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Abstract 

 

This essay studies upper secondary school language teachers’ use of and attitudes towards 

informal learning activities which are considered to promote improved student learning and 

motivation. Informal learning activities include narrative forms, technology-based learning 

aids for interaction with other target language speakers and inclusion of authentic material 

from the target language culture, social interaction and collaboration. Along with reviewing 

previous research on informal and formal learning, theories about motivation are also 

examined. The connection between informal learning and student learning and motivation is 

presented and constitutes the foundation of the essay.  

    In order to collect quantitative data, a number of language teachers were asked to fill in a 

questionnaire of statements about the contents of their instruction. Results show that upper 

secondary school language teachers in general are inclined to use informal learning activities 

in their instruction to a great extent. The application of these informal learning activities 

appears to improve students’ learning along with increasing their motivation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

 

Denna uppsats undersöker gymnasiespråklärares användning av och attityder gentemot 

informella lärande-aktiviteter som anses främja elevers lärande och motivation. Informella 

lärande-aktiviteter inbegriper narrativa former, teknikstödda läromedel för interaktion med 

andra målspråkstalare och inkludering av autentiskt innehåll från målspråkskulturen, social 

interaktion samt samarbete. Tidigare forskning om informellt och formellt lärande granskas 

tillsammans med teorier om motivation. Kopplingen mellan informellt lärande och elevers 

lärande och motivation presenteras och utgör uppsatsens grund.  

    För den kvantitativa datainsamlingen, fyllde ett antal språklärare i en enkät som bestod av 

påståenden om innehållet i deras undervisning. Resultaten visar att språklärare i 

gymnasieskolan i stor utsträckning är benägna att använda informella lärande-aktiviteter i sin 

undervisning. Tillämpningen av informella lärande-aktiviteter förefaller förbättra elevers 

lärande samt öka deras motivation. 
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1. Inledning 

Gymnasiet är en frivillig skolform. Sedan 2011 kan elever söka sig till länets samtliga 

kommunala gymnasieskolor samt landets alla fristående, även kallade privata, gymnasieskolor 

(Stockholms stad, 2014). Detta betyder att alla elever i Sverige som avslutar grundskolan har 

möjlighet att fritt välja bland 18 nationella program. Dessutom finns fem 

introduktionsprogram för de som inte har behörighet till de nationella programmen. Det fria 

skolvalet innebär att eleven har möjlighet att välja i vilken del av staden eller landet hon vill 

studera, vilket program hon vill börja på och vilka kurser hon vill läsa helt i enlighet med det 

hon är intresserad av eller nyfiken på och vill göra.  

    En elev som väljer var, vad och hur hon ska lära uppfyller tre av de fem faktorer som enligt 

lektor Mikael Jensen (2013) karaktäriserar informellt lärande. De resterande faktorerna som 

kännetecknar informellt lärande är att eleven väljer tidpunkten för det och personerna hon vill 

ska vara med. När elevens lust att göra saken ifråga är stor och hennes vilja är stark, är hon 

ofta omedveten om att hon samtidigt lär sig, menar Jensen. Gärdenfors (2012) nämner 

liknande omständigheter för informellt lärande och förklarar att ”människan föds med en 

naturlig nyfikenhet och lust att lära” (s. 21). Problematiken, förklarar han, uppstår när skolan, 

som är en formell lärandemiljö, ska ta tillvara på sina elevers medfödda vetgirighet och 

motivation. Då konfronteras skolan med elevers rasande PISA-resultat och avgångsbetyg på 

nedgång. Och detta i gymnasieskolor och på utbildningar de själva valt att studera på för att 

deras intresse eller nyfikenhet har lett dem dit.  

I svenska pedagogiska medier som Lärarnas Nyheter (2011, 2013) och Skolvärlden 

(2011) presenteras en verksamhet med svåra problem att få sina elever att vilja att lära sig och 

förstå. Joanna Giota, docent vid Göteborgs Universitet, förklarar att det egentligen inte finns 

några omotiverade elever, däremot kan de vara omotiverade för det skolan anser att de ska 

vara motiverade för (Kling, 2013).  

Även om läroplanen för gymnasieskolan understryker att skolan ska motivera sina 

elever och deras lust att lära (Skolverket, 2011, s. 5), är skolan, för många elever, en plats i 

samhället där deras utveckling och lärande samt livslånga lust att lära inte främjas. Gärdenfors 

(2012) menar dock att lärare kan tillvarata sina elevers inre motivation. Detta om de använder 

sig av informella lärande-aktiviteter i sin undervisning istället för dess formella 

motsvarigheter. En stor del av ungas utveckling och lärande sker i och med det informella 

lärandet, som även kallas det livslånga lärandet. Det informella lärandet äger rum när 
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elevernas intresse och nyfikenhet bestämmer villkoren för aktiviteten. Detta gör att de är 

mindre medvetna om att de lär sig men i regel är mer motiverade att lära sig. För att utveckla 

Deweys teori, eleverna lär sig medan de gör något annat. 

Som blivande gymnasielärare i engelska och spanska inser jag problematiken som 

motivationens vara eller icke vara medför. I en lärandemiljö som gymnasieskolan är elevers 

motivation deras primära drivande kraft för att vilja lära och förstå. Saknar de intresse och 

nyfikenhet för innehållet i undervisningen är det svårare för dem att lära och ta till sig dess 

innehåll. Därför ser jag relevansen i att undersöka i vilken utsträckning gymnasielärare i språk 

använder informella lärande-aktiviteter i sin undervisning. Vidare finner jag det betydelsefullt 

att veta vilka typer av informella lärande-aktiviteter som inbegrips.  

1.1 Syfte 

Med utgångspunkt i att allt fler elever är omotiverade till den undervisning de möter i sina 

gymnasieskolor (Hugo, 2011; Kling, 2013; Wahlgren, 2011) ämnar denna uppsats att studera 

lärares användning av och attityder gentemot aktiviteter som anses vara motiverande och gör 

så att elever förstår mer och bättre. Därför kommer den här uppsatsen att undersöka om 

informella lärande-aktiviteter används i den formella lärandemiljön. Då Gärdenfors (2012) 

resonerar att när sådana aktiviteter används i skolan, förstår eleverna mer och bättre. En följd 

av elevernas utökade och fördjupade lärande är att de motiveras mer.  

    Uppsatsen utgår därför från följande frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning använder gymnasielärare i språk informella lärande-aktiviteter i 

sin undervisning? Vilka aktiviteter använder de då? 

2. I vilken mån påverkar lärarnas kön eller deras gymnasieskolors ägandeformer utfallet i 

fråga 1? 

3. Vilka sorts arbetsuppgifter upplever lärare att deras elever tycker är roliga, är 

intresserade av och/eller nyfikna på? 
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2. Teori 

Med avsikt att undersöka huruvida lärare i andra språk än svenska i gymnasieskolan upplever 

att deras elever motiveras eller lär sig mer av informellt lärande än formellt sådant, ämnar jag 

inledningsvis att definiera samt diskutera lärande i allmänhet. För att definiera lärande 

använder jag mig av uppslagsverk. Vidare analyserar och redogör jag för lärande i ett 

sociokulturellt samt ett kognitivt perspektiv för att bringa ytterligare dimensioner till 

begreppet. Detta med hjälp av Säljös (2013) bok om sociokulturellt lärande samt Gärdenfors 

(2012) bok om dess kognitionsvetenskapliga motsvarighet. Dessutom beskriver jag det 

informella samt det formella lärandets egenskaper och uttryck utifrån Gärdenfors (2012) 

tidigare nämnda bok samt Lundahls (2010) engelska språkdidaktiska studie om texter, 

kommunikation och språkutveckling. Vidare avser jag definiera begreppet motivation med 

grund i Ahls (2004) kunskapsöversikt och problematisering av vuxnas lärande och 

motivation, Castle och Bucklers (2009) bok om framgångsrik undervisning och lärande samt 

Noels (2001) artikel om elevers motivation i språkstudier. Slutligen behandlar jag elevers 

motivation i relation till informellt lärande genom att redogöra för Gärdenfors resonemang om 

informella lärande-aktiviteter i den formella lärandemiljön och dess möjliga inverkan på 

elever.  

 2.1 Definitioner enligt ordböcker 

Samtidigt som en sökning på ”lärande” i Nationalencyklopedin (NE) och Svenska 

Akademiens Ordbok (SAOB) inte ger några resultat, presenterar den mest besökta 

Internetplatsen under de senaste åren (Alexa, 2014) cirka 827.000 resultat (Google, 2014a). 

Då jag dessutom talar engelska och spanska, har jag även valt att arbeta med sökmotorer på 

nämnda språk. En sökning i samma sökmotor på ordets motsvarighet på spanska, 

”aprendizaje”, uppvisar 21,5 miljoner resultat (Google, 2014c), medan engelskans ”learning” 

ger 329 miljoner (Google, 2014b). Eftersom denna uppsats främst riktar sig till lärare i språk 

på gymnasiet och med tanke på de höga sökresultaten från Google på spanska och engelska, 

väljer jag härnäst att presentera ett urval av definitioner från de båda språkens online-baserade 

uppslagsverk. Dessa uppslagsverk är dessutom de största inom brittisk och amerikansk 

engelska samt kastiliansk spanska. För att tillmötesgå läsaren har jag valt att översätta 

samtliga definitioner till svenska.  

Medan det brittiska uppslagsverket Cambridge Dictionaries Online (CDO) beskriver 

lärande som ”det att skaffa sig kunskap”, breddar Oxford Dictionaries (OD) definitionen 

genom att framställa det som “förvärvandet av kunskap eller färdigheter genom att studera, 
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uppleva eller undervisas”. Båda uppslagsverken menar alltså att ”lärande” innebär ”att veta 

vad” eller att ha faktakunskap. Detta beskrevs för första gången i Sverige i 1992 års 

läroplanskommitté, Skola för bildning, som “information, regler och konventioner utan 

åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen 

(Gustavsson, 2002, s. 23). Vidare beskriver läroplanskommittén andra kunskapsformer, som 

förståelse, förtrogenhet samt färdighet i sitt försök att vidga och problematisera begreppet. 

Men varken CDO eller OD skildrar lärandeformer av kvalitativ karaktär som åberopas av 

läroplanskommittén. Däri nämns ”att uppfatta meningen eller innebörden i ett fenomen” (s. 

23), av praktisk karaktär som att veta ”hur något ska göras och kunna genomföra det” (s. 23) 

eller av implicit sådan ”som är förenad med sinnliga upplevelser och som kommer till uttryck 

i bedömningar” (s. 24). 

Det amerikanska uppslagsverket Merriam-Webster Dictionaries (MWD) breddar 

definitionen av lärande än mer än CDO och OD och förklarar att det är ”processen att nå 

kunskap eller färdigheter genom att studera, öva, undervisas eller att uppleva något”. Även 

SAOBs spanska motsvarighet Real Academia Española (RAE) understryker 

färdighetskunskapen, att veta hur man gör något och att kunna genomföra det, genom att 

definiera lärande som ”processen och resultatet av att lära sig ett hantverk, yrke eller något 

annat”.  

Med tanke på att uppsatsens syfte är att undersöka om lärare i språk på gymnasiet 

upplever att deras elever motiveras eller lär sig mer när lärandet är informellt, anses MWD:s 

definition lämpligast då den betonar att kunskap och färdighet kan nås med olika 

tillvägagångssätt, både formella och informella sådana.  

2.2 Lärande i ett sociokulturellt perspektiv  

Professor i pedagogisk psykologi Säljö (2013) klargör att lärteorier om såväl rationalismen, 

med Jean Piaget som företrädare, som empirismen och dess behavioristiske förespråkare B. F. 

Skinner, är otillräckliga för att beskriva utveckling och lärande då människans förmågor 

varken är biologiskt eller empiriskt bestämda. Då jag senare i texten återkommer till dessa två 

forskningstraditioner, kommer jag här att beskriva de kortfattat. Det rationalistiska 

perspektivet beskriver utveckling och lärande som avhängigt människans biologiska och 

genetiska arv varför hennes medfödda egenskaper ofta betonas. Det empiristiska synsättet 

anser att människans beteenden, kunskaper och färdigheter tillförs henne utifrån och påverkar 

hennes sätt att vara och tänka. Dess förespråkare, den behavioristiske psykologen B. F. 
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Skinner, studerade den instrumentella betingningens egenskaper där de önskvärda beteenden 

kan uppmuntras med belöning för att skapa ett visst beteende.  

Säljö (2013) håller med både rationalismen och empirismen om att människans 

möjligheter till utveckling och lärande är relaterade till både hennes biologiska förutsättningar 

som till de erfarenheter hon gör i sin miljö, men betonar att människan snarare är en historisk 

och social varelse. För att exemplifiera poängterar Säljö att människan saknar en medfödd 

förmåga att exempelvis använda Internet och att köra bil samtidigt som hennes lärande av 

dessa förmågor inte endast är ett resultat av tidigare erfarenheter, utan även påverkas av 

hennes resonemang, tillämpning och problemlösning. För att bättre förstå hur människan lär 

eller utvecklas, behöver utgångspunkten vara en sociokulturell sådan, alltså avhängigt 

kulturen och samhället (a.a., ss. 18-19) vilket innebär att individens lärande och utveckling 

kan ske endast i samspel med andra individer i samhället (a.a., s. 22). Detta får även 

konsekvenser på individ- och samhällsnivå för hur man t ex resonerar kring människors 

lärande i olika delar av världen. Relevanta skillnader kan nämnas bland flickors och pojkars 

lärande i ett och samma samhälle och resursstarka och -svaga grupper.  

Det sociokulturella perspektivets grund formulerades ursprungligen av den ryske 

psykologen Lev S. Vygotskij som en invändning mot den tidiga behaviorismen då han ansåg 

människan vara mer komplex än att kunna betingas. Han betonade relevansen av s k 

medierande redskap (även kallade artefakter, alltså av människan skapade saker) vilka 

inbegriper tecken och redskap som för vidare information om verkligheten och gör den 

förståelig i olika sammanhang. Säljö (2013) exemplifierar genom att skilja på huvudräkning 

och räkning med miniräknare som är ett externt medierande redskap (a.a., s. 26), men 

framhäver samtidigt att eftersom människan är en sociokulturell varelse är hennes seende 

påverkat av tidigare erfarenheter vilka får en matematiker att se andra dimensioner i 

sifferkombinationerna än den mindre erfarna på området. Den materiella och idémässiga värld 

som Vygotskij hävdade att människan lever i betonar hennes användande av redskap och 

mediering, där tankar materialiseras till praktiska och fysiska redskap. Ett exempel taget från 

vardagen kan vara en inköpslista till mataffären, där kökets rådande utbud inventeras och de 

kommande inköpen planeras under ett tidigt skede för att sedan omvandlas till en lista där 

samtliga matvaror antecknas och sedan inhandlas.  

Säljö (2013) påpekar att i ett sociokulturellt perspektiv på lärande anses även språk 

vara medierande redskap, då det är ett av människan tillverkat ”föremål” för att kunna 

kommunicera med andra individer (a.a., ss. 32-33). Skolan som sådan är en institution där 

kommunikation är grundläggande för att förutsättningar för arbete och studier ska kunna 
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skapas och upprätthållas och där lärare som elever kommunicerar muntligt och skriftligt under 

olika ordnade former. Den skriftliga kulturen har dominerat i skolan, och även i samhället i 

stort, vilket bl a den stora fokus på elevers läs- och skrivutveckling samt mängden av 

skriftliga arbeten, läxförhör och prov kan bekräfta. Även Lundahl (2010) intygar att ”skolans 

kunskaper till stor del bygger på skriftspråklighet [...] och ofta är abstrakta och tekniska” (a.a., 

s. 38). Den skriftliga medieringen är alltså mer abstrakt än vore en samtalssituation, styrker 

Säljö, och hänvisar till en skriftlig provuppgift gällande komprimering av luft som endast en 

femtedel av eleverna svarade som de förväntades. I samma muntliga provtillfälle, där olika 

redskap illustrerade uppgiften, svarade 90 procent av eleverna korrekt på frågan (Säljö, 2013, 

ss. 38-39). Detta kan tolkas som att många elever misslyckas i den skriftliga 

kommunikationskultur som skolan i mångt och mycket erbjuder. I själva verket kan och vet 

elever från början, men behöver andra, mer fysiska, medierande redskap för att lära sig och 

förstå. Tillsammans med den muntliga kommunikationen skulle elever kunna utvecklas och 

lära sig än mer. Ansvaret över att bibehålla en balansgång mellan teoretiskt och praktiskt 

material i undervisningen innehas av läraren, vilket påpekas i läroplanen för gymnasieskolan 

(Skolverket, 2011, s. 10). 

Enligt det sociokulturella perspektivet är människans lärande avhängigt sin omgivning 

och hennes tankar kring den, och påverkas inte av biologiska eller behavioristiska 

förutsättningar. T ex har en människa som föds med intellektuella funktionshinder idag större 

möjlighet att lära sig att läsa jämfört med för hundra år sedan tack vare den sociala och 

kulturella utveckling och attitydförändring gentemot människor med funktionshunder som har 

skett. Med andra ord, formas människan av sina biologiska förutsättningar, men dessa 

bestämmer inte vad hon kan komma att bli.  

2.3 Lärande i ett kognitivt perspektiv 

Gärdenfors (2012) understryker att det varken finns en allmängiltig definition av lärande eller 

mål med lärande eftersom det finns i så många former som det finns individer. Däremot 

organiserar han lärande utifrån dess kvalitet, där ”den bästa formen [...] är den som leder till 

förståelse” (a.a., s. 29). Med bakgrund som svensk professor i kognitionsvetenskap, talar 

Gärdenfors om lärande i form av bildning och att detta består i de mönster som människan tar 

till sig genom att tolka, värdera och relatera en kunskap till en annan så att den 

kontextualiseras (a.a., ss. 30-31). Detta är en aktiv process där människan ständigt konstruerar 

kunskap för att i sin tur ge djup åt information och för att nå förståelse som ger en helhetsbild 

av ett kunskapsområde. Med andra ord förstår människan något först när hon kan tillämpa sin 
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förståelse på nya problem. I skolans miljö betyder detta att läraren inte bör nöja sig med att 

förse sina elever med information. Istället förutsätter det att läraren är väl förtrogen med det 

material hon undervisar, kunna organisera det på enklast möjliga sätt med avsikten att hennes 

elever ska kunna upptäcka mönster, eller sammanhang. Dessutom ska hon vara medveten om 

eventuella svårigheter som eleverna ofta har och utveckla strategier för att överkomma dessa. 

Den människa som förstår och ser sammanhangen, i det här fallet läraren, kan i sin tur 

förklara för andra som inte har bildat sig samma eller liknande sammanhängande och 

meningsfulla följd (a.a., ss. 39, 211). Gärdenfors presenterar även ytterligare en dimension av 

förståelse när han hänvisar till ett experiment på två olika grupper studenter. Grupperna fick i 

uppgift att läsa en artikel för att sedan antingen skriva ett prov på vad de hade lärt sig, eller 

undervisa om den. Gruppen som läste för att undervisa visade sig ha större förståelse för 

artikeln. Detta kan tolkas som att människan lär sig och förstår mer när avsikten eller målet är 

att få andra att lära sig och förstå (a.a., s. 179). 

Som kognitivforskare, frågar sig Gärdenfors vad som händer inuti huvudet när 

människan förstår. Han beskriver neuroplasticitet som hjärnans förmåga att förändra sig under 

en människas liv. För varje gång människan lär sig något och hennes hjärncellers kopplingar 

omvandlas, bildas spår i hjärnan. Ju mer hon upprepar ett visst lärande, desto mer 

betydelsefullt blir spåret, vilket är anledningen till att repetition är en betydande lärandeform. 

Det relevanta med hjärnans plasticitet är att människan kan fortsätta att lära sig under hela 

livet, även om det anses vara lättast under de två första åren, perioden då kopplingarna 

förändras som mest (Gärdenfors, 2012, s. 42).  

Människans lärande och utveckling är direkt beroende av hjärnans förmåga att minnas 

och dess behov av meningsfulla mönster. T ex är det lättare att minnas 

bokstavskombinationen UTVECKLINGSSAMTAL än AACEGIKLLMNSSTUV då tidigare 

kunskap om orden eller deras sammanhang redan finns i minnet (Gärdenfors, 2012, s. 47). 

Enligt tidigare forskning skiljer man mellan arbetsminne, som även kallas korttidsminne, samt 

långtidsminne. Arbetsminnet, eller rättare sagt minnena, då det anses finnas fler än ett, 

fungerar bättre ju fler sinnen som är inblandade. Hörseln och synen är sinnen som fungerar 

oberoende av varandra, men som samtidigt kompletterar varandra. Med andra ord förstärks 

minnet av något som man både kan se och höra (a.a., ss. 47, 50)  

Liksom arbetsminnet, består långtidsminnet också av olika delar. De tre centrala 

typerna av långtidsminne kallas procedurellt, semantiskt och episodiskt minne. Det 

förstnämnda möjliggör minnet av vad människans olika handlingar har för effekter, men på 

ett oftast automatiskt sätt som hon nödvändigtvis inte är medveten om. Exempelvis kan hon 
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vara bra på att cykla, men kan bara för den sakens skull inte förklara i ord hur man gör. Det 

semantiska minnet möjliggör föreställningar av sådant som inte är närvarande för våra sinnen. 

Dessutom kategoriserar den omvärlden för att kunna avgöra skillnader mellan olika föremål 

som t ex en miniräknare och en mobiltelefon samt skapar en så kallad mental modell, eller 

mönster, som Gärdenfors kallar det. Dessa mönster möjliggör skapandet av sammanhang och 

förståelse för hur exempelvis världen hänger samman. Det episodiska minnet hjälper 

människan att minnas fristående företeelser kronologiskt vilket vanligtvis är fallet vid minnet 

av tidigare upplevelser. För att kunna minnas sig själv, måste människan ha förmågan till 

självmedvetenhet vilket betyder att se sig själv utifrån (Gärdenfors, 2012, s. 51-52).  

För att kunna fantisera och leva sig in i något som varken hörs, syns eller känns är de 

semantiska och episodiska minnena oumbärliga, varför Gärdenfors betonar sambandet mellan 

minne och berättande. Han menar att människans minne är skapat för att minnas berättelser 

eftersom de hjälper henne att se sammanhang mellan kunskaper och erfarenheter (Gärdenfors, 

2012, ss. 52-53). I undervisningssammanhang innebär det att en bra lärare ofta är en bra 

berättare och eleverna har, i sin tur, lätt att ta till sig berättelser. Dessvärre, beklagar 

Gärdenfors, anses berättande inte vara riktig undervisning och kopplas därför inte samman 

med det formella lärandet som skolan i regel står för (a.a., ss. 212-213).   

2.4 Lärande enligt läroplanen för gymnasieskolan 

Läroplanen för gymnasieskolan inleder med att konstatera att utbildningen som sådan ska 

gynna elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2011, s. 5). Dessutom ska rektor, lärare och 

eleverna själva arbeta för att upprätta och bibehålla vilja och intresse att fortsätta lära sig i 

framtiden (a.a., s. 5, 7), vilket antyder att lärandet är ett ansvar som vilar på samtliga aktörer i 

skolan. Däremot medges att lärande inte endast äger rum i gymnasieskolans formella 

utbildningsmiljö, utan även speglas i de kunskaper och erfarenheter som finns att tillgå i 

samhället. I enlighet med Gärdenfors, betonar även läroplanen relevansen i att den 

mångfacetterade informationen och kunskapen som eleverna möter i gymnasieskolan ska 

kontextualiseras och sambanden ska tydliggöras utan att subjektiveras.  

2.5 Informellt och formellt lärande 

I följande avsnitt diskuteras informellt och formellt lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv som förespråkas av Säljö (2013), ett kognitivt synsätt som representeras av 

Gärdenfors (2012) samt en språkdidaktisk syn som företräds av Lundahl (2010).  
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Säljö förstår mänskligt lärande i ett kommunikativt och sociohistoriskt synsätt, och 

kallar detta för ett sociokulturellt perspektiv (2010, s. 17). Han menar att kunskap först finns i 

samspel mellan människor för att sedan integreras med den enskilda individen och hennes sätt 

att tänka och handla. Vidare är hans utgångspunkt att lärande inte är begränsat till 

institutionella, eller formella, miljöer, då stor del av den förståelse och de förmågor vi 

behöver, erhåller vi i informella miljöer, det vill säga, miljöer vars huvudsakliga ändamål inte 

är att förmedla kunskaper (a.a., s. 12). Vidare resonerar han att kunskaper reproduceras och 

produceras i den informella lärandemiljön och att dessa kunskaper och på vilka sätt de 

används är avhängiga de rådande kulturella omständigheterna.  

Även om skolan har skapat en bild av den mänskliga kunskapsbildningen som säger 

att lärandet är ett resultat av undervisning, är det informella lärandet ofta mer övertygande 

med tanke på att människan lärde sig och utvecklades långt innan inrättandet av den 

formaliserade utbildningen. Däremot kvarstår problematiken i att inom skolan råder olika 

normativa pedagogiska ideologier för hur lärare ska undervisa och vilka metoder som ska 

användas för att eleverna ska ta till sig kunskaperna. Säljö poängterar att institutionaliserad 

verksamhet löper risken att bli konservativ och att inte kunna ta till sig nya arbetssätt som 

följd. Redan nu ser han svårigheter med att kunskapstraditionen i skolan har blivit alltför 

abstrakt och distanserats från det människan möter i sin vardag.  

Liksom Säljö, upplever Gärdenfors (2012) att det kunskapsflöde som människan har 

vardagligen inte tillvaratas i skolan. Han påskiner dessutom att främjande faktorer för lärande 

som motivation och förståelse inte tas tillräcklig hänsyn till i undervisningssystemet. Enligt 

Gärdenfors äger det informella lärandet rum på exempelvis skolraster och menar att den 

sortens lärande står för en stor del av den rådande kulturen då den avgör vad människan lär 

sig, på vilket sätt hon gör det och med vilken avsikt, omedveten eller medveten. Oberoende 

kulturen människan växer upp i, behöver hon, i alla fall i tidig ålder, inget yttre stimuli som 

belöningar, betyg eller beröm. Istället styr hennes inre drivkraft att lära. Människans intresse, 

nyfikenhet, koncentration och ivrighet visar att hon lär sig för att det ger henne en sorts 

tillfredsställelse. Gärdenfors menar att en problematik uppstår mellan å ena sidan människans 

naturliga motivation att lära å andra sidan att lära sig i skolan. Det förstnämnda äger oftast 

rum i den informella lärandemiljön, medan skolan, vars syfte är att människan ska lära sig, är 

en formell lärandemiljö (a.a., ss. 79-82).  

Skolan har ett instrumentellt synsätt på kunskap, anser Gärdenfors. Detta medför att 

informella lärandesätt underskattas eller bortses från. T ex tenderar en del läroboksförfattare 

att fokusera på att skapa faktatexter med termer, när människan egentligen förstår bättre när 
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samma information redogörs för i en berättelse (Gärdenfors, 2012, s. 213). Som jag har 

påpekat tidigare, hävdar Gärdenfors att människans minne är skapat för att komma ihåg 

berättelser och skapa sammanhang och mening mellan kunskaper. Med tanke på en del 

skolors läroboksutbud innebär detta att eleverna studerar termer utan att förstå sambanden 

mellan dem, vilket resulterar i ett stort kunskapsgap som är svårt att ta itu med vid högre 

utbildning.  

Som ett alternativ till den pågående faktakunskapsutvecklingen i den formella 

lärandemiljön, eftersträvar Gärdenfors ett erkännande och en vidgad användning av narrativa 

undervisningsformer i skolan. Ett exempel från den svenska litteraturen är Selma Lagerlöfs 

Nils Holgerssons underbara resa som ger en bild av Sverige geografi på 1900-talet 

(Gärdenfors, 2012, s. 217). Även den kombinerade lek- och berättelseformen rollspel är ett 

autentiskt sätt att simulera social interaktion och kan användas för att iscensätta samtal vid t 

ex biljettautomaten på tågstationen i London, ostbutiken i Grenoble eller teatern i Madrid. I 

rollspelssituationer skapar deltagarna ett meningsfullt sammanhang för de utländska glosorna 

(eller annat innehåll som behandlas) samtidigt som de använder hela kroppen och samtliga 

sinnen vilket skapar ett betydelsefullt spår i hjärnan som fastnar bättre i minnet (a.a., ss. 221-

222).  

Det framgångsrika lärandet innebär även att eleven är aktiv och känner en upplevelse 

av kontroll, vilket höjer hennes inre drivkraft att fortsätta lära sig, medvetet eller omedvetet. 

Gärdenfors menar att datorspelsindustrin är den bransch som mest har tillvaratagit unga 

människors motivation och att det finns sätt att utnyttja detta i den formella lärandemiljön. 

Som ett led i utvecklingen mot att förena informellt lärande med dess formella motsvarighet, 

listar Gärdenfors sex kriterier för teknikstödda läromedel i skolan att uppfylla som främjar 

elevernas förståelse och som dessutom är motiverande. För det första ska tekniken stödja 

interaktivitet mellan läromedel och elev och ge eleven kontroll som gynnar hennes 

motivation, och för det andra ska den ge feedback på hennes användning av läromedlet. För 

det tredje ska tekniken använda narrativa former i presentationen av materialet på olika sätt 

som text, bild och film eller sammansättningar av dessa, och för det fjärde ska den kunna 

anpassas efter elevens lärstil. För det femte ska tekniken erbjuda former för samarbete som t 

ex kommunikation via e-post, chatt eller videotelefoni och slutligen, ska den stödja 

metakognition för eleven att kunna se sitt eget lärande utifrån och reflektera över det på andra 

sätt (Gärdenfors, 2012, ss. 230-234). 

Lundahl (2010) anser, precis som Gärdenfors, att skillnaden är stor mellan den 

informella lärandemiljön och dess formella motsvarighet och tillägger att många unga 
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människor känner att de lär sig mer engelska i den förstnämnda, alltså utanför skolan. Han 

menar att det informella lärandet kan verka mer lockande då det innebär att människan fritt 

väljer vad, när och hur hon ska göra en viss aktivitet med eller utan mål med densamma och 

utan att förhålla sig till organisatoriska eller tidsmässiga gränser. Detta betyder att det 

informella lärandet är okonstlat, genuint, spontant och bygger på inlevelse. Resultatet blir att 

hon lär sig utan att uppleva det som en lärandesituation, vilket kallas för omedvetet eller 

implicit lärande (a.a., s. 38). Lundahl benämner det informella lärandet som vardagskunskap 

och skissar upp följande kontraster mellan denna och dess motsats skolkunskap (a.a., ss. 38-

39) i Figur 1.  

Tabell 1. Skillnader mellan vardagskunskap respektive skolkunskap. Ur Lundahl (2010, ss. 38-39). 

 Vardagskunskap Skolkunskap 

Vad bygger den på? Talspråk Skriftspråklighet 

Hur är den? Konkret Abstrakt, teknisk 

Var förekommer den? I en mängd olika former Indelad i ämnen 

Hur byggs den upp? Genom socialt samspel mellan 

individer, föräldrar och kamrater 

Systematiskt och i en takt som till stor del 

bestäms av läraren och olika styrdokument 

 

2.6 Vad menas med motivation? 

I följande avsnitt avser jag diskutera motivation med grund i Ahls (2004) kunskapsöversikt 

och problematisering av vuxnas lärande och motivation, Castle och Bucklers (2009) bok om 

framgångsrik undervisning och lärande samt Noels (2001) artikel om elevers motivation i 

språkstudier.  

Ahl (2004) påstår att det är svårt att definiera motivation då ordet lider av 

”begreppsmångfald”. Därför sammanställer hon definitioner av motivation från ordböcker och 

forskare och visar att motivation huvudsakligen kan tolkas som ”det som får människan att 

göra något” (a.a., s. 20). Castle och Buckler (2009) instämmer i att motivation är något av 

komplex natur med tanke på den stora mängden tankegångar och synsätt som har diskuterats 

inom området. Generallt sett, anser de att motivation är ”ett tillstånd som får oss att agera på 

ett visst sätt” (Castle & Buckler, 2009, s. 34) och, liksom psykologer, skiljer dem mellan yttre 

och inre motivation. Yttre motivation (extrinsic motivation) innebär att människans drivkraft 

kommer från yttre faktorer, såsom belöningar eller beröm från andra människor. Bland de 

många yttre motivationsfaktorer som återfinns i en formell lärandemiljö som skolan kan betyg 

och beröm från familjemedlemmar nämnas. Så länge eleven presterar väl, återkopplar hennes 



12 

 

omgivning positivt, men så fort hon gör något mindre framgångsrikt, kan hon komma att 

uppleva bestraffning, belöningens så kallade baksida, eller nedsättande kommentarer från sig 

själv eller sin omgivning. Om belöningen eller berömmet upphör helt, avtar motivationen 

likaså. Den som drivs av yttre motivation behöver med tiden större belöningar för att kunna 

stilla sitt begär att lyckas, påstår Castle och Buckler och jämför det vid ett beroende där den så 

kallade kicken måste vara mer intensiv för varje gång för att samma njutning som upplevts 

tidigare ska kunna uppnå (a.a., s. 35).  

Inre motivation (intrinsic motivation), däremot, handlar om en inre drivkraft som får 

människan att agera utifrån en tillfredsställelse på ett personligt plan i önskan om att “göra 

rätt”. För eleven med inre motivation är den personliga tillfredsställelsen av upplevelsen eller 

erfarenheten viktigare än själva målet eller slutprodukten av det hela. Med andra ord kan det 

att lära sig och förstå vara mer betydelsefullt än det att få ett högt betyg. Noels (2001) 

förklarar mer ingående och delar den inre motivationen i tre delar. Hon kallar dessa för inre 

kunskap (intrinsic-knowledge), inre prestation (intrinsic-accomplishment) och inre 

stimulation (intrinsic-stimulation). Den förstnämnda syftar på den njutning människan 

upplever när hon utvecklar ett kunnande och tillfredsställer sin nyfikenhet inom ett visst 

område. I språkklassrummet kan detta yttra sig genom att elever letar ord på målspråket på 

egen hand av ren vetgirighet. Den inre prestationen uttrycker sig när eleven överträffar sig 

själv och lär sig att bemästra en svår uppgift. Här ligger fokus på själva processen och inte på 

slutresultatet, som när elever lär sig att behärska en avancerad grammatisk konstruktion. 

Slutligen handlar inre stimulation om att kunna njuta av estetiken som främmande 

språkstudier erbjuder. Här talar Noels om de elever som gläds åt ”ljudet, melodin och rytmen i 

ett stycke prosa eller poesi på det främmande språket” (2001, s. 45).  

Castle och Buckler påpekar att en balans mellan yttre och inre motivation är att 

föredra, då människan kan uppnå en sorts njutning från båda. På så sätt uppmanar hennes 

egen drivkraft till att handla på ett särskilt vis för sin egen vinning och erkänner samtidigt 

njutningen i sin omgivnings bekräftelse (Castle & Buckler, 2009, s. 36).  

2.7 Motivation vid informellt och formellt lärande 

Med utgångspunkt i Castle och Buckler (2009) och Noels (2001) tankegångar om yttre och 

inre motivation diskuteras dessa i förhållande till Gärdenfors (2010) resonemang om 

kopplingen mellan yttre motivation och formellt lärande samt inre motivation och informellt 

lärande.  
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Gärdenfors framför inledningsvis att elever inte lär sig eller inte förstår på grund av 

deras ”brist på självförtroende och självuppskattning” och deras ”dåliga motivation” (2010, s. 

69) och frågar sig vilka känslomässiga tillstånd som främjar lärande och förståelse. Liksom 

Castle och Buckler, talar Gärdenfors om yttre motivation i kontrast till den inre och beskriver 

skillnaden som det som eleverna gör för att de måste i kontrast till det som dem vill göra. 

Vidare hävdar Gärdenfors att informellt lärande bygger på inre motivation i stor utsträckning, 

medan formellt lärande vanligen använder yttre motivation. Han påpekar att skolans 

betygssystem till stor del gynnar elevernas yttre motivation, men anser att det inte ska vara det 

som motiverar dem att studera. Enligt tidigare socialpsykologisk forskning kan betygen 

dessutom undergräva elevernas ”känslor av kontroll och kompetens samt deras 

ansvarskännande för att styra sig själva” (s. 85) då den fungerar som en yttre kontroll. Istället 

borde skolan söka tillvarata elevers inre motivation, eller åtminstone inte begränsa den, något 

som beskrivs väl av Jarl Bengtsson, tidigare forskningschef på OECD: ”Det minsta man kan 

begära av skolan är att den lämnar ifrån sig barnen med samma lust att lära som de hade när 

de kom dit” (Bengtsson, citerad i Gärdenfors, 2010, s. 82).  

Gärdenfors (2012) ser tre motiv som drivkrafterna bakom informellt lärande, som han 

anser även bör vara orienterande för formellt lärande. För det första nämner Gärdenfors 

människans nyfikenhet och inneboende vilja att undersöka och imitera sin omgivning och 

omvärld. För det andra förklarar han att människans vilja att anta utmaningar och att visa sin 

kompetens när hon bemästrar något, leder henne vidare i sitt lärande. Hennes kompetens 

förstärks än mer av direkt återkoppling på resultatet. För det tredje understryker Gärdenfors 

relevansen i ömsesidighet då lärande påverkas av det sociala sammanhanget. Därför är det 

viktigt att varje elev känner att hennes närvaro och deltagande är betydelsefulla i 

undervisningskontexten och att möjligheten att arbeta tillsammans med andra för att dela på 

den ibland tunga insatsen finns att tillgå (a.a., ss. 86-88). Gärdenfors kan inte ge förslag på hur 

drivkrafterna bakom informellt lärande kan kombineras med läroplanerna, men yrkar på en 

större användning av metoder som är bekanta för eleverna. Dessa, menar han, skulle motivera 

dem och få dem att lära sig och förstå mer och som en konsekvens av det, prestera bättre i 

skolan (aa., s. 89).  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

Ändamålet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning gymnasielärare i andra språk 

än svenska använder informella lärande-aktiviteter samt deras attityder gentemot dem. Som 

tidigare nämnt, kan informellt lärande äga rum även i traditionellt formella lärandemiljöer. En 

förutsättning för att det ska ske är, enligt Gärdenfors (2012), att läraren är införstådd med vad 

informellt lärande innebär. I den här uppsatsen utgår jag ifrån Gärdenfors förslag på så kallade 

informella lärande-aktiviteter i undervisningen som kan främja elevers motivation. Med andra 

ord är det relevant för uppsatsen att ta reda på språklärares användning av och attityder 

gentemot dessa informella lärande-aktiviteter som de eventuellt använder i sin undervisning.  

Jag har därför valt att använda mig av kvantitativ metod för att kunna ange frekvenser 

för en användning av och undersöka attityder gentemot särskilda informella lärandemoment. 

Det kvantifierade kan räknas, uppges i siffror eller motsvarande numeriska uttryck (Ejvegård, 

2009, s. 38) vilket överensstämmer med uppsatsens ändamål. Dess syfte skulle även ha 

kunnat stödjas av en kvalitativ metod som intervjuer, vilket initialt var tanken. Då ett flertal 

lärare dock underströk att deras höga arbetsbelastning inföll samtidigt som jag skulle samla in 

data till uppsatsen, ansåg jag att ett mindre tidskrävande förfaringssätt än intervjuer skulle 

vara lämpligare för min testgrupp och därmed mer framgångsrik för uppsatsen. 

Med avsikt att frambringa ett större antal svar för att senare kunna göra mer 

storskaliga jämförelser, valde jag att fokusera den kvantitativa datainsamlingen på en 

enkätundersökning. Ejvegård förklarar att ”när man vill ta reda på åsikter, tyckanden, 

uppfattningar, kunskaper o.s.v. hos en population, så använder man sig i 

forskningssammanhang av intervjuer eller enkäter” (Ejvegård, 2009, s. 49).  

3.2 Enkätens utformning 

Enkäten utformades med för uppsatsens syfte tolv relevanta frågor med grund i Gärdenfors 

(2012) resonemang över vilka lärandeformer som kännetecknar informellt lärande och som i 

sin tur kan ha en motiverande effekt på eleverna. Frågorna bestod av tio skalafrågor med en 

skala på fem steg där frekvens för användande av ett visst undervisningsinnehåll och attityder 

gentemot särskilda företeelser efterfrågades i tre respektive sju frågor. Dessutom inkluderades 

två fritextfrågor där respondenterna ombads utveckla sitt resonemang gällande två områden. 

De sistnämnda frågorna var frivilliga. Patel & Davidson (2003, s. 73) rekommenderar denna 

typ av frågeordning som inleder med bakgrundsvariabler som är relevanta för uppsatsen, för 
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att senare utgöras av de faktiska frågorna och till sist avslutas med utrymme för att lägga till 

sådant som känns viktigt. 

Enkäten var anonym och respondenterna behövde endast fylla i kön, om 

gymnasieskolan de arbetar vid är kommunalt eller privat ägd, ämnen de undervisar i samt hur 

länge de har undervisat i respektive ämne. Vidare fokuserade frågorna på lärarnas kännedom 

om, uppfattning och erfarenhet av informellt lärande.  

Inledningsvis tog lärarna del av ett informationsblad om uppsatsen via e-post (bilaga 

1) där de kunde följa en länk som ledde till den digitala enkäten med instruktioner, frågor och 

påståenden (bilaga 2).  

3.3 Val av enkätfrågor 

Enkätundersökningen delades in i två delar, där syftet med första delen var att kartlägga 

respondenternas bakgrunder. Den andra delen ämnade undersöka lärarnas kännedom om, 

uppfattning och erfarenhet av informellt lärande. Av denna anledning baserades 

frågeställningarna på exempel på informellt lärande från Gärdenfors bok om lärande i ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv. 

Del ett inkluderade fyra s. k. sakfrågor (Trost, 2012, s. 66) som rörde respondenternas 

kön, vilka ämnen de undervisar och hur länge de har undervisat samt huruvida de arbetar på 

en kommunal eller privat gymnasieskola. Sakfrågorna är väsentliga då jag ämnar veta ”hur 

det faktiskt förhåller sig” (Trost, 2012, s. 65) samt önskar undersöka om samband kan finnas 

mellan olika variabler. Eventuella korrelationer kan tänkas förekomma mellan 

respondenternas kön eller antal år som undervisande lärare och deras användning av och/eller 

inställning till informella lärande-aktiviteter.  

Del två innehöll s. k. attitydfrågor (Trost, 2012, s. 69) som baserades på Gärdenfors 

förslag på hur man förenar det informella lärandet med dess formella motsvarighet. Han 

menar att skolan skulle kunna dels motivera sina elever mer, dels få dem att lära sig och förstå 

mer om kopplingen mellan det informella lärandets egenskaper och den formella 

lärandemiljön förstärktes. Bland de motiverande faktorerna vid informellt lärande finner 

Gärdenfors några gemensamma nämnare. Dessa, rekommenderar han, bör utgöra en 

grundläggande del av innehåll och form i språklärares undervisning på gymnasiet. De 

informella lärande-aktiviteterna är narrativ form, teknikstött läromedel för att komma närmare 

målspråkstalare och -kulturer, social interaktion samt samarbete. I tabellen nedan (tabell 2) 

presenteras de motiverande faktorerna vid informellt lärande samt motsatser vid formellt 

lärande med hänvisning till enkätfrågans nummer inom parentes: 
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Tabell 2: Tabell över Gärdenfors gemensamma nämnare för informellt respektive formellt lärande. 

Gärdenfors Informellt lärande Formellt lärande 

ss. 215-216 Muntlig och/eller skriftlig narrativ form (1)  Skriftlig instruktion (6) 

Faktatexter (9) 

s. 233 Teknikstött läromedel för interaktion med andra 

målspråkstalare (4) 

Skriftlig dialog ur lärobok (5) 

ss. 221-222 Social interaktion (7) Skriftlig dialog ur lärobok (5) 

ss. 233, 236 Teknikstött läromedel med autentiskt innehåll från 

målspråkskulturen (10) 

Läsa i lärobok om 

målspråkskulturen (3) 

s. 233 Samarbete (8) Enskilt arbete (11) 

 

Enkäten innehöll kontrollfrågor vilket innebar att fem påståenden formulerades på ett sådant 

sätt att de efterfrågade samma sak som i de fem andra frågorna men på ett annat vis. Syftet 

med kontrollfrågorna var att se om respondenterna var konsekventa i sina svar. Trost (2012) 

kallar detta för kongruens och förklarar att det handlar om att svaren på frågor som mäter 

samma sak visar en överensstämmelse (s. 62). Om respondenterna svarar att de instämmer 

helt och hållet i att samarbete gör så att deras elever lär sig mer, kan de förväntas svara att 

enskilt arbete inte har denna effekt. Om resultatet intygar antagandet, indikerar frågorna hög 

reliabilitet. Ejvegård kommenterar att andra reliabilitetsprövningar som används vid 

enkätundersökningar kräver mer tid, som vid återtestning och flera olika enkätmätningar, 

vilket i det här fallet är en av uppsatsens främsta begränsningar. Om så är fallet indikerar det 

att enkäten har god reliabilitet (Ejvegård, 2009, s. 79).  

Tabellen nedan (tabell 3) illustrerar hur enkäten var uppbyggd med tanke på 

kontrollfrågorna. De vänstra kolumnerna anger å ena sidan numren för påståenden, och 

rymmer å andra sidan påståenden som frågar huruvida respondenternas undervisning 

innehåller informella lärande-aktiviteter. Samtliga informella lärande-aktiviteter är tagna ur 

Gärdenfors (2012) förslag på vad och hur lärare kan planera för och genomföra undervisning 

som baseras på informellt lärande. De högra kolumnerna, däremot, visar också numren för 

påståendena, men innefattar påståenden som frågar om respondenternas undervisning 

innehåller formella lärande-aktiviteter. De formella lärande-aktiviteterna är tänkta att vara de 

informella lärande-aktiviteternas motsatser och kommer från Gärdenfors, Lundahl (2010) och 

Säljös (2013) resonemang om vad skolan gör i nuläget och vad den borde göra. Påstående 

nummer 1 motsvarar alltså påståenden 6 och 9, påstående 4 motsvarar påstående 5, påstående 

7 motsvarar påstående 5, o.s.v. Sammanställningen av resultatet kommer därför att följa 
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enkätens uppbyggnad varför svaren till det första påståendet undersöks i förhållande till det 

sjätte och nionde påståenden, o.s.v. 

 

Tabell 3. Enkätens utformning med tanke på så kallade kontrollfrågor. 

Påstående Undervisningsinnehåll vid 

informellt lärande 

Påstående Undervisningsinnehåll vid 

formellt lärande 

1 Jag använder muntliga och skriftliga 

berättelser i min undervisning. 

6, 9 En skriftlig instruktion räcker för att 

mina elever ska förstå. 

Faktatexter är bättre 

undervisningsmaterial än t ex noveller 

eller tidningsartiklar i mina 

språkklasser. 

4 Samtal över Skype och chatt på bl a 

Facebook eller liknande med 

målspråksanvändare ingår i min 

undervisning. 

5 Läroböckernas dialoger ger mina elever 

en bra bild av samtalssituationer på 

målspråket. 

7 När mina elever rollspelar får de en bättre 

förståelse för samtal på målspråket. 

5 Läroböckernas dialoger ger mina elever 

en bra bild av samtalssituationer på 

målspråket. 

8 Diskussionsfrågor i grupp gör så att mina 

elever lär sig mer. 

11 Mina elever lär sig mer och bättre när 

de arbetar enskilt. 

10 Jag visar mina elever videosekvenser från 

bl a Youtube för att uppmärksamma 

skillnader i språk. 

3 Mina elever förstår målspråkskulturen 

bäst genom att läsa om den. 

 

3.4 Val av testpersoner 

Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning gymnasielärare i språk 

använder informella lärande-aktiviteter i sin undervisning samt vilka aktiviteter de använder, 

kontaktades totalt 140 lärare i språk vid kommunalt och privat ägda gymnasieskolor i 

Mellansverige. Lärare från både kommunala och privata gymnasieskolor kontaktades då jag 

önskade dels en jämn representation av lärare från gymnasieskolorna i Mellansverige, dels 

ämnade undersöka om några paralleller mellan skolans ägarform och dess lärares inställningar 

till särskilt undervisningsinnehåll kunde visas.  

Lärarna kontaktades via de e-mailadresser som deras skolor uppger på sina respektive 

hemsidor. 6 av de 140 e-mail som skickades returnerades då mottagarens adress visade sig 

vara okänd eller då mottagaren var föräldraledig. Detta registrerades som ett mindre 

enkätbortfall (Ejvegård, 2009, s. 56). Dessutom skickades en påminnelse ut några dagar 

senare. Påminnelsen innehöll samma information som det första utskicket med ett tillägg om 

att läraren ifråga kunde bortse från den om hon redan hade svarat på enkäten.  
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4. Resultat 

Nedan redovisas de resultat enkäterna gav. Det insamlade materialet består av svar från 

sammanlagt 58 språklärare i gymnasieskolan, varav 45 är kvinnor och 13 män. 36 av de 

tillfrågade arbetar i kommunala gymnasieskolor, medan 22 tjänstgör i privata sådana. 

Uträkningen inbegriper endast de respondenter som markerade svarsalternativ 1, 2, 4 eller 5 

och bortser därför från de svarande som angav svarsalternativ 3. Resultaten kommer att 

indikera huruvida språklärare i gymnasieskolor i Mellansverige använder sig av och ställer sig 

gentemot informella lärande-aktiviteter. 

4.1 Generella resultat 

Då varje påstående för informellt lärande i enkäten har ett respektive påstående för formellt 

lärande, kommer redovisningen av resultatet följa samma princip. Med andra ord undersöks 

det första påståendet tillsammans med det sjätte och nionde påståenden, det fjärde och sjunde 

påståenden med det femte, det åttonde påståendet med det elfte och slutligen det tionde med 

det tredje påståendet. Detta helt i enlighet med tabell 3 under rubrik 3.3 ”Val av enkätfrågor”. 

4.1.1 Påståenden 1, 6 och 9: Narrativa former kontra skriftliga instruktioner och 

faktatexter 

Enkätens första påstående undersökte med vilken frekvens respondenterna använder muntliga 

och skriftliga berättelser i sin undervisning. I enkäten intygade sammanlagt 27 respondenter 

att de använder berättelser ofta eller väldigt ofta i sin undervisning, medan 12 svarade att den 

narrativa formen sällan eller väldigt sällan är ett inslag. Detta visar att en övervägande del 

gymnasielärare i språk uppskattar och erkänner berättelsens relevans i skolan. Bland de 

narrativa inslag som dessa lärare inkluderar i sin undervisning kan följande nämnas: ”egna 

filmer, foton, material från målspråkslandet” (Lärare 6), ”vardagsberättelser från livet i 

målspråkslandet (...)” (Lärare 12), ”fabler, sagor” (Lärare 14) och ”korta anekdåter [!] om 

egna erfarenheter för att påvisa kulturella skillnader (Lärare 35).  
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Enkätens sjätte påstående utredde om respondenterna anser att en skriftlig instruktion är 

tillräcklig för att deras elever ska förstå. I enkäten ansåg endast 7 respondenter att en skriftlig 

instruktion räckte för att deras elever skulle förstå, medan 39 tyckte att något mer än en 

skriftlig instruktion behövdes. Svarsresultatet indikerar att en övervägande del av språklärarna 

i gymnasiet tycker att en kombination av olika kommunikationsmedel är att föredra då deras 

elever förstår mer och bättre.  

 

Liksom påstående 6, kan påstående nummer 9 ställas i kontrast till påstående ett. I det nionde 

påståendet efterfrågas om respondenterna uppfattar att faktatexter är bättre 

undervisningsmaterial än narrativa och autentiska texter. Bland enkätsvaren svarar 

sammanlagt 7 respondenter att de föredrar faktatexter framför exempelvis noveller och 

tidningsartiklar, medan 32 tycker att fiktiva och autentiska berättelser är bättre. 

 

Resultaten från påståenden 1 samt 6 och 9 är kongruenta, då en övervägande del av  

respondenterna dels använder narrativa former i sin undervisning, dels tycker att instruktion 

ska ges på många olika sätt för att deras elever ska förstå. Dessutom anser större delen av de 

svarande att narrativa former och autentiska texter är bättre för undervisningssyftet.  
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4.1.2 Påståenden 4, 5 och 7: Autentisk interaktion med målspråkstalare och rollspel 

kontra skriftliga dialoger i lärobok 

Det fjärde påståendet undersöker om lärarna ger sina elever möjlighet att samtala muntligt och 

skriftligt via programvaror för internetbaserad kommunikation (t ex Skype) eller sociala 

medier (t ex Facebook) med målspråksanvändare. Endast 6 respondenter uppger att muntlig 

och skriftlig kommunikation med målspråkstalare via exempelvis Skype och Facebook ingår i 

deras undervisning ofta eller väldigt ofta, medan 45 svarar att det sker sällan eller väldigt 

sällan.  

 

Av påstående nummer 7, som också berör kommunikation och interaktion, här muntlig sådan, 

framkommer en annan dimension av resultatet. Här efterfrågas huruvida respondenterna 

känner att deras elever får en bättre förståelse för samtal på målspråket när de rollspelar. 

Sammanlagt 29 respondenter instämde i att deras elevers förståelse ökar när de själva agerar i 

samtalet och kommunicerar muntligt på målspråket. 10 svarande höll däremot inte med.  

 

Påstående 5 frågade om respondenterna upplever att läroböckernas dialoger ger deras elever 

en bra bild av samtalssituationer på målspråket. 9 respondenter tyckte att så var fallet, medan 

26 inte höll med.  



21 

 

 

Till skillnad från påståenden 1, 6 och 9 där hög kongruens kunde bevisas, kan ingen 

samstämmighet redovisas utifrån resultaten från påståenden 4 och 5. Även om en 

övervägande del av respondenterna tycker att läroböckernas skriftliga dialoger inte ger en 

tillräckligt bra bild av samtalssituationer på andra språk, låter de inte sina elever engagera sig 

i att samtala med målspråkstalare i autentiska samtalssituationer med hjälp av teknikstödda 

läromedel i sin undervisning. Däremot visar en jämförelse mellan resultaten för påståenden 7 

och 5 en tydligare samstämmighet. I det sjunde påståendet ansåg majoriteten av 

respondenterna att eleverna förstår bättre hur en samtalssituation på målspråket ter sig när de 

själva rollspelar den än om dem läser dialoger i läroböckerna.  

4.1.3 Påståenden 8 och 11: Samarbete kontra enskilt arbete 

Det åttonde påståendet undersökte om respondenterna tycker att samarbete eleverna emellan, 

som när de diskuterar i grupp, gör så att de lär sig mer. Enkätsvaren från påstående 8 visade 

att totalt 39 respondenter tyckte att arbete i grupp, i det här fallet muntligt, bidrar till att 

eleverna lär sig mer, medan sju inte höll med helt och hållet. Påstående nummer 11 frågade i 

sin tur om respondenterna istället ansåg att deras elever lärde sig mer och bättre vid enskilt 

arbete. Här svarade 6 stycken att så var fallet, medan 26 tyckte tvärtom.  
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Hög kongruens kan dessutom påvisas mellan påståenden 8 och 11 då en övervägande del av 

respondenterna ansåg att samarbete elever emellan är bättre för deras lärande än enskilt 

arbete. Detta intygar enkätsvarens höga reliabilitet.  

 

4.1.4 Påståenden 10 och 3: Autentiskt material från målspråkskulturen kontra texter i 

läroböcker om målspråkskulturen 

Det tionde påståendet frågade respondenterna med vilken frekvens de visar sina elever 

videosekvenser från bl. a. Youtube för att uppmärksamma skillnader i språk. För att illustrera, 

exemplifierades påståendet med det att synliggöra skillnader mellan rörelseverb på engelska, 

såsom stride (kliva, stega), stroll (strosa), strut (strutta, svassa), o.s.v. Andra exempel kan vara 

att upptäcka familjeliv, bostadssituationen eller arbetsmarknaden i målspråkskulturen. 

Sammanlagt 34 respondenter svarade att de använder sig av videosekvenser i sin undervisning 

ofta eller väldigt ofta, medan 19 svarade att video användes sällan eller väldigt sällan.  
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Påstående nummer 3 frågade istället om respondenterna tyckte att deras elever förstod 

målspråkskulturen bäst genom att läsa om den. Här svarade 10 respondenter att deras elever 

förstod kulturella uttryck i målspråket bäst när de läste om dem, medan 23 ansåg att läsningen 

inte gjorde så att eleverna förstod bättre. Resultatet kan tolkas som att en övervägande del av 

respondenterna anser att elevernas förståelse för innehållet ökar när detta kommuniceras via 

autentiskt material i rörlig bild.  

 

Påståenden 10 och 3 intygar att respondenterna är konsekventa i sina svar då dessa 

överensstämmer i fördelning vilket ökar enkätfrågornas reliabilitet.  

4.2 Särskilda resultat 

Nedan redovisas resultaten från tre utvalda enkätfrågor (4, 6 och 8). Som illustrerat i 

diagrammen 4, 6, och 8 visar dessa stora skillnader i respondenternas åsikter. 

Fördelningsfrekvensens stora ojämnhet är intressant för uppsatsens syfte och kan undersökas 

vidare i förhållande till respondenternas bakgrundsvariabler som jag även förfogar över. 

Resultaten härleds därför till de inledande frågeställningarna kring eventuella samband mellan 

respondenternas bakgrundsvariabler och deras användning av och inställning gentemot 
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informella lärande-aktiviteter. Korrelationernas utgångspunkter är respondenters kön och 

vilken sorts skola, kommunal eller privat, de arbetar på.  

4.2.1 Påstående 4: Användning av teknikstödda läromedel för interaktion med andra 

målspråkstalare 

Med tanke på att endast 6 respondenter intygade att samtal över Skype och chatt på bl a 

Facebook eller liknande med målspråksanvändare ingår i deras undervisning, undersöktes om 

något samband med annan variabel kunde påvisas. I det här fallet visade det sig att en större 

andel kommunalt anställda språklärare använde sig av teknikstödda läromedel för att låta sina 

elever interagera med andra målspråkstalare. Andelen privata anställda var 4,5 % (1 av 22 

respondenter), medan andelen kommunalt anställda uppgick till 13,9 % (5 av 36 

respondenter). 

Det är även intressant att se över resultatet från de respondenter som uppgav att de inte 

använder teknikstödda läromedel för autentisk interaktion med andra målspråkstalare. En 

jämförelse mellan resultaten för kommunalt anställda kvinnor respektive privat anställda 

kvinnor visar att en något större andel kvinnor anställda i privata gymnasieskolor (78,6 %, 

eller 11 av 14 respondenter) inte använder program som Skype och Facebook eller liknande. 

Motsvarande siffra för kvinnor anställda i kommunala gymnasieskolor var 74,2 % (23 av 31 

respondenter). Samma jämförelse mellan kommunalt och privat anställda män visar att en 

större andel män anställda i kommunala gymnasieskolor (80 % eller 4 av 5 respondenter) 

uppger att de inte använder sig av teknikstödda läromedel för autentiska samtalssituationer 

med målspråkstalare. För män anställda i privata gymnasieskolor är siffran 71,4 % (5 av 7 

respondenter).  

4.2.2 Påstående 6: Kombinationer av kommunikativa verktyg 

En övervägande del av respondenterna svarade att de upplever att det inte räcker med en 

skriftlig instruktion för sina elever i påstående 6. Istället behöver lärarna en kombination med 

andra kommunikativa verktyg såsom muntlig kommunikation och andra fysiska hjälpmedel 

för att visa vad de menar. Av resultatet framkom att andelen kvinnor som stödde denna 

tankegång uppgick till 71,1 % (32 av 45 respondenter) medan andelen män summerades till 

53,8 % (7 av 13 respondenter). Vidare konstaterades att de flesta av respondenterna som 

visade sig positiva till att kombinera olika kommunikativa verktyg arbetade kommunalt. 72,2 

% av alla kommunalt anställda (26 av 36 respondenter) och 59,0 % av alla privat anställda (13 
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av 22 respondenter) föredrog att kombinera istället för att endast använda sig av en sorts 

kommunikation. 

4.2.3 Påstående 8: Skillnader på synen på samarbete 

Påstående åtta frågade om respondenterna tyckte att arbete i grupp gjorde så att deras elever 

lärde sig mer. Då en övervägande del svarade att så var fallet, undersöktes frågan vidare. Av 

resultatet framkom att 72,7 % av de privat anställda (16 av 22 respondenter) och 63,8 % av de 

kommunalt anställda (23 av 36 respondenter) föredrog att deras elever arbetade i grupp med 

tanke på att det främjar deras lärande. Bland de manliga lärarna svarade 46,1 % (6 av 13 

respondenter) och 73,3 % av de kvinnliga lärarna (33 av 45 respondenter) att de ansåg att 

grupparbete var att föredra.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

För att undersöka i vilken utsträckning språklärare i gymnasieskolor i Mellansverige använder 

informella lärande-aktiviteter, sammanställdes en digital enkät som mailades ut till 140 

gymnasielärare i språk, dock ej svenska. Enkäten innehöll tolv frågor, varav tio var så kallade 

skalafrågor med en skala på fem steg som mätte frekvens av och attityd gentemot särskilt 

innehåll i lärares egen språkundervisning. Två av frågorna var fritextfrågor. Enkäten hölls 

öppen under totalt sju dagar och sammanlagt erhölls 58 svar. Om enkäten hade hållits öppen 

längre, är det möjligt att svarsfrekvensen hade ökat och med det hade underlaget för analys 

blivit ännu större. Tre lärare e-mailade tillbaka och kommenterade att just den här tiden på 

året (senare delen av vårterminen) är den tuffaste för lärare med tanke på mängden prov 

eleverna ska hinna göra innan terminsslut och betygssättning. Dessa lärare deltog därför inte. 

Enligt Ejvegård (2009) var enkätens svarsfrekvens dock giltig och därmed meningsfull att 

bearbeta statistiskt (s. 57). 

              Patel och Davidson (2003) förklarar att enkäten kan inledas med olika 

bakgrundsvariabler som utgörs av neutrala frågor. Trost (2012) menar att en av dessa 

bakgrundsvariabler är den klassiska sakfrågan om respondenternas kön. Trost anser det vara 

problematiskt att bestämma om kvinnan eller mannen ska stå först i ordningen av 

svarsalternativen, men påstår sedan att det är tekniskt bättre att mannen kommer först. I 

efterhand anser jag snarare att det är problematiskt att ens fråga om respondenterna är 

antingen kvinnor eller män, med tanke på att en del människor är varken eller, både och eller 
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lite av varje. Frågan om kön, eller om endast två valbara kön, tyder på att den här enkäten 

endast erbjuder sina respondenter normativa könsroller. I efterhand resonerar jag att ett 

alternativ hade varit att ta bort variabeln helt och hållet för att påskina att respondenternas 

könstillhörigheter är oväsentliga, medan ett annat hade varit att lägga till ytterligare ett 

svarsalternativ, såsom “X” (obestämd/ospecificerad/ intersex) som i australiensiska pass (X 

(indeterminate/unspecified/intersex)) (Australian Passport Office).  

              I behandlingen av svaren på skalafrågorna slogs 1:or och 2:or samt 4:or och 5:or ihop 

var för sig för att sedan kunna mäta hög eller låg frekvens av samt hög eller låg inställsamhet 

till ett visst innehåll i språkundervisningen. Ejvegård menar att i användningen av frågor med 

skala på udda antal steg, är tendensen att centralisera svaren ett vanligt tecken på 

respondenternas osäkerhet, varför man vid uträkningen kan bortse från mittensvaren (s. 59). I 

mitt fall innebar utelämningen av mittensvaren ett bortfall som varierade mellan fem och 

tjugosex svar (eller tio och fyrtiofem procent) beroende på fråga. I genomsnitt var bortfallet 

17,2 svar per fråga (172/10). Enkätbortfallet betyder att jag i genomsnitt hade 41 svar per 

fråga (58-17) att bearbeta statistiskt, vilket enligt Ejvegård ändå är meningsfullt då det 

övergår gränsen för 40 tillfrågade (s. 57) 

Vidare anser Ejvegård att enkätfrågorna har formulerats på ett tillräckligt stringent vis 

(s. 59) då frekvensfördelningen mellan svaren på attitydfrågorna (3, 5, 6, 7, 8, 9 och 11) är 

ojämn. När en frågas frekvensfördelning är jämn däremot, kan respondenterna ha 

missuppfattat enkätkonstruktörens intention med frågan, varför den bör ogiltigförklaras (a.a.).  

Det kan dock vara problematiskt att tolka attitydfrågor. Fyra av respondenterna valde 

att kommentera enkätfråga tvås formulering då de ansåg att denna var till deras nackdel. I 

respons till fråga två ”Använder du berättelser i din undervisning? Kan du ge exempel på 

former av berättelser som du använder?”, frågade Lärare 8, 25, 30 och 47 hur jag definierar 

berättelser. Enkätfråga två kunde visserligen ha omformulerats för att ge respondenterna en 

aning om vad jag menar med berättelser. En definition kunde exempelvis ha tagits från 

Gärdenfors. Å andra sidan var det min avsikt att låta respondenterna tolka fritt vad en 

berättelse är och innebär för dem och ge exempel på berättelser utifrån deras perspektiv. 

Sammanlagt svarade 39 respondenter även om fråga två inte var obligatorisk. Detta 

resulterade dock samtidigt i att 14 respondenter lämnade den obesvarad.   

Även enkätens utformning ifrågasattes av en av respondenterna. Lärare 35 ansåg att 

det fanns en risk för att fylla i enkäten i motsats till det som var tänkt, då hen trodde att steg 1 

på skalan indikerade ”Instämmer inte alls” eller ”Väldigt sällan” och steg 5 indikerade 

”Instämmer helt och hållet” eller ”Väldigt ofta” då hen ansåg att ”1 brukar vara lite och 5 
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brukar vara mycket” (Lärare 35). Lärare 47 ansåg att enkäten innehöll ”svåra frågor som inte 

(var) tillräckligt specifika, varför det (var) svårt, nästan omöjligt att svara på dem” (Lärare 

47).  

Det är möjligt att Lärare 47 ansåg att påståenden var generella och svåra att svara på 

för att enkätens syfte inte var helt klart för hen. I missivet efterfrågade jag gymnasielärares 

deltagande för att undersöka innehållet i deras språkundervisningen för att sedan fråga hur de 

ställer sig till och/eller använder sig av vissa aktiviteter i sin egen undervisning. Jag kan tänka 

mig att hen säkerligen förstår påståenden, men att hen istället ifrågasätter motivet bakom dem. 

För att undvika förvirring bland respondenterna, hade jag kunnat använda mig av öppna 

frågor, så kallade fritextfrågor. Istället för att be respondenterna inställa sig till påståendet 

”När mina elever rollspelar får de en bättre förståelse för samtal på målspråket.” kunde en 

öppen fråga ha formulerats enligt följande ”Vad tycker du om rollspel?”. Den här typen av 

frågor genererar ofta långa svar som i regel är mer tidskrävande för respondenterna att skriva 

in i jämförelse med frågor som man fyller i genom ett klick med musen. Risken finns att 

respondenterna skulle ha hoppat över frågor de inte ansåg sig ha tid med att skriva, vilket 

skulle innebära ett stort bortfall bland enkätsvaren. Med tanke på utformingen på öppna 

frågor, liknar de mer frågorna jag skulle ha ställt under intervjuer med lärarna, varför det 

skulle ha blivit svårare att kvantifiera den insamlade datan. Med tanke på lärares tidsbrist 

överlag under senare delen av vårterminen, var alltså påståenden att föredra.  

Även om endast en respondent kritiserade svarsalternativens utformning, kunde hens 

förvirring möjligen ha kunnat undvikas genom att låta en mindre testgrupp fylla i enkäten 

innan det faktiska utskicket. Enkätfrågornas precision kunde också ha testats i en mindre 

testgrupp.  

Jag anser att enkäten har uppfyllt sitt syfte, då den omfattar hur lärare i språk i 

gymnasieskolor i Mellansverige ställer sig till informellt lärande och huruvida det 

förekommer i deras undervisning. Syftet kunde även ha uppnåtts genom intervjuer med ett 

färre antal respondenter, men uppsatsen hade då varit av kvalitativ karaktär och inte 

möjliggjort denna typen av kvantifiering av data.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Nedan diskuterar jag de resultaten som enkätsvaren redovisade. Dessa relateras till den 

teoretiska grunden som uppsatsen vilar på. Bland referenserna återfinns Säljös (2013) tankar 

om sociokulturellt lärande, Gärdenfors (2012) kognitionsvetenskapliga resonemang kring 
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informellt lärande och inre motivation, Lundahls (2010) tankegångar om vardags- och 

skolkunskap samt Noels (2001) teori om de olika delarna av människans inre motivation.  

Påstående ett undersökte hur ofta språklärarna använde narrativa former i sin 

undervisning. Som redovisat tidigare, använde en övervägande del språklärare muntliga och 

skriftliga berättelser i sin undervisning. Enligt Gärdenfors (2012) är berättelser som 

kunskapsbärare och verktyg för förståelse. Han menar att i språkundervisning är berättelser ett 

effektivt verktyg för att förmedla främmande element i målspråkskulturerna och de adekvata 

sätten att tolka dessa. För att exemplifiera kan man jämföra svenska sagors inslag av troll och 

pysslingar, vilka i andra sagor skulle gestaltas av, exempelvis, onda andar. Gärdenfors menar 

att berättelser är kulturellt betingade, varför det först och främst är viktigt att känna till dess 

olika uttryckssätt i sina rätta sammanhang för att kunna förstå historien helt och hållet. Annars 

löper man risken att minnas berättelsen på fel sätt eftersom man omformulerar den utefter sina 

egna kulturella mönster. 

Vidare har en god berättelse en stor benägenhet att fånga människors intresse och få 

dem att minnas dess innehåll. Hur mycket människan minns av berättelsen påverkas också av 

dess struktur. När denna är logisk på något sätt, t ex kronologisk, skapar den och binder 

samman sammanhang och blir meningsfull. Konsekvensen, hävdar Gärdenfors, blir att 

berättelserna hjälper eleverna ”att se betydligt fler samband av olika slag och att de därmed 

bidrar till en rikare förståelse (...)” (s. 216). Han hänvisar t ex till hur en kemilärare skapade 

en historia om en chokladkakas väg från fabrik till butik för att illustrera koldioxidproduktion 

i samhället. Berättelsen var för eleverna både intresseväckande och sporrande. 

Den narrativa formen som kunskapsbärare har underskattats och associerats med informellt 

lärande, varför den formella lärandemiljön som skolan är, inte erkänt den som s. k. riktig 

undervisning. Gärdenfors menar att skolan har en ”instrumentell syn på kunskap” (s. 212) 

vilket medför att allt mer undervisning och undervisningsmaterial baseras på hanteringen av 

fakta och termer, något som kan leda till att eleverna går miste om att förstå sammanhang och 

mening. Som vi ser i exemplet om koldioxidproduktion ovan, riskerar även eleverna att bli 

omotiverade om innehållet i undervisningen varken är intressant eller stimulerande.  

    Enkätsvaren för påstående nio intygar dessutom att en större andel lärare föredrar 

skönlitterära och autentiska texter framför faktatexter, helt i enlighet med Säljö och 

Gärdenfors tidigare uttalanden.  

Påstående sex, som undersöktes i relation till påstående ett, frågade om lärarna tyckte 

att en skriftlig instruktion var tillräcklig för att deras elever skulle förstå. En större andel 

lärare ansåg att en skriftlig instruktion inte räckte för att deras elever skulle förstå. Både Säljö 
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(2013) och Gärdenfors (2012) anser att skriftkulturen har dominerat kommunikationen i 

skolan vilket kan ha medfört att elever som är mer praktiskt lagda och som egentligen vet och 

kan, inte får ta del av den kommunikation som de behöver. Som sagt, har faktatexter och dess 

tillhörande termer en tendens att bli tagna ur sina sammanhang vilket kan resultera i att de blir 

meningslösa för eleverna då de misslyckas med att kontextualisera innehållet med tidigare 

förvärvad kunskap (Gärdenfors, 2012, ss. 213-214). Detta påverkar eleverna negativt. Även 

Lundahl (2010) bekräftar att skolan bygger på skriftspråklighet vilket gör att den kan 

uppfattas som abstrakt och teknisk, i kontrast till vardagen som i stället bygger på talspråk och 

upplevs som konkret (ss. 38-39). Säljö sammanfattar en del forskning inom området och 

hävdar att elever förstår mer och bättre när kommunikationen stöds av andra verktyg än bara 

skriftspråket. T ex kan en skriftlig instruktion stödjas av dels en muntlig instruktion, dels 

andra hjälpmedel, såsom fotografier, filmer, dockor, o.s.v. För att så många elever som 

möjligt ska förstå mer och bättre, ska alltså en instruktion eller annat meddelande 

kommuniceras på många olika sätt. 

Lärarnas svar till påstående 4 visade att väldigt få lät sina elever använda 

internetbaserade kommunikationsverktyg för att samtala med andra målspråkstalare. 

Kommunikation via plattformar som Skype och Facebook erbjuder sina användare autentisk 

interaktion med människor över hela världen och används i stort sett dagligen av unga 

människor i Sverige. Gärdenfors (2012) hävdar dessutom att genom att kommunicera via e-

post eller chatt sker lärande via samarbete och blir därför mer naturligt (s. 233). Den här 

formen av interaktion kan dessutom öka användarens intresse för aktiviteten, vilket i sig är 

motiverande. 

Däremot återfanns i svaren till påstående sju att en övervägande del av lärarna erbjöd 

sina elever andra produktiva samtalsituationer som rollspel. Rollspel ger eleverna möjlighet 

att leva sig in i en situation som skulle kunna vara verklig och öva på att kommunicera som 

om de var på tågstationen, stranden eller caféet, för att nämna några bekanta 

vardagssituationer (Gärdenfors, 2012, ss. 221-222). Ur ett lärandeperspektiv, menar 

Gärdenfors att rollspel är mer effektivt, mer berikande och mer minnesvärt än ”traditionellt 

glospluggande” (s. 222). De lärare som engagerar sina elever i rollspel, menar Gärdenfors, 

kan räkna med att elevernas kroppar och sinnen är mer involverade i lärsituationen vilket 

skapar spår i hjärnan. Lärare som vanligen planerar för och genomför muntliga 

kommunikations-aktiviteter som rollspel kan förvänta sig att själva spåret blir mer 

betydelsefullt för varje gång aktiviteten upprepas (Gärdenfors, 2012, s. 42). 
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I påstående fem redovisades att en större andel lärare tyckte att läroböckernas dialoger 

inte gav deras elever en bra bild av samtalssituationer på målspråket. I en jämförelse av 

rollspel, där innehållet hittas på av eleverna, och dialoger i läroböcker, där innehållet redan 

har skapats och finns för eleverna att läsa och uttala, hävdar Gärdenfors att fler fördelar finns 

med det förstnämnda. Liksom interaktion med målspråkstalare via exempelvis Skype och 

Facebook, tränar rollspel elevernas skapande, eller produktiva förmåga. I kontrast, är 

läroböckernas dialoger fokuserade kring deras, läs- och hörkunnighet, eller receptiva 

kompetens. Noels (2001) benämner elevernas fria kommunikativa eller interaktiva skapande 

för inre kunskap (intrinsic-knowledge) och förklarar att detta kan uttryckas genom att 

eleverna aktivt söker nya ord på målspråket av egen nyfikenhet. I rollspel hittar eleverna 

själva på innehållet vilket dels är en utmaning för dem, dels en chans att visa sin kompetens 

inför sina klasskamrater och lärare. Att få visa sina färdigheter och få återkoppling på dessa är 

en av de tre motiven bakom informellt lärande. Noels kallar detta för inre prestation (intrinsic-

accomplishment) vilket innebär att eleverna överträffar sig själva och lär sig att bemästra en 

uppgift. När eleverna däremot läser dialoger ur sina läroböcker, riskerar de att gå miste om 

både utmaningen och chansen att visa vad de kan.  

Påståenden åtta och elva redovisades i kontrast till varandra och klargjorde att en 

övervägande del av lärarna föredrar att deras elever samarbetar framför att de arbetar enskild. 

En av de tre bakomliggande motiven för informellt lärande, tidigare presenterat av 

Gärdenfors, är samarbete. I det sociala sammanhanget är det av stor betydelse att varje elev 

upplever att hennes närvaro och deltagande är oumbärliga för aktivitetens process och 

resultat. Dessutom ger arbetet i grupp de involverade möjligheten att ta hjälp av varandra och 

dela på uppgiftens börda. Säljö, som förespråkar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

anser att en människa kan utvecklas och lära sig endast om det sker i samspel med andra 

(2013, s. 22). Även Gärdenfors framhäver samarbete som en viktig del av lärande då han 

anser att det är ”naturligt” (2012, s. 233). Lundahl menar att en naturlig lärandesituation är 

okonstlad, genuin, spontan och bygger på inlevelse. 

Enkätsvaren för både påståenden åtta och elva visar att en övervägande del av 

språklärarna på gymnasiet upplever att eleverna lär sig mer när de samarbetar eller arbetar i 

grupp. Detta kan tolkas som ett uttryck för informellt lärande, då lärarna exponerar sina elever 

för en autentisk lärandesituation som i sin tur kan ha en motiverande effekt på eleverna. 

Slutligen redovisades resultaten för påståenden tio och tre. Båda påståenden 

indikerade att en större andel lärare hellre lät sina elever se autentiskt bild- och videomaterial 

för att ta del av målspråkskulturen på olika sätt, än att endast läsa om den. Gärdenfors betonar 
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att datorer och internet tillhandahåller en mängd olika former att introducera eller repetera ett 

särskilt innehåll och nämner bl. a. ”text, tal, bilder, film eller kombinationer av dessa” (s. 233) 

som uttryck för narrativa former. Vidare är det viktigt för eleverna att kunna visualisera 

innehållet, då seendet är människans starkaste hjälpmedel för att förstå sammanhang. 

Gärdenfors menar att särskilt abstrakt och tekniskt innehåll kan illustreras med animerade 

filmer för att eleverna ska förstå mer och bättre. 

6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Denna uppsats utgick från tanken att informella lärande-aktiviteter kan få gymnasieelever att 

förstå mer och bättre och därmed bli mer motiverade. Därför var syftet att undersöka i vilken 

utsträckning språklärare i gymnasieskolor använder informella lärande-aktiviteter i sin 

undervisning. Dessutom studerades vilka typer av informella lärande-aktiviteter som används 

överlag. Vidare efterfrågades om samband kunde finnas mellan lärarnas användning och 

attityder gentemot informella lärande-aktiviter och deras bakgrundsvariabler. Det ansågs vara 

relevant att granska innehållet i lärares undervisning då det har framkommit att många elever 

är omotiverade till vad skolan anser att de ska vara motiverade för (Kling, 2013). 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform dit elever söker sig för att de vill studera något de är 

intresserade av och/eller nyfikna på. Ändå rapporterar svenska pedagogiska medier om hur 

skolorna misslyckas med att fortsätta motivera sina elever (Lärarnas Nyheter 2011, 2013, 

Skolvärlden, 2011). 

              Uppsatsens resultat kan således sammanfattas enligt följande:  

En stor del av gymnasielärare i språk använde muntliga och skriftliga berättelser i sin 

undervisning och tycker att skönlitterära och autentiska texter, som exempelvis noveller och 

tidningsartiklar, är bättre undervisningsmaterial än faktatexter. Vidare ansåg de att eleverna 

behöver en kombination av olika kommunikativa verktyg, t.ex. skriftlig och muntlig 

instruktion med hjälpmedel såsom fotografier eller videklipp, för att förstå. Väldigt få lärare 

använde internetbaserade kommunikationsprogram som Skype och Facebook eller liknande 

för att låta sina elever ta del av autentiska samtalssituationer med andra målspråkstalare. 

Istället gav lärarna eleverna möjligheten att rollspela, då de tyckte att läroböckernas dialoger 

inte kunde ge eleverna en bra bild av samtalssituationer på målspråket. Slutligen föredrog en 

större andel samarbete framför enskilt arbete då eleverna ansågs lära sig mer under det 

förstnämnda.  
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             Resultatet ovan indikerar att de tillfrågade gymnasielärarna i språk i stor utsträckning 

använde informella lärande-aktiviteter i sin undervisning. Överlag instämde en stor andel av 

lärarna i att de använder de aktiviteter som Gärdenfors hävdar kan främja elevers lärande och 

motivation. Dessa aktiviteter inbegriper narrativa former, teknikstödda läromedel för 

interaktion med andra målspråkstalare och inkludering av autentiskt innehåll från 

målspråkskulturen, social interaktion samt samarbete. När lärarna dessutom gav exempel på 

arbetsuppgifter som deras elever tycker är roliga, är intresserade av och/eller nyfikna på 

(bilaga 3), uppgav majoriteten av lärarna aktiviteter som hade nämnts i enkätens påståenden.  

            Vidare bearbetades tre enkätsvar i förhållande till respondenternas bakgrundsvariabler. 

Då redovisades att kvinnor anställda i privata gymnasieskolor och män anställda i kommunala 

gymnasieskolor i lägre grad använde teknikstödda läromedel för att låta sina elever interagera 

med andra målspråkstalare via exempelvis Skype och Facebook eller liknande. I sin 

kommunikation med eleverna föredrog fler kvinnor än män samt fler kommunalt anställda än 

privat anställda en kombination av olika kommunikativa verktyg för att deras elever ska förstå 

bättre. Slutligen visade det sig att flest kvinnor samt lärare anställda vid privata 

gymnasieskolor föredrog att eleverna samarbetar då dessa lärare anser att eleverna lär sig 

bättre. 

             I samtliga informella lärande-aktiviteter nämnda i denna uppsats har elevernas 

möjligheter till produktivitet betonats. Lärarkåren har många initiativtagare som utvecklar 

arbetssätt, aktiviteter och uppgifter för att stärka elevernas produktivitet i gymnasieskolan, 

men för att få gehör i skolvärlden behöver dessa dokumenteras och tillgängliggöras. Därför 

efterfrågas vidare forskning om beprövade arbetssätt, aktiviteter och uppgifter för att öka 

elevproduktiviteten i gymnasieskolans språkundervisning.  
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Bilaga 1 

E-mail till gymnasielärare i andra språk än svenska 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Emmeli Johansson och jag är lärarstudent på Karlstads Universitet. Då mina 

undervisningsämnen är engelska och spanska skriver jag ett examensarbete som undersöker 

innehållet i språklärares undervisning. 

 

Arbetet baseras på en enkät som tar ca 3 minuter att fylla i. Jag vore väldigt tacksam om du 

ville delta. 

 

Enkäten finns här https://docs.google.com/forms/d/1l0iJSjQ_8vRI1Z8zLoZC3HR-

DJfFfLgBodmD3RMo7bc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link 

 

Examensarbetet förväntas vara klart i mitten av juni. Kontakta mig via mail om du önskar ta 

del av resultatet. 

 

Med vänlig hälsning, 

Emmeli Johansson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1l0iJSjQ_8vRI1Z8zLoZC3HR-DJfFfLgBodmD3RMo7bc/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
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Bilaga 2 

Enkät till språklärare på gymnasiet 

 

Du deltar i en enkät som kommer att ligga till grund för ett examensarbete om 

innehållet i språkundervisning. 
 

Enkäten riktar sig till gymnasielärare som undervisar i minst ett språk som inte är 

svenska. 
 

*Obligatorisk 

 

Är du * 

⃞    Kvinna 

⃞    Man 

 

Är din gymnasieskola * 

⃞    Kommunal 

⃞    Privat 

 

I vilka ämnen undervisar du? * 

⃞    Engelska 

⃞    Franska 

⃞    Spanska 

⃞    Tyska 

⃞    Annat/andra språk (ej svenska) 

 

Hur länge har du undervisat i dina ämnen? * 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehåll i språkundervisning 

 

Nedan följer ett antal påståenden om hur du ställer dig till innehåll och arbetssätt som du som 

språklärare väljer att använda dig av i undervisningen. 

 

1. Jag använder muntliga och skriftliga berättelser i min undervisning. * 

T ex för att berätta om ett lands historia. 

 

                          1  2  3  4  5  

Väldigt ofta.     O O O O O    Väldigt sällan. 

 

2. Använder du berättelser i din undervisning? 

Kan du ge exempel på former av berättelser som du använder? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

3. Mina elever förstår målspråkskulturen bäst genom att läsa om den. * 

     
                                   1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

4. Samtal över Skype och chatt på bl a Facebook eller liknande med 

målspråksanvändare ingår i min undervisning. * 

 

                1  2  3  4  5  

Väldigt ofta.     O O O O O    Väldigt sällan. 

 

5. Läroböckernas dialoger ger mina elever en bra bild av samtalssituationer på 

målspråket. * 

                1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

6. En skriftlig instruktion räcker för att mina elever ska förstå. * 

 

1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

7. När mina elever rollspelar får de en bättre förståelse för samtal på målspråket. * 

 

1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

8. Diskussionsfrågor i grupp gör så att mina elever lär sig mer. * 

 

1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

 



 
 

9. Faktatexter är bättre undervisningsmaterial än t ex noveller eller 

tidningsartiklar i mina språkklasser. * 

1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls. 

 

10. Jag visar mina elever videosekvenser från bl a Youtube för att uppmärksamma 

skillnader i språk. * 

T ex skillnaden mellan rörelseverb i engelskan som strut, stroll, stride, slanter, osv. 

 

                            1  2  3  4  5  

Väldigt ofta.     O O O O O    Väldigt sällan. 

 

11. Mina elever lär sig mer och bättre när de arbetar enskilt. * 

 

1  2  3  4  5  

Instämmer helt och hållet.     O O O O O    Instämmer inte alls.     

 

12. Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som dina elever tycker är roliga, är 

intresserade av och/eller nyfikna på?  

    ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3. Enkätfråga 12. 

 

Nedan redovisas svaren till frågan “Kan du ge exempel på arbetsuppgifter som dina elever 

tycker är roliga, är intresserade av och/eller nyfikna på?”. Då frågan inte var obligatorisk 

lämnade några lärare den obesvarad. 

 

Lärare 1 

“När de själva får välja ett ämne de brinner för, för att sedan diskutera detta i grupp.” 

 

Lärare 2 

“Att diskutera i grupp, att göra uppvärmningslekar, texter  och berättelser hämtade ur verkliga 

livet. Många är också intresserade av när jag berättar om alla mina resor till USA, då lyssnar 

de gärna.” 

 

Lärare 3 

“rollspel, spel där man kan använda språket, film med audio i spansk och svenska text som de 

skriver sedan en recension om.” 

 

Lärare 5 

“Hänga gubbe med de nya ord som de fått i texten” 

 

Lärare 6 

“Att jobba multimodalt ex göra filmer, poscast, videobloggar” 

 

Lärare 7 

“realia pubquiz, kahoot quiz, pretzi presentation, google doc dialoger, dialoger i videofilmer 

med imovies, laga mat på hemkunskap, språkresa till Spanien.” 

 

Lärare 9 

“Samtala om filmer på tyska, berätta en del av filmen. Cafedialoger.Osv.” 

 

Lärare 11 

”Crazy stories - att skapa berättelser på ett förutbestämt tema av slumpvis utvalda bilder (som 

inte passar in i temat så de får använda fantasin). 

Intervjuuppgifter 

Realiauppgifter 

JObba via film och diskussioner” 

 

 

 



 
 

Lärare 12 

“När de utmanas att uttrycka något angeläget (för dem) i en gruppsituation inför ett rollspel 

som ska framföras där de får gå in i  enkla situationer men inte blir begränsade av 

förutbestämda dialoger eller när de får ett material som utmanar deras kunskaper i språket på 

lagom hög nivå där de talar om sina intressen eller annat som är autentiskt och intressant  och 

vi bearbetar deras lösningar tillsammans sittandes i en cirkel. De säger att de lär sig mycket 

mer av varandra då, eftersom koncentrationen och lyssnandet ökar och man lär mycket 

eftersom man också är intresserad av det klasskompisarna säger. Även lekar eller frågor 

förenade med bilder som de ska beskriva, gärna med något litet tävlingsmoment inkluderat 

verkar inspirera, den som kan namnge flest saker  på bilden t.ex. eller den som kan hitta på en 

liten berättelse om bilden.” 

 

Lärare 14 

“läsa autentiska texter och återberätta, rollspel, presentationer, läsa böcker och arbeta med 

uppgifter till.” 

 

Lärare 16 

“Rollspel, intervjuer samarbetstexter, dilemman och filmmanus/filmer som de spelar in själva. 

Radioteater och frågesporter.” 

 

Lärare 18 

“Projekt som t ex skriva en blogg, en tidning, filma ett reportage eller ett Tv program, osv. De 

jobbar från ide och manuset eller skiss till en produkt och vi syftar att prata på spanska om 

den under hela processen.” 

 

Lärare 19 

“producera en film trailer om någon historisk/kulturell fakta vi pluggar just då.” 

 

Lärare 21 

“Jag jobbar mycket ämnesövergripande (projekt med tillsammans med andra ämnen), t.ex 

språk och media” 

 

Lärare 22 

“Muntlig argumentation och egna/andras presentationer” 

 

Lärare 25 

”se film  sen samtala och skriva om dem 

läsa böcker- samtala och skriva 

uppgifter där de får gå ut på nätet” 

 

Lärare 26 

“Teater, sång, lekar, m.m.” 

 

 



 
 

Lärare 27 

”Arbeta med litteratur kopplat till samhällsfrågor 

Veta om historiska händelser som påverkat kulturen 

Jämföra med Sverige” 

 

Lärare 30 

”Diskussionsuppgifter där de reflekterar och kommenterar utifrån egna erfarenheter. 

Litteratursnuttar som de lyssnar på och återberättar/sammanfattar. 

Nyheter och kortfilm på franska (UR)” 

 

Lärare 32 

”3 minute speech on topic of choice (+ creative manner of presentation) 

Digital storytelling 

Theme writing - short stories 

Guess the dialect” 

 

Lärare 34 

“Hålla egna presentationer. Diskutera om de som är aktuellt för dem tex  etiska och moraliska 

dilemman.” 

 

Lärare 35 

”titta på film 

spela spel 

problemlösande uppgifter. 

kortare texter” 

 

Lärare 37 

“arbetsuppgifter där de får vara kreativa.”  

 

Lärare 38 

“producera egna filmer” 

 

Lärare 39 

“Speed dating for peer revision” 

 

Lärare 41 

“vokabulärövningar, analysera film böcker, översätta” 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lärare 42 

”aktuella ämnen som tas upp i olika publikationer 

textanalys av roman och novell 

analys och muntlig presentation av valda sångtexter 

muntlig presentation av eget valt ämne 

grammatikövningar 

att uttrycka sig formellt och informellt 

språksociologi 

språkhistoria” 

 

Lärare 43 

“Debattera på engelska, story telling cards, diskutera böcker som de uppskattat att läsa” 

 

Lärare 44 

”Uppsatsskrivning med opponering i grupp har varit väldigt uppskattat i min Pre IB-grupp. 

Chatshow av och med karaktärer från en roman (filmas). 

””The Next Big Thing”” - ungefär som Spanarna i p1 (eleverna gör egna spaningar i sitt eget 

radioprogram). ” 

 

Lärare 45 

”Förklara ord/fraser för andra som spel. 

När de själva uppmanas/får vara kreativa och komma med egna lösningar.” 

 

Lärare 46 

“Eftersom jag jobbar på ett yrkesprogram är i stort sett alla elever mycket motiverade för 

dialoger, ordlistor, artiklar m.m. som berör deras kommande yrke.” 

 

Lärare 48 

“Rollspel eller musik, till ex.” 

 

Lärare 49 

“Film berättelse av en Amnesty fall och att skriva en berättelse med nya ord tycker många är 

roliga.” 

 

Lärare 50  

“Till exempel när de enskilt får välja ut TED talks och 

sammanfatta/kommentera/diskutera/undertexta. När de får göra egna filmer om kulturella 

skillnader. När de får Skypea med någon på målspråket. När de får titta på film och svara på 

frågor till.” 

 

Lärare 51 

“Aktuella artiklar och nyhetsklipp eller noveller om engerande ämnen är alltid bra att utgå 

ifrån och ge skriv- och eller diskussionsuppgifter till.” 



 
 

Lärare 52 

“Diskutera innehåll och berättarteknik i bok och film!” 

 

Lärare 53 

“Rollspel, teater, diskussioner” 

 

Lärare 54 

“Grupperar elever i introverta resp. extroverta och anpassar uppgiferna därefter. Introverta 

elever upplever att enskilt arbete är bättre och lättare att göra och extroverta föredrar 

grupparbeten. Uppgifterna brukar alltid vara kopplade till programmet som är av estetisk art.” 

 

Lärare 55 

”De gillar när det vi gör är verkligt 

De gillar när de förstår vad något ska användas till 

De gillar det mesta...” 

 

Lärare 56 

“Uttal, drama, läsning, återberättande, reflektera i grupper “ 

 

Lärare 57 

“Spel, tävlingar, rollspel, dialogläsning, serier, film” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


