidsengelskan medför till klassrummet och skolengelskan. 

Att arbeta digitalt med engelskan är en metod, men utan att ha en uppfattning om hur 

elevernas fritidsengelska aktiviteter uttrycker sig, så tappar man bort de faktorer som gör 

engelskan lustfylld. Det som sedan återstår är `vanlig´ undervisning. Här är det upp till den 

enskilde läraren att försöka låta den inställning eleverna har till fritidsengelska överföras till 

skolengelska, något som enligt en av lärarna är möjligt genom att ge elevernas fritidsengelska 

intressen utrymme i undervisningen. Man måste även som lärare visa ett intresse för vad 

eleverna gör på sin fritid. 

 

Resultat från enkäten visade att lärare låter fritidsengelska moment ingå i undervisningen. 

Rapporten från Skolinspektionen (2011) visade däremot motsatsen, att det skedde i för liten 

omfattning. Här bör man se till vad som ändrats under de åtta år som passerat sedan rapporten 

släpptes. Ett rimligt antagande är att förutsättningarna för att låta fritidsengelskan integreras i 

undervisningen har ändrats. Klassrummens utrustning har uppgraderats och lärares intresse 

för, och kunskap i, ämnet har också haft tid på sig att utvecklas och fördjupas. 

Respondenterna från intervjuerna fick till skillnad från de i enkäten inte frågan om de använde 

sig av elevernas fritidsengelska intressen i sin undervisning, utan istället om man kunde ta 

vara på elevernas intressen, hur man kunde göra det, samt vilka för- och nackdelar som fanns 

med att göra det.  

 

Genom att väva in elevers fritidsengelska intresseområden i undervisningen ansåg sig lärarna 

kunna ta vara på de fördelar fritidsengelskan för med sig i deras egen undervisning. 

Exempelvis uttrycktes vikten av att vara positiv till allt som hjälper eleverna att utvecklas, och 

att integrera elevers fritidsengelska intressen i undervisningen var nästan en självklarhet. Här 

framhölls även att lärare måste bli bättre på att tillämpa dessa intressen i undervisningen. 

Detta överensstämmer även med kursplanen för engelska som uttrycker att man ska arbeta 

med “ämnesområden som är viktiga för eleverna” (Skolverket, 2019). För många av eleverna 

är fritidsengelska aktiviteter ett intresse som följer dem inte bara på deras fritid, utan på 

rasterna i skolan, och ibland även på lektionstid. Genom att låta elevers fritidsintressen vara 

en del av undervisningen får elever en bekräftelse på att det de gör har en betydelse, men 
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också att man ser dem. Som en av lärarna uttryckte det är språk något som tar tid att lära sig, 

och tiden i skolan räcker inte alltid till. Genom att uppmuntra elevers fritidsengelska intressen 

ger man även eleverna en chans att utvecklas ytterligare. 

 

Den fritidsengelska aktivitetet som dominerade bland eleverna var främst Youtube, något alla 

lärare som intervjuades till denna studie överens om. Fyra av fem lärare uttryckte sedan ett 

stort intresse för spel, med det engelska språket som bas. Något de också framhöll var att 

pojkar ägnar sig åt fritidsengelska aktiviteter i större omfattning än flickor, vilket styrks av 

Sundqvists och Sylvéns studie (2012). Rapporten från Statens medieråd (2017) visade även att 

pojkar ägnar mer tid till digitala vanor i allmänhet. Reflekteras detta i hur pojkar respektive 

flickor förvärvar engelska? Enligt flera av de intervjuade lärarna kan man se tecken på det. 

Betyder det då att vi behöver uppmuntra flickorna att ägna sig mer åt fritidsengelska 

aktiviteter? En av lärarna menade att flickorna är starka ändå, kunskapsmässigt, och inte bara 

i engelska. Skillnaden är att flera av de pojkar som är högpresterande i engelska, och ägnar 

stor tid åt fritidsengelska aktiviteter, inte nödvändigtvis är lika starka i andra ämnen. Här hade 

det varit intressant att veta om det var lika många flickor som pojkar som ser på engelska 

Youtube-videor, då det fritidsengelska spelandet är vanligare bland pojkar.  

 

Vidare bör vi även se till de nackdelar som finns med att använda sig av fritidsengelska i 

undervisningen, något som de intervjuade lärarna blev tillfrågade om. En av lärarna påtalade 

det negativa i att tillbringa för mycket tid framför skärmar. Mot bakgrund av att vi vet att 

eleverna tillbringar mycket tid vid skärmar på fritiden, känns det inte försvarbart att låta 

digital teknik ta upp en stor del av undervisningen. Med det sagt måste man inte 

nödvändigtvis arbeta digitalt bara för att man arbetar med material som har digitalt ursprung. 

Här sätter enbart kreativiteten gränser. Baserat på sina favoritkaraktärer kan eleverna skriva 

berättelser där karaktärerna får ett liv utanför skärmen, vad skulle exempelvis hända om de 

fick leva en dag i vår värld, eller om eleven och karaktären bytte plats? Man kan också göra 

en presentation av sitt favoritspel, favoritfilm eller bok.  

 

Andra nackdelar som fördes på tal under intervjuerna var att vissa fritidsengelska intressen 

kan leda till en begränsning av språket samt hur i många fall det språk elever lärde sig var fel, 

vilket sedan kunde vara svårt att korrigera. Ska man däremot utgå ifrån Krashens (1983) 
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hypoteser om språkförvärvande, är det inte hela världen om eleverna lär sig fel på sin fritid. 

Enligt The Monitor hypothesis kommer eleverna själva lära sig att kontrollera sitt språk samt 

korrigera de fel de gör (Krashen och Terrell, 1998, 30). Vi skapar även enligt The Acquisition-

learning hypothesis en uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel, något som vi lärare 

bekräftar för dem när vi lär dem grammatik (Krashen, 2009, 10). Ett opassande språkval 

fördes också på tal, likaså de förebilder elever skaffar sig genom sina fritidsengelska 

intressen, förebilder som lärare inte har någon kontroll över till skillnad från de förebilder som 

skolan kan erbjuda. De spel eleverna spelar är också en viktig faktor, då det kan röra sig om 

spel som är högst olämpliga för elever i denna ålder, men som ändå finns tillgängliga för 

eleverna i deras hem, och online. Återigen har skolan ingen makt över de val eleverna gör på 

fritiden, utan kan endast vara goda förebilder, och uppmuntra eleverna att vara kritiska och att 

välja de alternativ som är mer passande. 

 

Fritidsengelska som forskningsområde är relativt nytt, och de finns mycket kvar att studera i 

ämnet. Till exempel kan det vara intressant att fördjupa sig i de genusrelaterade delarna av 

studien, men också hur man ska arbeta med de elever som kämpar med språkförvärvandet av 

engelska. Att undersöka närmare hur lärare arbetar med fritidsengelska moment i 

engelskundervisningen är även det viktigt, och kan sedan bidra till att utveckla det sätt 

fritidsengelskan kommer att integreras i undervisningen i framtiden. 
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6. Slutsats 

 

Med utgångspunkt i resultaten som den här studien har alstrat, har det varit tydligt att 

majoriteten av inblandade lärare ser ett stort intresse för det engelska språket hos sina elever. 

För att arbeta inkluderande i sin undervisning har lärarna arbetat med individanpassning, 

oavsett hur långt eleverna kommit i sin språkutveckling. De har även arbetat varierande, och 

låtit elevernas intressen få vara med och styra lektionernas innehåll. Resultatet visar också att 

lärarna anser sig se ett stort intresse för fritidsengelska aktiviteter hos sina elever, och att detta 

intresse i de flesta fall har en positiv effekt på elevernas engelskkunskaper. Respondenterna 

har även till övervägande del uttryckt att de försöker använda sig av dessa aktiviteter i sin 

egen undervisning. De exempel lärarna gav var dock något begränsade. De förslag som gavs 

handlade exempelvis om att integrera de olika miljöer eleverna möter i sin fritidsengelska, 

samt olika texttyper, på undervisningstid. Flera av lärarna menade att man genom att arbeta på 

det sättet bekräftade elevernas intresse. Avslutningsvis kan man konstatera att intresset för 

fritidsengelska är stort, både hos lärare och hos elever, och att vi behöver utveckla det sätt vi 

använder oss av fritidsengelska i undervisningen idag för en ökad positiv effekt på elevers 

språkförvärvande i engelska. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Följebrev intervju 

 

                                                                                    Karlstad 2019-03-22 
 
 
 
Förfrågan om deltagande i studie kring fritidsengelska aktiviteter i och utanför klassrummet i 

årskurs 4–6. 

 

Jag heter Ingrid Holm och läser sista terminen på grundskollärarprogrammet för årskurs 4–6 

på Karlstads universitet. Under våren 2019 skriver jag mitt examensarbete som fokuserar på 

den engelska elever lär sig på sin fritid. I mitt examensarbete ligger mitt intresse i att studera 

hur lärare i grundskolans årskurs 4–6 ser på fenomenet fritidsengelska samt dess effekter, men 

också eventuella möjligheter att koppla fritidsengelskan till undervisning. 

För att undersöka denna fråga lite närmare behöver jag få inblick i det perspektiv verksamma 

lärare i engelska har i frågan, och jag undrar därför om du skulle ha möjlighet att ställa upp på 

en intervju. Intervjuerna kommer att spelas in, men alla medverkande kommer att 

avidentifieras. Jag skulle anpassa mig helt efter ditt schema, och om du har möjlighet att ställa 

upp bestämmer du plats och tid. Intervjun beräknas ta ca 30–45 minuter. Om du är intresserad 

av att ställa upp, eller om du vill ha mer information först, får du gärna ta kontakt med mig via 

min mail eller telefon. 

 

Marika Kjellén är universitetslektor vid Karlstads universitet och kommer att vara min 

handledare under arbetets gång. 

 

 

Ingrid Holm 

ingrid.holm@karlstad.se  

076-2125211 

Marika Kjellén 

marika.kjellen@kau.se 

054-700 16 00 

 
 
 
 
  

about:blank
about:blank
about:blank
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett  

 
 
Samtycke till deltagande i studie kring fritidsengelska aktiviteter i och utanför klassrummet i 

årskurs 4–6. 

 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och 

lämnad information. 

 

 

______________________________ 

Underskrift 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

 

 

 

Student: 

 

Ingrid Holm  

ingrholm102@student.kau.se 

076-2125211  

Handledare 

 

Marika Kjellén  

Universitetslektor Karlstads universitet 

marika.kjellen@kau.se  

054-700 16 00 

 
 

mailto:ingrholm102@student.kau.se
mailto:marika.kjellen@kau.se
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

 

 

Intervju av lärare i engelska med fritidsengelska som tema 

Bakgrund 

Hur länge har du varit lärare? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du undervisat i engelska? 

 

 

Undervisning 

Hur många timmar per vecka undervisar du i engelska? 

Vad utgår du ifrån för material i din engelskundervisning? 

Kan du nämna tre aspekter som du tycker är viktiga när man undervisar i språk? Motivera 

varför. 

Finns det undervisningsmetoder som du tycker främjar språkförvärvandet mer än andra? 

Vad har du för strategier när det rör sig om elever som kämpar med engelskan? 

Vad har du för strategier när det rör sig om elever som tycker att engelskan är lätt? 

 

 

Eleverna 

Vad upplever du för intresse för fritidsengelska aktiviteter dina elever? 

Ser du någon koppling mellan elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter samt deras 

prestationer i engelska i klassrummet? Om ja, på vilket sätt yttrar det sig? 

Upplever du någon skillnad mellan pojkar och flickor rörande fritidsengelska aktiviteter på 

fritiden? Om så är fallet, hur reflekteras det i klassrummet? 

Anser du att man kan ta tillvara elevernas intresse för fritidsengelska och de språkkunskaper 

eleverna tillägnat sig genom den i undervisningen? 

– Om svaret är ja, hur? 

– Om svaret är nej, varför inte? 

 

 

Språkförvärvande 

Vilken inställning upplever du att eleverna har till engelska i allmänhet? 

Ser du någon koppling mellan deras inställning till engelska som skolämne och deras 

inställning till engelska i allmänhet? 

Vilka fördelar finns det med att använda fritidsengelskan i undervisningen tror du? 

Vilka nackdelar finns det med att använda fritidsengelskan i undervisningen tror du? 
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Bilaga 4 - Enkät 

Fritidsengelskas inflytande över språkförvärvandet för elever i 

årskurs 4–6 

 

Enkäten har sex avsnitt.  
 

1. Information om enkät samt godkännande av deltagande. 

2. Frågor rörande fritidsengelskans inflytande över det engelska språkförvärvandet i 

årskurs 4–6. 

3. Elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter och kopplingen till deras prestationer i 

engelska i klassrummet. 

4. Elevers positiva koppling till fritidsengelska aktiviteter 

5. Elevers negativa koppling till fritidsengelska aktiviteter 

6. Forts: Frågor rörande fritidsengelskans inflytande över det engelska språkförvärvandet 

i årskurs 4–6. 

 

Avsnitt 1 
 

Förfrågan om deltagande i studie kring fritidsengelska aktiviteter i och utanför klassrummet i 

årskurs 4–6. 

Jag heter Ingrid Holm och läser sista terminen på grundskollärarprogrammet för årskurs 4–6 

på Karlstads universitet. Under våren 2019 skriver jag mitt examensarbete som fokuserar på 

den engelska elever lär sig på sin fritid. I mitt examensarbete ligger mitt intresse i att studera 

hur lärare i grundskolans årskurs 4–6 ser på fenomenet fritidsengelska samt dess effekter, men 

också eventuella möjligheter att koppla fritidsengelskan till undervisning. 

För att undersöka denna fråga lite närmare behöver jag få inblick i det perspektiv verksamma 

lärare i engelska har i frågan, och jag hoppas därför att du har tid och möjlighet att fylla i den 

här enkäten. Det tar ca 5 minuter.  

Marika Kjellén är universitetslektor vid Karlstads universitet och kommer att vara min 

handledare under arbetets gång. 

Ingrid Holm 

ingrid.holm@karlstad.se  

076-2125211 

Marika Kjellén 

marika.kjellen@kau.se 

054-700 16 00 

 

 

Jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads universitet behandlar mina 

personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information. 

 

Ja 

Nej 

 

 

mailto:ingrid.holm@karlstad.se
mailto:marika.kjellen@kau.se
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Avsnitt 2 

 

Hur länge har du varit lärare?  

 

0–5 år 

6–10 år 

11–15 år 

16–20 år 

Längre än 20 år 

 

 

Hur länge har du undervisat i engelska? 

 

0–5 år 

6–10 år 

11–15 år 

16–20 år 

Längre än 20 år 

 

 

Hur många minuter per vecka undervisar du i genomsnitt i engelska? 

 

0–40 minuter 

41–100 minuter 

101–200 minuter 

Mer än 200 minuter 

 

 

Vad utgår du ifrån för material i din engelskundervisning? Rangordna! 

 

Läromedel i pappersformat (T.ex. textböcker med tillhörande arbetsböcker) 

Digitala läromedel (T.ex. Gleerups) 

Eget material 

Annat:  

 

 

Hur stort intresse för fritidsengelska aktiviteter upplever du att dina elever har? 

 

1 litet intresse 

5 stort intresse 
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Ser du någon koppling mellan elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter samt deras 

prestationer i engelska i klassrummet? 

 

Ja 

Nej 

 

 

Om svaret är nej: 
 

Fortsätter till avsnitt 6 

 

Om ja: 
 

Avsnitt 3 
 

Anser du att kopplingen mellan elevers intresse för fritidsengelska aktiviteter samt deras 

prestationer i engelska i klassrummet är positiv eller negativ? 

 

Positiv 

Negativ 

 

 

Om positiv: 
 

Avsnitt 4 
 

Inom vilka områden är den positiva kopplingen mest märkbar?  

Rangordna dina svar, där 1 är mest märkbar, och 5 minst märkbar 

 

Ordförråd 

Muntlig färdighet 

Skriftlig färdighet 

Hörförståelse 

Läsförståelse 

Annat: 

 

 

 

Om negativ: 
 

Avsnitt 5 
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Inom vilka områden är den negativa kopplingen mest märkbar?  

Rangordna dina svar, där 1 är mest märkbar, och 5 minst märkbar 

 

Ordförråd 

Muntlig färdighet 

Skriftlig färdighet 

Hörförståelse 

Läsförståelse 

Annat: 

 

 

De alternativ som finns är störst positiv/negativ koppling, näst störst positiv/negativ koppling, 

minst märkbara koppling, näst minst positiv/negativ koppling, minst positiv/negativ koppling. 

 

 

Fortsätter till avsnitt 6 
 

 

Avsnitt 6 
 

I detta avsnitt följer några påståenden. Rangordna hur väl du tycker att de stämmer, eller inte 

stämmer, i ditt klassrum på en skala från 1 till 5 där 1 inte stämmer alls, och 5 stämmer väl. 

 

 

Jag upplever att eleverna har en negativ inställning till engelska i allmänhet. 

 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer väl 5 

 

 

Jag känner väl till vilka fritidsengelska aktiviteter mina elever ägnar sig åt. 

 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer väl 5 

 

 

Jag ser ingen koppling mellan elevers inställning till engelska som skolämne och deras 

inställning till engelska i allmänhet. 

 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer väl 5 
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Jag använder mig av inslag från mina elevers fritidsengelska intressen i min 

undervisning. 

 

Stämmer inte alls 1 

Stämmer väl 5 

 

 

Jag anser att det bara finns nackdelar med att använda fritidsengelskan i 

undervisningen. 

 

Stämmer inte alls 1  

Stämmer väl 5 

  

 

 


