Examensarbete på avancerad nivå, 15 hp, för
grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 4-6.
GSX21L
HT 2020
Fakulteten för Lärarutbildning

“Många är så duktiga att de pratar
[engelska] på raster”
En kvalitativ studie om lärares uppfattning
om extramural engelska och dess
påverkan på engelskundervisning
J. Gardovic & E. Pennerup Nilsson

Författare
Emelie Pennerup Nilsson & Jovana Gardovic
Titel
”Många är så duktiga att de pratar [engelska] på raster”
En kvalitativ studie om lärares uppfattning om extramural engelska och dess påverkan på
engelskundervisning
Engelsk titel
“Many are so good that they speak [English] during breaks”
A qualitative study of teachers’ perceptions of extramural English and its impact on English teaching
Handledare
Lena Ahlin
Examinator
Maria Freij
Sammanfattning
Syftet med denna studie är att synliggöra lärares uppfattning av ett för eleven vardagsnära innehåll, och
dess möjligheter och utmaningar i engelskundervisning. Studien har en kvalitativ ansats, då den ämnar
undersöka lärares uppfattningar. Den insamlade empirin baseras på en kvalitativ enkätundersökning
som publicerats i Facebook-gruppen Engelsklärare årskurs 4-6. Enkätundersökningen har även mailats
till rektorer för Karlshamn kommun och Malmö stad för vidarebefordran till behöriga och verksamma
engelsklärare för årskurs fyra till sex. I resultatet framgår att engelsklärare för årskurs fyra till sex har
tagit reda på vad som är elevers vardag. Engelsklärare för årskurs fyra till sex uppfattar att ett för eleven
vardagsnära innehåll skapar möjligheter i form av att: eleven kan relatera till innehållet och ser en nytta
med det engelska språket samt skapar intresse för lärande. Tidsbrist och lärobok med ett förutbestämt
innehåll uppfattas som utmaningar.
Vidare syftar även studien till att undersöka vad undervisande engelsklärare för årskurs fyra till sex har
för uppfattning kring hur de extramurala sammanhang där elever möter engelska påverkar
engelskundervisning. I resultatet framgår att lärare uppfattar att den engelska elever möter utanför
skolan bidrar till ökad heterogenitet i engelskklassrummet, eftersom extramural engelska korrelerar
positivt med elevers kunskaper i engelska. Vidare framkommer att lärare uppfattar en skillnad mellan
den engelska elever möter i och utanför skolan, där man skiljer på skolengelska och extramural
engelska.
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Förord
År 2020 har varit ett märkligt år då det vi alltid tagit för givet har vänts upp och ner. Oro och
förvirring, skolor som varit tvungna att stänga, ställa om och föra digital undervisning.

Trots detta har ändå lärare tagit sig tiden att svara på våra frågor och fört vårt arbete framåt, och
till dem vill vi rikta vårt första stora tack. Utan er hjälp hade vi inte kunnat slutföra det här
arbetet. Vi vill också tacka vår handledare Lena Ahlin för all stöttning och återkoppling, samt
ett stort tack till våra familjer som hjälpt och peppat oss under arbetets gång.

Även om vi undertecknar det här arbetet som två personer så har vi själva svårt att urskilja var
den ena börjar och andra slutar. Vårt samarbete har varit en outtröttlig och inspirerande resa där
vi slagit ihop våra kloka hjärnor och kompletterat varandra. Vi är stolta över vad vi
åstadkommit, så ett sista tack går till varandra.
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1. Inledning
På en skolgård i södra Sverige har eleverna rast. Vid gungorna leker två elever att de
spelar in en vlogg om parkour och säger “Thank you for watching our video and don´t

forget to subscribe and leave a comment below”. På andra sidan skolgården är det några
elever som pratar om vad de gjorde igår efter skolan ”Jag spelade Among us fem

gånger igår utan att bli imposter och lyckades inte exposa den som var heller”. Detta är
exempel på hur dagens elever talar engelska och använder engelska uttryck i sin dagliga
interaktion med klasskompisar.
Den engelska som elever frivilligt kommer i kontakt med och använder sig av utanför
skolan benämns i forskning som out-of-school English, fritidsengelska och extramural
engelska. Det sistnämnda begreppet är myntat av Pia Sundqvist (2009), som är docent i

engelska vid Karlstad universitet, och har blivit ett centralt begrepp i forskning kring
ämnet.
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, under kursplan för
engelska för årskurs fyra till sex, framgår det i syftet att eleverna ska ges förutsättningar
att utveckla sin förmåga att “formulera sig och kommunicera i tal och skrift”
(Skolverket,

2019,

33).

I

det

centrala

innehållet

är det

framskrivet

att

kommunikationens innehåll ska utgå från:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Åsikter, känslor och erfarenheter.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där
engelska används.
Skolverket, 2019, 34

Ovan nämnda punkter kan sammanfattas till att engelskundervisning ska genomsyras av
ett för eleven vardagsnära innehåll. I denna studie tillfrågas undervisande lärare för
årskurs fyra till sex om hur de uppfattar det centrala innehåll som kommunikationen ska
utgå från. Engelskundervisning som utgår från ett vardagsnära innehåll kan vara både
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möjliggörande och utmanande för engelsklärare i årskurs fyra till sex, därför ämnar
denna studie belysa lärares uppfattningar av dessa möjligheter och utmaningar.
I litteraturgenomgången som presenteras i denna studie visar forskning att dagens elever
möter engelska genom olika extramurala aktiviteter, vilket i sin tur har en positiv
påverkan på elevers kunskaper i engelska (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012;
Sundqvist & Sylvén, 2014; Thanh Son, 2018). Forskning visar på att de kunskaper
elever förvärvar, genom extramurala aktiviteter skapar både möjligheter och utmaningar
i engelskundervisning. En möjlighet i engelskundervisning är att eleverna möter
engelska utanför skolan och därför ser ett syfte med att lära sig engelska. Utmaningen i
engelskundervisning, som även kan ses som en möjlighet, är att eleverna redan har
kunskaper i engelska med sig in i klassrummet. Dock finns det mindre vetenskapligt
underlag som rör lärarens uppfattning kring vilka möjligheter och utmaningar
extramural engelska har på engelskundervisning. Det är därför av intresse att undersöka
vad undervisande engelsklärare för årskurs fyra till sex har för uppfattningar i ämnet.

1.2. Syfte & forskningsfrågor
Syftet med denna studie är att synliggöra vad verksamma engelsklärare för årskurs fyra
till sex har för uppfattning av det centrala innehåll som kommunikationen ska utgå från:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
Skolverket, 2019,34

● Hur uppfattar undervisande engelsklärare för årskurs fyra till sex ett för eleven
vardagsnära innehåll?
Vidare syftar studien till att undersöka vilka möjligheter och utmaningar verksamma
engelsklärare för årskurs fyra till sex, uppfattar med ett för eleven vardagsnära innehåll i
engelskundervisning.
●

Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar engelsklärare för årskurs fyra till sex
att ett för eleven vardagsnära innehåll har i genomförande av
engelskundervisning?
7

Studien syftar även till att undersöka vad verksamma engelsklärare för årskurs fyra till
sex har för uppfattning kring hur de extramurala sammanhang där elever möter engelska
påverkar engelskundervisning.
●

Hur uppfattar engelsklärare för årskurs fyra till sex att extramural engelska
påverkar engelskundervisning?

1.3. Disposition
Avsnitt 2 innefattar den teoretiska förankring, bakgrund och tidigare forskning som
ligger till grund för denna studie. I avsnitt 3 redogörs för metodval, urval och etiska
överväganden, samt metod för bearbetning och analys av studiens empiri. I avsnitt 4
presenteras studiens resultat, och analyseras. Vidare i avsnitt 5 förs en diskussion utifrån
studiens resultat och analys i förhållande till tidigare forskning, samt eventuella
slutsatser. I det avslutande avsnittet ges förslag på vidare studier.
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2. Litteraturgenomgång
I följande avsnitt presenteras först de teorier som genomsyrat de vetenskapliga artiklar
som presenteras i avsnitt 2.4 Tidigare forskning. Avsnitt 2.1 Teoretisk förankring

förklarar även studiens teoretiska ramverk. Därefter följer avsnitt 2.2 Bakgrund som
utgörs av styrdokument och Statens medieråds undersökning “Ungar och medier 2019”.

Vidare redogörs för de centrala begrepp som förekommer i utvald forskning, vilka är
centrala för denna studie. Slutligen presenteras den forskning som ligger till grund för
denna studie.

2.1. Teoretisk förankring
I forskning kring extramural engelska ställs klassrummets undervisning i kontrast till
den engelska som elever möter utanför klassrummet. I forskning som presenteras i
avsnitt 2.4 Tidigare forskning utgår forskning från Krashens teori (1988) om hur
människan lär ett andraspråk. Den studie vi ämnar genomföra undersöker lärares
uppfattning kring olika påverkansfaktorer vid inlärning av ett andraspråk i skolan och
utanför skolan. Studien tar därför stöd i Krashens teori benämns som The Monitor
model som består av fem hypoteser (Lightbown & Spada, 2013). Den första hypotesen
“acquisition/learning”, kan översättas till omedvetet förvärvande av ett andraspråk

(acquisition) och medvetet lärande av ett andraspråk (learning) . “Acquisition” grundar
sig i att barn på ett omedvetet sätt förvärvar språk genom naturlig kommunikation,

eftersom barn enligt Krashen (1988) inte fokuserar på språkets form utan förmedling
och förståelse. Motsatsen till “acquisition” benämns som “learning” , där språket
medvetet lärs in genom språkets form. Krashen (1988) menar vidare att det finns
formella och informella lärmiljöer som bidrar till det medvetna och omedvetna lärandet.
Det medvetna lärandet sker i de formella lärmiljöerna, såsom klassrummet, där språkets
form är i fokus. Till skillnad från det omedvetna förvärvandet av språk som sker i de
informella lärmiljöerna utanför klassrummet (Krashen, 1988). Lightbown och Spada
(2013) beskriver att det medvetna lärandet fungerar som en “monitor”, som rättar det
omedvetna förvärvandet av språket med regler och mönster. Enligt Krashen (1988) lär
människor språk mer via omedvetet förvärvande än medvetet lärande, vilket kan ses
som en utmaning i engelskundervisning. En utmaning kan förklaras genom “The
natural order hypothesis” som Krashen baserar på att språk lärs in i en förutsägbar
9

ordning, där vissa språkregler förvärvas tidigare i inlärningsprocessen än andra
(Lightbown & Spada, 2013, 106). Denna inlärningsprocess påverkas inte av medvetet
lärande i en formell miljö som klassrummet, och kan ses som en anledning till varför
vissa delar av ett språk är svårare att lära sig än andra (Lightbown & Spada, 2013). Till
följd av att språk förvärvas omedvetet och medvetet har eleverna olika förkunskaper av
ett språk, detta beroende på hur mycket de varit i kontakt med språket. Krashen menar
att barn utvecklar sin språkliga förmåga när språket ligger ett steg över barnets, detta
enligt “The comprehensible input” som symboliseras med i+1 (Lightbown & Spada,
2013, 106). I modellen står “i” för nuvarande kompetens och “+1” för nästa nivå
(Krashen, 1988). Den sista delen av Krashens teori kallas affektiva filtret, som står för
olika känslor i samband med språkinlärning. Barnet kan känna negativa känslor i form
av ångest som kan störa inlärningen, men också positiva känslor som bidrar till ökad
motivation (Lightbown & Spada, 2013). Lightbown och Spada (2013) poängterar att
Krashens teorier kritiserats av andra forskare. Kritiken handlar framförallt om att
Krashens teori The Monitor model inte går att bevisa genom empirisk forskning
(Lightbown & Spada, 2013), då den omedvetna förvärvningen av ett andraspråk inte
kan testas. Detta innebär att det inte går att bevisa i vilka sammanhang elever lär ett
andraspråk. Den forskning som presenteras i avsnitt 2.4 Tidigare forskning visar på
samband mellan sammanhang och förvärvning. Studien ämnar undersöka lärares
uppfattning av hur extramural engelska påverkar engelskundervisning, och de
påverkansfaktorer som framkommer går inte att bevisa.
I Gardners grundläggande modell för hur vi lär ett andraspråk utgår han från två
variabler: “ability” och “motivation” (2005, 5), där förmåga (ability) förklaras som en
persons intelligens och språkfärdighet. “Motivation” beskrivs av Gardner (2005) som en
persons ansträngning och uthållighet, vilja att lära ett andraspråk och känslor kopplade
till språkinlärning. Han menar att dessa två variabler är lika viktiga för att nå resultat i
andraspråksinlärning. I linje med Krashen (1988) menar Gardner (2005) att språk lärs in
i formella och informella kontexter eller lärmiljöer, så som klassrumskontext och
vardagskontext. Oavsett i vilken kontext man lär språk spelar förmåga och motivation
en roll, dock menar Gardner (2005) att vardagskontexten styrs till större del av
motivation. Vidare poängterar han att motivation består av olika påverkansfaktorer som
leder till att individen motiveras, vilka presenteras i Gardners “the socio-educational
10

model” . Modellens fokus är bakgrundsfaktorer som leder till motivation, vilka delas upp
i

tre

kategorier:

“Attitudes

to

Learning

“Instrumentality”.

Situation”,

“Integrativeness”

och

Med “Attitudes to Learning Situation” innefattas lärarens proffession. Gardner (2005)
beskriver en hängiven lärare med goda ämneskunskaper i språket som planerar och
konstruerar meningsfulla undervisningssituationer. Denna kategori kan ses som
förutsättningar som bidrar till en undervisning som motiverar till lärande.
“Integrativeness” är en bakgrundsfaktor som innefattar den kulturella kontext av
andraspråksinlärning, där man talar om elevens öppenhet för andra kulturer och språk,

vilket påverkar nivån av motivation att lära ett nytt språk. Gardner (2005) pekar på att
nivån av motivation även styrs av olika syften att lära ett andraspråk, praktiska eller
relaterade till prestation, detta benämns som “Instrumentality”.

2.2. Bakgrund
I Lgr11 under kursplanen för engelska beskrivs hur det engelska språket omger oss i
vardagen, och vidare poängteras vikten av att kunna det engelska språket för att “ingå i
olika sociala och kulturella sammanhang” (Skolverket, 2019, 33). Som framgår i
inledningen, ska engelskundervisning utgå från ett för eleven vardagsnära innehåll.
Detta uttrycker Skolverket i syftestexten:
I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att
sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
Skolverket, 2019, 33

Vidare förtydligas denna formulering i kommentarmaterialet för engelska (Skolverket,
2017), där det påpekas att engelskundervisning ska vara kopplad till elevers
förkunskaper, erfarenheter och behov för att gynna lärandet och skapa meningsfulla
lärsituationer. Ett sätt att få tillgång till autentiska situationer, där det engelska språket
talas, är att använda olika medier och digitala verktyg (Skolverket, 2017). Det centrala
innehållet,

som

nämns

i

inledningen,

tillsammans

med

förtydligandet

i

kommentarmaterialet kan sammantaget ses som att innehållet i engelskundervisning ska
knyta an till elevers vardag och intressen.
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“Ungar och medier 2019” (Statens medieråd, 2019)
I avsnitt 2.4 Tidigare forskning har flertalet studier tagit stöd i undersökningen “Ungar
och medier 2019”, dock från tidigare år. Därför anser vi att det är aktuellt att presentera
den senaste undersökningen “Ungar och medier 2019”. Denna undersökning omfattar
ungas medievanor utifrån ett generellt perspektiv, medan avsnitt 2.4.1. Elevers möte

med engelska i vardagen syftar till att ge en överblick i vilka sammanhang unga möter
engelska i vardagen. Undersökningen visar på ungas medievanor i vardagen under
2018, vilket dock kan ge en antydan i var unga möter engelska. Vidare används
resultatet av denna undersökning som underlag för diskussion i avsnitt 5.
Undersökningen visar att tillgången till medieteknik överlag är hög, då tillgång till tv,
internet och smarta mobiler närmar sig 100 procent. Den vanligaste formen av
teknikanvändande på mobiltelefonen i åldern 9-12 år är att använda internet, spela spel,
sociala medier och titta på filmklipp, vilket kan sammankopplas med de mest använda
applikationerna Youtube, Snapchat och Instagram. Statens medieråd definierar inte
innebörden av att “använda internet”, vilket kan ses som problematiskt vid tolkning av
resultat då användning av internet i många fall krävs för att spela spel, använda sociala
medier och titta på filmklipp. Undersökningen presenterar också ungas fritidsaktiviteter,
där lyssna på musik, spela spel, använda sociala medier och titta på TV/klipp är de
aktiviteter som barn i åldern 9-12 ägnar sig mest åt dagligen. Statens medieråd framför
att undersökningen visar på skillnader mellan pojkars och flickors dagliga användning
av mobilen, då pojkar spelar spel i större utsträckning än flickor. Undersökningen visar
även att flickor använder sig av sociala medier i större utsträckning än pojkar.

2.3. Centrala begrepp
Second language, L2
Forskning som presenteras i avsnitt 2.4. Tidigare forskning berör andraspråksinlärning

(second language learning) , med fokus på engelska som andraspråk (second language).
Andraspråksinlärning benämns även i forskning som Second language acquisition, som
kan översättas till andraspråksförvärvning. Dessa två begrepp förklaras under avsnitt;

2.1. Teoretisk förankring. Begreppet ”second language” förklaras bland annat av Ellis

(1997) där termen ”L2” används för att benämna ”second language”. Second language
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är språket som en individ lärt sig genom att leva i ett land eller som man lärt sig senare
än sitt L1; modersmål (Ellis, 1997). Second language och L2 är begrepp som används
genomgående i vald forskning och benämns i denna studie som andraspråk.
Extramural English
Extramural English är ett begrepp som genomsyrar forskning som presenteras i avsnitt
2.4. Tidigare forskning. Begreppet extramural innebär “utanför väggarna”. Extramural

engelska (Extramural English) r efererar därför till den engelska elever möter utanför
klassrummet. EE kommer att förekomma som en förkortning av extramural English.
Begreppen “out-of-school” och “fritidsengelska” förekommer även i utvald forskning,
vilka kan relateras till beskrivningen av extramural engelska. Elever deltar i olika
aktiviteter på engelska utanför skolan och dessa benämns som EE-aktiviteter. Inom
begreppet EE-aktiviteter ingår följande kategorier: Läsa tidningar, läsa böcker, lyssna på
musik, titta på TV, surfa, spela digitala spel, titta på film och övrigt. Några exempel
som tas upp i kategorin “övrigt” är att; chatta via olika webbfunktioner, prata i telefon
med vänner i andra länder och prata via Skype spelare emellan medan man spelar online
(Sundqvist, 2009).
Medier
“Kanaler för förmedling av information och underhållning” så definieras begreppet
“medier”

av

Nationalencyklopedin (2020-12-06).

Statens medieråd

använder

genomgående i sina undersökningar begreppet “medier”, och förklarar hur vi omges av
information och budskap i ett multimodalt sammanhang. Vi möts av olika medier i vår
vardag; genom mobilen, internet, tv, radio och tidningen (Statens medieråd,

2020-12-06). I denna studie nämns även mer specifika medier som YouTube,
Instagram, Snapchat och sociala medier. Youtube kan förklaras som en webbplats där
videoklipp laddas upp i syfte att visa andra. Detsamma gäller för applikationerna
Instagram och Snapchat där bilder eller filmer laddas upp. Sociala medier är ett
samlingsbegrepp på medier där användare kommunicerar med varandra i ett
multimodalt sammanhang, där text, bild eller ljud används (Nationalencyklopedin,
2020-12-06).
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Digitala spel
Begreppet “digitala spel” används i denna studie för att beskriva spel som spelas på
dator, via spelkonsol på tv eller via andra elektroniska enheter, såsom mobil och
läsplatta. “Digitala spel” benämns även som “video games” i viss internationell
forskning, dock med samma definition som “digitala spel”.
Autenticitet i skolan
Autenticitet definieras av Nationalencyklopedin (2020-12-06) som “verklig” och “äkta”,
och ordet uttrycker något som hänt eller händer på riktigt. I Skolverkets artikel
Autentiskt lärande kan motivera elever i naturvetenskap av Höst ( 2021-01-15) används
Herringtons (2000) modell av hur autentiskt lärande kan definieras, och av den
anledningen tar vi i denna begreppsförklaring avstamp i hennes modell. För att skapa ett
autentiskt lärande enligt Herrington (2000), ska undervisningen utgå från sammanhang
som speglar elevers verklighet utanför skolan. I denna studie kommer ordet autenticitet
användas för att beskriva kopplingen till elevers vardag utanför skolan.
Motivation 

Begreppet “motivation” är svårdefinierat, eftersom det kan användas i olika
sammanhang. En definition av motivation görs av Nationalencyklopedin (2020-12-06)
som beskriver det som en psykologisk term för de faktorer som ger syfte eller riktning
för individen att ta sig an olika mål. I Skolverkets artikel Motivation en viktig nyckel till
elevers skolframgång av Lozic (2021-01-15) förklaras att motivation styrs av olika
faktorer som kan benämnas som inre och yttre motivation. Inre motivation rör elevens
“egen inneboende drivkraft eller nyfikenhet” medan yttre motivation förklaras med att
eleven mottar belöningar eller uppmuntran i form av till exempel “betyg eller verbalt
beröm” (Lozic, 2019). Gardner (2005) beskriver motivation som en persons
ansträngning och uthållighet, vilja att lära ett andraspråk och känslor kopplade till
språkinlärning. Dessa faktorer går i linje med Lozic (2019) beskrivning av inre
motivation.
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2.4. Tidigare forskning
2.4.1. Elevers möte med engelska i vardagen
Det engelska språket är i ständig global tillväxt, vilket förändrar sättet vi lär och lär ut
engelska (Henry, 2019). Engelska språkets utbredning i Sverige tas även upp av
Sundqvist och Sylvén (2014), som menar att olika medier kan vara en anledning till
detta. Som exempel nämns att i Sverige sänds filmer och tv-serier på engelska med
svenska undertexter, istället för att likt Tyskland välja att dubba dessa till svenska.
Dagens ungdomar spenderar en betydande del av sin fritid med aktiviteter som
involverar det engelska språket, vilket i sin tur kan påverka lärandet (Henry, 2019;
Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014).
Bunting och Lindström (2013) konstaterar att barn redan i tidig ålder möter engelska
utanför skolan i olika kontexter såsom TV, digitala spel och internet. I studien av dessa
författare framkommer att elever skiljer på den engelska som de lär sig i skolan och den
engelska som de möter utanför skolan (Bunting & Lindström, 2013). Eleverna uppfattar
att vissa av de EE-aktiviteter som de ägnar sig åt på sin fritid inte är accepterade i
skolan, till exempel digitala spel. Film som kontext är accepterad i skolan, dock menar
eleverna att de filmer som ses i skolan har för avsikt att utbilda snarare än underhålla
likt de filmer de ser på fritiden (Bunting & Lindström, 2013). I Bunting och Lindströms
(2013) studie tillfrågades eleverna “Where do you learn the most English?” och “What
do you think you learn the most English from?” och i svaren framkom en skillnad
mellan pojkar och flickor. Majoriteten av flickorna svarade att de lär sig mest engelska
genom TV/Film, medan pojkarna svarade att digitala spel var källan till lärande
(Bunting & Lindström, 2013). Svarsalternativet “Teaching material” valdes av 23
procent av eleverna, vilket är lågt i jämförelse med TV/Film på 32 procent tillsammans
med digitala spel på 15 procent (Bunting & Lindström, 2013). Detta tyder på att
eleverna anser att de lär sig mer engelska utanför skolan. Däremot påvisar Sundqvist
och Sylvén (2012) att 82 procent av eleverna angav att de lärt sig mest engelska i
skolan. Dessa resultat är elevers uppfattningar av var de lär mest engelska, vilket ger en
subjektiv bild av detta och kan förklara de skilda resultaten. Resultaten kan
problematiseras genom den kritik som riktats mot Krashens teori om hur vi förvärvar ett
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andraspråk (Lightbown & Spada, 2013), eftersom eleverna inte kan svara på det språk
de lärt sig omedvetet.
Sundqvist och Sylvén (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist &
Sylvén, 2014) har genom sina undersökningar tagit fram underlag på vilka
EE-aktiviteter som elever möter. Studierna visar att TV, digitala spel och musik är de
tre EE-aktiviteter som är mest förekommande enligt elevernas språkdagböcker. En
småskalig studie av Thanh Son (2018) överensstämmer med detta resultat gällande mest
förekommande EE-aktiviteter, såsom digitala spel, musik och TV.
I studien från 2014 undersöktes även vilka extramurala aktiviteter eleverna ägnar sig åt
på svenska, detta för att jämföra och diskutera förhållandet mellan aktiviteter på svenska
och engelska (Sundqvist & Sylvén). Resultatet visar att de vanligaste aktiviteter där

elever möter det svenska språket är TV, internet och böcker. Resultatet gällande
EE-aktiviteter stämmer till stor del överens med data insamlad av Statens medieråd,
som visar att de vanligaste fritidsaktiviteterna är att titta på TV/klipp, spela spel och
lyssna på musik. En annan aspekt som Sundqvist (2009) lyfter handlar om flickor och
pojkars språkrelaterade aktiviteter i svenska och engelska, där flickor överlag ägnar sig i
större utsträckning åt sociala och digitala aktiviteter på svenska. Däremot ägnar sig
pojkar i större utsträckning åt aktiviteter på engelska (Sundqvist, 2009). Sundqvist och
Sylvén har genomfört tre studier som alla visar på samma skillnad mellan pojkar och
flickor i Sverige (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén,
2014), vilket ger en tyngd åt resultatet.
Som nämnts tidigare visar resultat på att spela digitala spel är en vanlig EE-aktivitet. Att
spela digitala spel innebär för eleverna att upptäcka, ta sig an en roll och lära sig spelets
regler, allt detta på ett främmande språk (Sundqvist & Sylvén, 2012). Sundqvist (2009)
visar i sitt resultat att det finns en skillnad i spelvanor mellan pojkar och flickor. Baserat
på data från elevernas språkdagböcker undersöks deras spelvanor utifrån tre olika nivåer
av spelvanor; “non-gamers” (icke-spelare), “moderate gamers” (måttliga-spelare) och
“frequent gamers” (regelbundna-spelare). I resultaten jämförs flickor och pojkars
spelvanor, som visar på en skillnad i nivåerna “non-gamers” och “frequent-gamers” .
Pojkar

är

överrepresenterade

i

kategorin

16

“frequent-gamers”

och

flickor

överrepresenterade i “non-gamers”. Detta konstateras även i en senare studie av
Sundqvist & Sylvén (2014) där spelvanor för elever i årskurs fyra redovisas.
2.4.2. Extramural engelska i förhållande till elevers kunskaper
I dagens skola är 220 timmar avsatta till engelskämnet under årskurs fyra till sex, vilket
innebär cirka två undervisningstimmar per vecka (Skolverket, 2020). Olsson (2012)
menar att den tiden som är avsatt till engelskundervisning per vecka knappast kan
förklara elevers kunskaper i engelska. Hon påpekar att det är troligt att eleverna även
haft nytta av den engelska de mött utanför skolan (Olsson, 2012). Uppfattningen om att
elevers EE-aktiviteter har en positiv påverkan på deras kunskaper i engelska delas även
av andra forskare såsom Sundqvist, Sylvén och Wikström (Sundqvist, 2009; Sundqvist

& Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014; Sundqvist & Wikström 2015). I Thanh
Sons (2018) småskaliga studie framkom inte en positiv korrelation mellan
EE-aktiviteter och elevers kunskaper i engelska. Thanh Son (2018) menar att detta kan
bero på studiens låga antal deltagare och att metoden för att testa elevers kunskaper i
engelska skiljer sig från Sundqvists avhandling (2009).
Vid lärande av ett andraspråk är självkänsla en viktig faktor för inlärningen (Ahlquist,
2019). Ahlquist (2019) menar att en stark självkänsla utvecklas hos eleven genom att
eleven upplever att hen lyckas i sin andraspråksinlärning. Enligt forskning av Sundqvist
och Sylvén (2012) uttrycker 79 procent av eleverna i deras studie att deras engelska är
“bra” eller “mycket bra”, vilket innebär att dessa elever är självsäkra kring sina
engelskkunskaper. En annan aspekt som lyfts är att de flesta elever har bra självkänsla
gällande att tala engelska i klassrumssituationer. Några få elever uttryckte att de hade
ångest i samband med dessa uppgifter (Sundqvist & Sylvén, 2012). I en senare studie av
Sundqvist och Sylvén (2014) ställs frågan till elever “Are you afraid of making mistakes
when speaking in English?”, där svaren kategoriseras utifrån elevernas spelvanor
(icke-spelare, måttliga spelare och regelbundna spelare). Forskarna menar att resultatet
tyder på att regelbundna spelare har bättre självförtroende än icke-spelare, när det gäller
att tala engelska (Sundqvist & Sylvén, 2014). Sundqvist (2009) poängterar även att det
finns ett samband mellan EE-aktiviteter och elevens självuppfattning av sin egen
förmåga i engelska, där de elever som spenderar mer tid på EE-aktiviteter har en större
tro på sig själva.
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Sundqvist (2009) konstaterar att den tid elever spenderar med olika EE-aktiviteter
korrelerar positivt med deras kunskaper i engelska: såsom uttal och ordförråd. I
resultatet framgår att elever som i större utsträckning möter engelska i vardagen
presterar bättre på testen gällande ordförråd. I forskning av Sundqvist och Wikström
(2015), där relationen mellan spelvanor och ordförråd undersökts, presterade de
regelbundna spelarna de högsta resultaten på genomförda test i ordförråd. Detta går i
linje med forskning av Sundqvist och Sylvén (2012) som konstaterar ett mönster i
resultaten, där regelbundna spelare presterar bättre på ordförrådstest än de måttliga
spelarna, som i sin tur presterar bättre än icke-spelare. Samma mönster lyfts fram
gällande spelvanor i förhållande till elevers resultat i hör- och läsförståelse från de
nationella proven (Sundqvist & Sylvén, 2012).
I forskning av Sundqvist och Wikström (2015) lyfts ett positivt förhållande mellan
EE-aktiviteter och pojkars betyg i engelska. Förhållandet är statistiskt tydligt mellan
pojkars betyg i engelska och EE-aktivitet vilket inte framkom i utfallet av flickornas
betyg (Sundqvist & Wikström, 2015). Tidigare forskning tyder på samma korrelation
mellan betyg och EE-aktiviteter, för både pojkar och flickor (Olsson, 2012). Olsson
(2012) fann att elever som i större utsträckning ägnar sig åt EE-aktiviteter erhållit de
högre betygen, medan de med låg frekvens av EE-aktiviteter inte uppnådde samma
betygsnivå.
2.4.3. Extramural engelska och dess påverkan på engelskundervisning
Att extramural engelska har en positiv inverkan på elevers kunskaper i engelska har
konstaterats i avsnitt 2.4.2 Extramural engelska i förhållande till elevers kunskaper.
Henry (2019) menar att elevers möte med engelska i vardagen medför att elever har

kunskaper i engelska med sig in i klassrummet. Vidare diskuterar Henry (2013) ur ett
historiskt perspektiv att elever tidigare lärt sig engelska i skolan genom hårt arbete,
medan man i dagens klassrum kan se att elever lär engelska utanför klassrummet. Detta
eftersom en högpresterande elev kan ha lärt sig engelska utanför klassrummet genom
extramurala aktiviteter, som exempelvis digitala spel (Henry, 2013).
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Ushioda (2013) beskriver ett glapp mellan extramural engelska och engelska i skolan,
där elevers mål och intressen ställs mot kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav.
Detta glapp benämns av Henry (2013) som ett authenticity gap i engelskundervisning,
vilket kan leda till att eleverna känner sig omotiverade. Henry (2013) diskuterar att detta
kan bero på elevers upplevelse av att de lärt sig mer engelska utanför skolan, i
sammanhang som de själva valt. I skolans lärmiljö möter eleverna ett förutbestämt
innehåll, som de inte upplever som autentiskt. Vidare menar Henry (2013) att ett
förutbestämt innehåll kan begränsa elevers möjlighet att uttrycka sig ur ett personligt
perspektiv. På samma sätt beskriver Ushioda (2013) att undervisningens fokus på det
engelska språkets form och korrekthet kan bidra till att eleverna känner sig omotiverade,
då engelska utanför skolan fokuserar på kommunikation. Dock visar Thanh Son (2018),
som observerat fem engelsklektioner i Sverige, att engelskundervisningens form bestod
av kommunikation och grupparbeten. Detta kan tyda på att engelskundervisning i
Sverige fokuserar på kommunikation, men det framgår inte vilken typ av innehåll
kommunikationen utgår ifrån.
En undervisning som motiverar eleverna ska baseras på autentiska material och
sammanhang, enligt Henry (2013). Användning av autentiska material eller
sammanhang i engelskundervisning menar Henry (2013) gör att eleverna upplever en
nytta med uppgiften, vilket leder till motivation. Autentiska material och sammanhang
hämtas enligt Herrington (2000) från elevers vardag. Även Ahlquist (2019) belyser
vikten av att använda autentiska material i engelskundervisning för att skapa variation,
vilket bidrar till att eleverna kommer vara mer motiverade att engagera sig i uppgifter
eller aktiviteter. Ushioda (2013) menar att lärare har ett pedagogiskt ansvar att ta tillvara
på elevers intressen i undervisning och på så vis minska glappet mellan de formella och
informella kontexterna, vilket ökar motivationen. I linje med Ushioda (2013) uttrycker
Ahlquist (2019) att lärare har ett pedagogiskt ansvar, att ta tillvara på varje elevs
kunskap och behov, för att eleven ska vidareutvecklas.
Ushioda (2013) diskuterar att det finns en allmän uppfattning hos lärare att deras elever
ogillar att lära sig engelska i skolan och att eleverna därför inte anstränger eller
engagerar sig, detta trots att eleverna är engagerade i engelska utanför skolan. Denna
aspekt lyfts i Sundqvist och Sylvén (2014) där elever tillfrågas om de tycker att
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engelskämnet är intressant. Resultatet visar att de tillfrågade eleverna generellt upplever
att engelskämnet är intressant, vilket av forskarna tolkas som att eleverna har motivation
att lära engelska (Sundqvist & Sylvén, 2014). En skillnad i resultaten kunde ses mellan
de olika grupperna av spelvanor, där de regelbundna spelarna är mer motiverade att lära
engelska då ingen av dessa elever svarade att de inte har intresse för engelska, vilket
flera icke-spelare gjorde (Sundqvist & Sylvén, 2014).
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3. Metod
I följande avsnitt beskrivs först studiens kvalitativa ansats. Vidare redogörs för de
medvetna val som gjorts i avsnitt 3.1 Val av metod, följt av de avgränsningar som ligger
till grund för studiens urval. Studien har utgått från Vetenskapliga rådets etiska
överväganden, vilka beskrivs i avsnitt 3.3. Slutligen förklaras den kvalitativa
analysmetod som ligger till grund för hur empirin bearbetats och analyserats.

3.1. Val av metod
Ansatsen för studien är kvalitativ, eftersom den ämnar synliggöra en variation i den
insamlade empirin. Studien avser undersöka lärares uppfattningar, och vi har därför
tagit stöd i fenomenografins beskrivning av uppfattningar. Inom fenomenografin delas
uppfattningar upp i två olika perspektiv som kan förklara hur världen ses: första
ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986, 12). Första
ordningens perspektiv förklarar Larsson (1986) är fenomen som kan observeras utifrån,
och kan ses som fakta om fenomenet. Vidare redogör Claesson (2020) för första
ordningens perspektiv, vilket står inom citattecken för att tydliggöra att hon beskriver
begreppet:
´Första ordningens perspektiv´ är när forskaren beskriver något utan att visa på eller
problematisera den subjektiva sidan av fenomenet, alltså att det är någon, en människa, som erfar
något.
Claesson, 2020, 48

Den subjektiva uppfattningen av ett fenomen benämns som andra ordningens
perspektiv, där utgångspunkten är att beskriva hur människor uppfattar ett fenomen,
oavsett vad som är sant eller falskt (Larsson, 1986). Syftet med denna studie är att
synliggöra lärares uppfattningar ur ett andra ordningens perspektiv. Studien ämnar inte
ta ställning till vad som är sant eller falskt utifrån det lärare uppfattar, utan syftet är att
synliggöra variationer av uppfattningar.
Vid en kvalitativ ansats menar Denscombe (2016) att metoderna intervju eller
frågeformulär med öppna frågor är att föredra. Vidare menar Denscombe (2016) att
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intervju som metod ger en möjlighet för ett djup i studien, eftersom intervjuaren kan
ställa frågor beroende på vilket svar som ges.
I ett tidigt planeringsskede av denna studie föll därför metodvalet på intervju. Vidare
planerades det för att i första hand skicka ut en enkät, för att skapa ett underlag av
respondenter, vilka skulle väljas ut för intervju. I arbetet med att formulera enkätfrågor
fick vi syn på att det vi ämnade få svar på genom intervju, fanns möjlighet att få svar på
genom enkät. Genom att formulera specifika frågor med öppna svarsalternativ kan en
enkätundersökning samla in kvalitativa data i form av lärares uppfattningar i text.
Vidare formulerades ja eller nej frågor, där respondenten får följdfråga baserat på sitt
svar, vilket möjliggör ett djup i enkätundersökningen. En enkätundersökning öppnar
upp för att få tillgång till ett större antal respondenter, och i sin tur ett större antal
uppfattningar. Detta gjorde att val av metod förändrades från en intervju till en
kvalitativ enkät. Vidare planerades att studien skulle fördjupas genom att tre till fyra
enkätrespondenter skulle väljas ut för intervju. På grund av studiens tidsbegränsning
gick intervjuerna inte att genomföra.
I utformningen av enkäten skapades ett dokument där studiens forskningsfrågor
utgjorde rubriker för hur enkätfrågorna skulle kategoriseras. Detta kan ses som ett sätt
att öka validiteten för studien, genom att varje enkätfråga kopplas till forskningsfrågor
vilka utgår från syftet (Ejlertsson, 2019). Vidare i arbetet användes färgkoder för att
synliggöra enkätfrågornas tillhörighet. För att skapa en variation av frågor användes
fasta svarsalternativ och öppna frågor. Ejlertsson (2019) beskriver att vid användning av
fasta svarsalternativ begränsas respondenten i sitt svar. Därför följdes frågor med
svarsalternativen ja eller nej upp med en öppen fråga, där respondenten har möjlighet att
fördjupa sitt svar (Ejlertsson, 2019). Vid frågor med fasta svarsalternativ formulerades
ett öppet alternativ, som möjliggjorde för respondenten att lägga till ett valfritt
svarsalternativ. I det första utkastet av enkätfrågorna formulerades tio generella
frågeställningar med endast öppna svar. Till en början begränsades frågeantalet till tio, i
ett försök att skapa en enkät som inte tröttar ut respondenten (Denscombe, 2016). Efter
återkoppling från handledare Lena Ahlin omformulerades enkätfrågorna för att bli mer
specifika och frågor med fasta svarsalternativ tillkom. Ejlertsson (2019) betonar vikten
av att ställa frågor så att de ej leder respondenten i sitt svar, samtidigt som det är viktigt
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att frågorna formuleras på ett specifikt sätt så att de inte kan misstolkas av
respondenten. I ett försök att öka validiteten i denna studie tillfrågades två personer att
svara på enkätfrågorna, för att synliggöra om frågorna ställts på ett sådant specifikt sätt
att de mäter det studien avser (Ejlertsson, 2019). I det systematiska arbete som följde
bearbetades frågorna genom att säkerställa att endast en fråga ställs åt gången och att
samma fråga inte upprepas genom annan formulering (Denscombe, 2016; Ejlertsson,
2019). I formulerandet av frågor har vi medvetet valt ett enkelt språk anpassat till den
utvalda målgruppen, för att minimera risk för misstolkning av frågor och utmattning hos
respondenten (Denscombe, 2016; Ejlertsson, 2019). Det slutliga utkastet av enkäten
(bilaga 3) består av tolv frågor varav fem av frågorna har en följdfråga baserad på
respondentens svar. Frågornas ordning är vald utifrån tanken att enkäten startar i det
som är bekant för respondenten för att vidare ställa frågor om det som kan vara nytt för
respondenten (Ejlertsson, 2019). I detta fall startar enkäten i tolkning av kursplan och
följer vidare mot det extramurala lärandet. Google formulär valdes för att skapa
enkäten, eftersom programmet innehåller de funktioner som vi eftersökte. Det som
eftersöktes var funktionen att ställa en fråga i taget, det vill säga att respondenten endast
ser en fråga i taget, vilket kan anses vara en möjlighet för att minska respondentens
utmattning. Vidare valdes Google formulär då det fanns möjlighet att öppna följande
fråga baserat på respondentens svar och programmet erbjuder sammanställning av data.
Bakgrundsfrågorna placerades i slutet av enkäten (bilaga 3) för att frågor om
exempelvis utbildning kan leda till en negativ reaktion hos respondenten, vilket i sin tur
leder till en obesvarad enkät (Ejlertsson, 2019).

3.2. Urval
Målgruppen för denna studie är lärare behöriga i engelskämnet årskurs fyra till sex,
eftersom vi anser att studien främjas av att respondenterna har en grundlärarutbildning.
För att uppnå ett tillfredsställande underlag av enkätsvar har vi publicerat enkäten
tillsammans med följebrev (bilaga 2) i Facebookgruppen Engelsklärare årskurs 4-6.
Facebook-gruppen valdes för att nå ut till ett stort antal möjliga respondenter med ett
intresse för engelskundervisning. Dock är vi medvetna om att valet av Facebook-grupp
kan ge en snedvriden bild av enkätsvaren, eftersom medlemskap i denna typ av grupp
ofta tyder på en positiv inställning till ämnet man undervisar i. Vi har dessutom mailat
rektorer tillhörande Karlshamn kommun och Malmö Stad, totalt 60 skolor, för
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vidarebefordran till verksamma och behöriga engelsklärare (bilaga 1). Karlshamns
kommun och Malmö Stad representerar våra bostadsorter. För att skapa motivation att
svara har vi i följebrevet (bilaga 2) skrivit fram att vi vill synliggöra lärares uppfattning
av engelskundervisning, vilket Ejlertsson (2019) menar kan öka känslan av
meningsfullhet. För att ytterligare öka motivationen för att besvara enkäten har
ungefärlig svarstid och antal frågor angetts i följebrevet (Denscombe, 2016).
Enkäten mailades ut till rektorer den 23 november 2020 och publicerades i
Facebook-gruppen 25 november 2020. En påminnelse skickades ut den 30 november
2020.
Valet av utskick gör att vi inte har möjlighet att kontrollera hur många lärare som
mottagit enkät via rektor eller mött enkäten på Facebook, vilket resulterar i att studiens
externa bortfall inte kan redovisas. Det bortfall som kan redovisas i denna studie är
eventuella interna bortfall, exempelvis ofullständiga eller obefintliga svar på enstaka
frågor (Ejlertsson, 2019). Ett eventuellt bortfall kan ske om respondenten inte tillhör
målgruppen för studien, eftersom de svaren inte kommer analyseras eller diskuteras.
Dock är vi medvetna om att vi inte kan styrka om respondenten är behörig i
engelskämnet årskurs fyra till sex, eftersom det finns en risk att den som besvarar inte är
helt sanningsenlig. Detta i sin tur påverkar studiens tillförlitlighet negativt.

3.3. Etiska överväganden
Vi kommer som ovan nämnt att undersöka lärarens uppfattning om hur undervisning
planeras och bedrivs, utifrån ett relativt nytt forskningsområde som handlar om
extramural engelska och ett vardagsnära innehåll. Det är därför viktigt att vi tänker på
hur vi formulerar frågorna i enkäten, för att undvika att respondenten upplever frågorna
som påträngande (Ejlertsson, 2019). I följebrevet framgår information om studiens syfte
och frivilligheten att delta (Vetenskapsrådet, u.å.). I den första frågan av enkäten
informeras respondenten om studiens syfte och hur deras svar kommer att hanteras, och
ger samtycke genom att svara “ja” på den frågan (Vetenskapsrådet, u.å.). Det framgår
även att respondenten när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande, och att
deras svar då inte kommer att användas (Ejlertsson, 2019). Respondentens deltagande är
anonymt, även för oss, vilket gör att vi inte behöver hantera konfidentialitetskravet
24

(Vetenskapsrådet, u.å.). Vi har i följebrevet (bilaga 2) skrivit fram information om
deltagande och anonymitet. Vidare följs nyttjandekravet, vilket medföljer att de
enkätsvar som samlats in endast används i studien.

3.4. Metod för bearbetning och analys av data
I arbetet med att ta oss an den insamlade empirin, har vi tagit stöd i Widerbergs (2002)
beskrivning av en kvalitativ analys. Vidare beskrivs de steg som vi har tagit i vår
analysprocess:
I det första steget av en kvalitativ analys sorteras empirin för att få en överblick av
materialet (Widerberg, 2002). I vår analysprocess sammanställdes enkätsvaren utifrån
studiens forskningsfrågor enligt följande:
Kommunikationens innehåll
● Ämnesområden som är välbekanta för eleverna
● Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter
(Skolverket, 2019, 34)

Figur 1. Forskningsfråga 1 och enkätfråga 1, 2 och 5.

Figur 2. Forskningsfråga 2 och enkätfråga 3, 4, 6.

Figur 3. Forskningsfråga 3 och enkätfråga 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

25

I andra steget av analysprocessen genomlästes sammanställningarna enskilt och därefter
tillsammans, för att lära känna materialet. Vidare lästes sammanställningarna fråga för
fråga, och ord eller fraser som var återkommande eller avvikande fetmarkerades i
dokumentet. Denscombe (2016) påpekar att i kvalitativ analys påverkas tolkningen av
empirin av forskarens tidigare erfarenheter och bakgrund, vilket ska tas beaktning. I
tredje steget av analysprocessen grupperades enkätsvaren i kategorier av uppfattningar,
baserade på de ord eller fraser som fetmarkerats. Widerberg (2002) beskriver att
kategorisering är ett sätt att uttrycka sammanhang eller helheter i ett material. I bilaga 4
redovisas en tabell över den systematiska kategorisering som genomförts. Studiens
enkätfrågor (bilaga 3) med fasta svarsalternativ (enkätfråga 5, 7, 8, 10, 11) eller
flervalsfrågor (enkätfråga 6, 9) har sammanställts kvantitativt. Resultatet av dessa frågor
presenteras genom diagram. Detta genererar i att studien har kvantitativa inslag.
I fjärde steget av analysprocessen skapades teman för att tydliggöra hur studiens resultat
relaterar till enkätfrågorna liksom de övergripande forskningsfrågorna har vi skapat
Figur 4. Bild över forskningsfråga 1 och 2 med teman och kategorier. och Figur 5. Bild
över forskningsfråga 3 med teman och kategorier. Figur 4 har sitt ursprung i
forskningsfråga 1. Hur uppfattar undervisande lärare för engelska i årskurs fyra till sex
ett vardagsnära innehåll? och forskningsfråga 2. Vilka möjligheter och utmaningar
uppfattar lärare för engelska i årskurs fyra till sex att ett vardagsnära innehåll har i
genomförande av engelskundervisning? och Figur 5 i forskningsfråga 3. Hur uppfattar
lärare för engelska i årskurs fyra till sex att extramural engelska påverkar
engelskundervisning? De mörkgrå rutorna representerar teman, vilka grundar sig i
enkätfrågorna, och de ljusgrå rutorna står för kategorier av uppfattningar. Teman och
kategorier redovisas i bilaga 4.
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Figur 4. Bild över forskningsfråga 1 och 2 med teman och kategorier.

Figur 5. Bild över forskningsfråga 3 med teman och kategorier.
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4. Resultat & Analys
I detta avsnitt presenteras och analyseras studiens resultat. Studiens resultat redovisas
framförallt kvalitativt, där utvalda citat representerar kategorier av uppfattningar (bilaga
4). Vidare redovisas resultatet även kvantitativt i form av diagram. Rubrikerna i detta
avsnitt representerar studiens teman (bilaga 4). Resultat som presenteras i detta avsnitt
baseras på de 44 enkätsvar som mottagits av verksamma lärare behöriga i engelskämnet.

4.1. Lärares uppfattning av ett vardagsnära innehåll
I en stor del av uppfattningarna av “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser,
händelser och aktiviteter.” (Skolverket, 2019, 34) används ordet elev för att förklara
innebörden av citatet. Dessa uppfattningar faller under kategorin eleven synlig i
uppfattningen. Lärarna i studien använder ordet elev i olika konstellationer:
Jag tolkar det som att vi ska ha en undervisning som är elevnära. (Lärare 27)
Allt som omger mina elever i deras vardag. (Lärare 4)
Sådana situationer som eleverna själva kan finna sig i. (Lärare 20)

Majoriteten av uppfattningarna i enkätfråga 1. I bilden nedan syns en del av det centrala
innehållet för engelska. Ge exempel på hur du tolkar vad “Vardagliga situationer,

intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter” kan vara. utgår från ett för

eleven vardagsnära innehåll, där eleven inkluderas i uppfattningen. Uppfattningar där
eleven är synlig tyder på att läraren utgår från elevens vardag och på något sätt tagit

reda på elevens vardag. Lärarna i studien konkretiserar sin uppfattning med exempel på

situationer som kan uppstå i elevens vardag, det vill säga autentiska situationer. De mest
förekommande situationerna är handla i affärer, träffa nya kompisar och gå i skolan.
Vidare beskrivs olika intressen och aktiviteter som sport, musik, spel och dans. Några
enstaka lärare tar upp exempel på platser och personer. Traditioner och kulturella
firanden som exempelvis Halloween och jul uppfattas av flera lärare som en del av
elevens vardag. Detta kan ses som en intresseväckande aspekt, eftersom vi lever i ett
mångkulturellt samhälle som avspeglas i dagens skola, där en högtid som jul inte är en
del av alla elevers vardag. Det ska även tilläggas att Halloween och jul infaller en gång
om året, och därför inte sker vardagligen.
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Följande enkätsvar representerar kategorin eleven inte synlig i uppfattningen i
beskrivning av “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och
aktiviteter.” (Skolverket, 2019, 34)

Situationer som kan uppstå i det dagliga livet, t.ex. handla, biobesök, middag hemma.
Egentligen allt du gör i livet. I det inkluderas hur du pratar med nya människor, termer för
fritidsintressen osv. (Lärare 18)
I affären, på stan, nyheter osv. (Lärare 39)

Denna kategori av uppfattningar där eleven inte är synlig beskriver lärare ett
vardagsnära innehåll med exempel som kan hänvisas till en vuxens vardag, i form av
uttryck som “hur du pratar med nya människor” och aktiviteter som middag hemma och
nyheter. Dock finns det likheter mellan de exempel som anges, exempelvis handla i
affärer, vilket kan tyda på att denna kategori av uppfattningar även utgår från elevens
vardag.

4.2. Lärares uppfattning om engelskundervisning utifrån ett
vardagsnära innehåll
I resultat av hur lärarnas uppfattning av “Vardagliga situationer, intressen, personer,
platser, händelser och aktiviteter.” (Skolverket, 2019, 34) blir synlig i deras
undervisning framgår en bred variation av undervisningsaktiviteter. Resultatet som
redovisas i 4.2 Lärares uppfattning av ett vardagsnära innehåll går i linje med hur de

uppfattar att det blir synligt i deras undervisning, då flera lärare uttrycker att de planerar
för elevnära undervisningsaktiviteter. Följande citat uttrycker en lärares uppfattning
kring hur det blir synligt i hens undervisning:
Min undervisning är elevnära. Det är viktigt att eleverna få användning för den engelska de lär
sig i skolan. Vi arbetar mycket med warmups och ämnesområden som eleverna blir inspirerade
av och ser ett syfte att lära sig om. Vi använder inte läroböcker utan fokuserar på äkta
kommunikation. (Lärare 27)

Några konkreta undervisningsaktiviteter som återkommer i lärarnas enkätsvar om hur
ett vardagsnära innehåll blir synligt i deras undervisning är; skriva om ämnen som
intresserar eleven, arbeta utifrån en film och tala om sin familj. Undervisningsaktiviteter
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som att skriva om ämnen som intresserar eleven eller att tala om sin familj är exempel
på aktiviteter som inte är specifika för det engelska språket, men som fungerar som
innehåll i engelskundervisning. En lärare beskriver hur hen integrerat en film i
engelskundervisning:
Vi har t.ex. haft ett tema på ´Feelings´. Då har vi gjort charader, visat bilder på kändisar som
visar olika känslor, pratat känslor och tittat på filmen ´Inside out´. (Lärare 23)

Några lärare uttrycker även att de ger eleverna möjlighet att välja innehåll:
Jag brukar också låta elever vara med och bestämma olika teman som intresserar dem. (Lärare
10)
Eleverna får välja stoffet/temaområdet i undervisningen. (Lärare 12)

Dessa citat kan ses som exempel på elevinflytande i engelskundervisning.
I resultatet framgår även mer generella uppfattningar av hur “Vardagliga situationer,
intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.” (Skolverket, 2019, 34) blir
synliga i lärarens undervisning:
Det är ju det stoffet vi arbetar med i hela 4-6. Vi läser, lyssnar, pratar, leker, sjunger etc. (Lärare
25)
Vi arbetar med texter som handlar om detta. Högläsning, körläsning, parläsning, översättning.
(Lärare 21)

I denna kategori av uppfattningar där eleven inte är synlig, beskriver lärare hur ett
vardagsnära innehåll blir synligt genom arbete med exempelvis lärobok eller olika
förmågor: lyssna, läsa, prata. Det finns en antydan, i denna kategori av uppfattningar,
om att läraren inte har tagit reda på vad som för eleven är ett vardagsnära innehåll.
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4.3. Lärares uppfattning av elevers vardag

Figur 6. Enkätfråga 5.

Figur 6. Enkätfråga 5. visar att 24 lärare (54,5 procent) i studien har tagit reda på vad
deras elever upplever är ett vardagsnära innehåll. På denna enkätfråga ställs en
fördjupande fråga där lärarna i studien får uttrycka på vilket sätt de tagit reda på vad
deras elever upplever är “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser
och aktiviteter.” (Skolverket, 2019, 34). Vi har fått syn på att enkätfråga 5 (huvudfråga
och följdfråga) kan tolkas på två olika sätt på grund av hur den formulerats, därav har vi
fått svar på tre olika frågor:
●

Har du tagit reda på hur dina elever tolkar det centrala innehållet “Vardagliga
situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.” (Skolverket,
2019, 34)?

●

Har du tagit reda på var dina elever möter engelska i vardagen?

●

Har du tagit reda på vad som är dina elevers vardag?

Det vi har fått syn på påverkar även resultat i denna fråga, då vi inte kan utläsa på vilken
fråga respondenten svarat nej. Detta betyder exempelvis att det kan finnas lärare som
tagit reda på elevers vardag men inte hur eleven tolkar det centrala innehållet.
Kategorier av uppfattningar är därför kategoriserade utifrån hur lärarna tolkat frågan:
vad eleven ägnar sig åt i sin vardag, var eleven möter engelska i vardagen och elevens
tolkning av det centrala innehållet.
Majoriteten av lärarna har genom samtal med elever tagit reda på vad de ägnar sig åt i
sin vardag. Följande citat sammanfattar det centrala i denna kategori:
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Jag är väldigt strak [sic] som lärare i att bygga relationer och vi har tex många elever som är
intresserad av fotboll och att då göra en presentation på eng om din favoritspelare är väldigt
givande både för eleven och mig som lärare. Popmusik och youtubers är också väldigt elevnära.
(Lärare 4)

Detta kan ge svar på exempelvis situationer eller intressen ur elevers vardag som kan
användas

som

undervisningsaktiviteter

i

engelskundervisning

för

att

skapa

igenkänning.
Enstaka lärare har fördjupat sig i att ta reda på var elever möter det engelska språket i
sin vardag, för att exempelvis visa på nyttan med språket. Detta uttrycks i följande citat:
Eleverna ger mig regelbundet tips på engelsktalande länkar eller youtubeklipp som de
rekommenderar att vi använder på lektionen. Eleverna visar gärna vilka engelsktalande
youtubers de följer. (Lärare 22)
Frågar eleverna om vad de gör på fritiden och när de tror att de skulle ha nytta av att prata
engelska, osv. (Lärare 15)

Enkätundersökning visar även att enstaka lärare i studien har visat det centrala
innehållet för eleverna och undersökt hur de tolkar innehållet, vilket beskrivs i följande
citat:
Vi har diskuterat läroplanen och de olika begreppen och konkretiseras [sic] det till våra ´egna´
ord. Då diskuterade vi även vad dessa begrepp kan betyda. (Lärare 20)
Genom diskussioner om läroplanens innehåll och betydelse av vad den innefattar. (Lärare 28)

Dock framkommer inte i enkätsvaren hur eleverna tolkat läroplan eller kursplan, utan på
vilket sätt läraren tagit reda på vad deras elever upplever är ett vardagsnära innehåll.

4.4. Möjligheter med ett för eleven vardagsnära innehåll i
engelskundervisning
Flertalet av lärarna i studien menar att ett för eleven vardagsnära innehåll i
engelskundervisning bidrar till att elever lättare kan relatera till innehållet, att de ser en
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nytta med det engelska språket och att det skapar intresse hos eleverna. Följande citat
representerar dessa olika kategorier av uppfattningar:
Lättare att skapa igenkänning och eleverna kan uppleva att det blir relevant. (Lärare 3)
Det är självklart när man lär in ett språk att det handlar om det som är dig närmast, det som du
känner att du faktiskt snabbt kan använda och ha nytta av. (Lärare 25)
Eleverna blir motiverade och inspirerade vilket hjälper dem att utveckla sina engelskakunskaper
[sic]. (Lärare 27)

Detta tyder på en medvetenhet hos lärarna kring hur ett för eleven vardagsnära innehåll
gynnar elevers lärande och skapar motivation i engelskundervisning.
Några av lärarna i studien uttrycker även att det underlättar för planering och
anpassning av undervisningsaktiviteter genom att utgå från ett för eleven vardagsnära
innehåll. Två av lärarna i studien svarar följande:
Lätt att anpassa till elevgrupp och intresse samt nivå. (Lärare 26)
Lätt att göra uppgifter till! Bra att bygga på. (Lärare 9)

Ovan citat uttrycker att ett för eleven vardagsnära innehåll i engelskundervisning skapar
möjligheter även för läraren.
På frågan om vilka möjligheter ett för eleven vardagsnära innehåll har på
engelskundervisning uttrycker ett par lärare utmaningar:
Kräver att jag sätter mig in i exempelvis youtubes [sic] mer än jag annars skulle gjort men bra
undervisningsmaterial. (Lärare 13)
försöker hitta ämnen i vardagen som är “säkra” eftersom allas vardag inte ser exakt lika ut eller
innefattar t.ex. en “kärnfamilj”. Att ta i beaktning sina elevers situationer hemma för att försöka
anpassa uppgifter så gott det går. (Lärare 18)

Dessa utmaningar kan kopplas till att det krävs mer av läraren, i form av att läraren bör
hålla sig uppdaterad i elevens vardag.
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4.5. Utmaningar med ett för eleven vardagsnära innehåll i
engelskundervisning

Figur 7. Enkätfråga 6.

Figur 7. Enkätfråga 6 är en alternativfråga, där läraren har möjlighet att lägga till ett

eget alternativ. Av Figur 7. framgår att 18 av 44 (40,9 procent) lärare anser att
utmaningen, med ett för eleven vardagsnära innehåll i engelskundervisning, är tidsbrist.
Detta kan relateras till att en undervisningsaktivitet som utgår från ett för eleven
vardagsnära innehåll kräver att lärarna på något sätt tar reda på elevens vardag, vilket
kan vara tidskrävande. Dock anser 11 av 44 (25 procent) lärare att det inte är en
utmaning. Några lärare beskriver varför de anser att det inte är en utmaning genom
följande citat:
Jag ser inte det problematiska i det då samtal med eleverna ger många uppslag om vad som kan
användas i undervisningen. Jag upplever också att många läromedel erbjuder exempel på
vardagsnära situationer. (Lärare 28)
Jag tycker inte att det är svårt när man ger eleverna öppna uppgifter och fokuserar på förmågorna
istället. Eleverna får styra innehållet till stor del. (Lärare 27)

7 av 44 (15,9 procent) lärare menar att den största utmaningen är användning av lärobok
med ett förutbestämt innehåll. Användning av lärobok med ett förutbestämt innehåll
uppfattas dock olika av lärarna i studien. Sju lärare anser att läroboken innehåller ett
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förutbestämt material som begränsar lärarens möjlighet att undervisa utifrån ett för
eleven vardagsnära innehåll, medan två lärare anser att läroboken erbjuder detta.
Sammantaget visar ovan resultat i studien att lärares uppfattning är att ett för eleven
vardagsnära innehåll skapar möjligheter för både eleven och läraren. Utmaningarna som
lärarna beskriver utgår endast från lärarna och inga utmaningar för eleven nämns.

4.6. Elever möter engelska utanför skolan

Figur 8. Enkätfråga 7.

I Figur 8. Enkätfråga 7. visar att 43 lärare (93,2 procent) har tagit reda på i vilka
sammanhang elever möter engelska. Detta resultat kan jämföras med de 24 lärare (54,5
procent) som tagit reda på vad deras elever upplever är ett vardagsnära innehåll. Studien
visar att fler lärare uppfattar att de tagit reda på var elever möter engelska i vardagen än
att de tagit reda på vad som är elevers vardag. De respondenter som svarar ja på
enkätfråga sju tillfrågas på vilket sätt de tagit reda på i vilka sammanhang deras elever
möter engelska. I resultatet framgår att samtal med eleverna är det mest förekommande
sättet som använts, vilket går i linje med hur lärarna tagit reda på elevers vardag i
enkätfråga fem. En lärare uttrycker detta som en självklarhet:
Genom samtal med eleverna såklart. Både i grupp och enskilt. (Lärare 10)

Några lärare har använt sig av enkät eller skriftlig reflektion som ett sätt att ta reda på
var elever möter engelska i vardagen.
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På frågan om vilket sätt som använts för att ta reda på i vilka sammanhang elever möter
engelska framgår även exempel på sammanhang. Vanligt förekommande sammanhang
uttrycks i följande citat:
Det är mycket tv spel, filmer, tv-serier och Youtube. (Lärare 4)
Framförallt spel och musik. Många är så duktiga att de pratar på raster. (Lärare 34)
Youtube, Instagram, Tiktok, spel, tv, film, serier, sporter. (Lärare 41)

Dessa sammanhang går i linje med vad lärare svarar på enkätfråga 9, som visar att
majoriteten av lärarna uppfattar att elever möter engelska utanför skolan genom de
alternativ som anges i Figur 9. Enkätfråga 9.

Figur 9. Enkätfråga 9.

Ett fåtal lärare uppfattar att eleverna möter engelska genom möte med engelskspråkiga
personer, såsom släktingar, tränare eller kompisar. Detta visar på ytterligare
sammanhang där elever möter engelska utanför skolan.
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Figur 10. Enkätfråga 8.

Majoriteten av lärarna uppfattar att de använt de sammanhang där eleverna möter
engelska utanför skolan i sin engelskundervisning. Det framgår även att nästan en
fjärdedel av lärarna inte använder sig av de sammanhang där elever möter engelska,
trots att resultatet visar att flera av dem tagit reda på i vilka sammanhang deras elever
möter engelska. Dock framgår inte av studien varför de väljer att inte använda sig av
dessa sammanhang.
På frågan om hur lärarna använder de sammanhang där deras elever möter engelska
återkommer svaren från enkätfråga 7. Har du tagit reda på i vilka sammanhang dina
elever möter engelska utanför skolan? Några lärare konkretiserar hur de använder sig av
sammanhangen

genom

att

tillämpa

sammanhangen

som

innehåll

i

deras

engelskundervisning, vilket beskrivs med följande citat:
Jag har försökt göra uppgifter som på något sätt inkluderar dessa plattformer [sic]. T ex kan det
vara en recension om ett spel som nyligen kommit ut på marknaden. (Lärare 18)
Har använt mig av material från de olika kanalerna som eleverna har för att väcka intresse för ett
arbetsområde. (Lärare 6)

Flera lärare uttrycker att de använder spel i engelskundervisningen, dock framkommer
det inte vilken typ av spel eller på vilket sätt de använder spelen. En lärare beskriver hur
hen nyttjar spelets uppbyggnad för att locka elever till lärande:
Jag har t.ex. försökt locka med engelska spel, Quizlet där de kan lära sig begrepp genom att vara
i rymden, haft 30 days- challange [sic] där eleverna ska använda sig av engelska språket på sin
fritid på sätt som de själva vill, vi lyssna [sic] på engelska låtar etc. (Lärare 23)
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4.7. Heterogenitet i engelskklassrummet

Figur 11. Enkätfråga 10.

Figur 11. Enkätfråga 10. visar att 26 lärare (59,1 procent) anser att elevers extramurala
aktiviteter påverkar heterogeniteten i klassrummet, medan 18 lärare (40,9 procent) anser

motsatsen. De lärare som svarar ja på enkätfråga 10 tillfrågas på vilket sätt de upplever
att elevers extramurala aktiviteter påverkar heterogeniteten i klassrummet. I dessa
enkätsvar framkommer en variation av uppfattningar. Flera lärare har uppfattningen om
att elevers extramurala aktiviteter har en positiv påverkan på elevers kunskaper i
engelska, vilket uttrycks genom följande citat:
Beroende på intresse möter eleverna väldigt olika mängd engelska och får därmed olika
utveckling av språket. (Lärare 6)
De som kollar mycket youtube/spelar har oftast flyt i språket muntligen och bra uttal. De är säkra
och vågar använda engelskan mer i klassrummet. (Lärare 44)
Eleverna som har utsatt sig för engelska under en lång tid och i tidig ålder visar ofta större
kunskaper i engelska i skolan. T.ex elever som spelar mycket data/tv-spel. (Lärare 20)

I uppfattningarna framkommer att flera lärare uppfattar att det är extramurala aktiviteter
i form av data- och tv-spel som korrelerar positivt med elevers kunskaper i engelska. De
positiva effekter på elevers kunskaper i engelska som nämns är muntlig förmåga så som
uttal och flyt samt vokabulär. Uppfattningen hos de lärare som menar att data- och
tv-spel har en positiv påverkan på elevers kunskaper uttrycker att det främst är pojkar
som spelar. E
 n lärare beskriver även den utveckling som har skett i samhället och hur
det skapat utmaningar i engelskundervisning:
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Mkt större spännvidd i klasserna nu jämfört med för 15-20 år sedan. En utmaning att anpassa
uppgifter som passar allas nivå. Ocksåen [sic] utmaning att peppa dem som inte möter engelska
så mycket utanför skolan och upplever att de är dåliga på engelska i jämförelse med
klasskompisar. (Lärare 26)

4.8. Det engelska språket i och utanför skolan

Figur 12. Enkätfråga 11.

Majoriteten av lärare uppfattar att det är en skillnad mellan den engelska elever lär i
skolan och den engelska elever möter utanför skolan. Lärare uppfattar att den engelska
elever möter utanför skolan är talspråklig, består av mycket slanguttryck och fokuserar
på kommunikation medan den engelska som lärs i skolan har ett fokus på korrekthet i
form av uttal, grammatik och stavning. De lärare som svarat ja på enkätfråga 11
tillfrågas hur de kan minska på denna upplevda skillnad. I den forskning som ligger till
grund för studien belyser Ushioda (2013) och Henry (2013) att en upplevd skillnad kan
leda till att elever känner sig omotiverade. Flertalet lärare uppfattar att de kan minska
skillnaden genom att använda ett för eleven vardagsnära innehåll i engelskundervisning.
En kategori av uppfattningar innefattar att visa på olika aspekter av det engelska
språket, vilket några lärare lyfter i följande exempel:
Genom att låta dem möta icke “skolengelska” även i skolan. Jag kan se vinningen i att jämföra
dessa typer av språk för att öka elevernas medvetenhet runt språket. (Lärare 28)
Tror det är viktigt att förstå varför man använder olika aspekter av språk i olika
situationer. (Lärare 17)
Påvisa skillnaden i talspråk/skriftspråk och vardagligt/formellt språk i svenska först och sedan i
engelska. Även skillnader brittisk/amerikansk. (Lärare 8)
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Detta kan ses som ett sätt att synliggöra för eleven olika aspekter av det engelska
språket, snarare än att arbeta med att minska skillnaden. Vidare uppfattar enstaka lärare
att det ska vara en skillnad mellan den engelska elever lär i skolan och den engelska
elever möter utanför skolan, och menar därför att skillnaden inte ska minskas.
De lärare som svarar nej på enkätfråga 11 tillfrågas om de som lärare har arbetat med att
minska skillnaden mellan den engelska elever lär i skolan och den engelska elever
möter utanför skolan. De uppfattningar som framkom representeras av följande citat:
Stort inslag av datoranvändande på lektionerna. (Lärare 22)
Ja, genom att slänga läroböcker för länge sedan. (Lärare 12)
Nja. Utgår oftast från ett noga utvalt läromedel men integrerar med egna exempel där jag hämtar
inspiration från elevernas samtal och fritidsintressen. Upplever ändå att eleverna förstår syftet
med de exempel som förmedlas i läroböckerna. (Lärare 15)
Nej. Användandet av ´vardagsnära´ situationer kräver enligt mig ett språk som nyttjas i
samhället. (Lärare 20)

Som framgår av ovan citat finns en bred variation av uppfattningar kring hur lärare har
arbetat med att minska skillnaden. En intresseväckande aspekt är att användning av
lärobok med ett förutbestämt innehåll uppfattas både som ett sätt att minska skillnader
och en anledning till skillnaden.

4.9. Undervisningsaktiviteter som drivs av elevers inre eller
yttre motivation
Resultatet som presenteras under detta tema baseras på svaren av enkätfråga 12: Beskriv
kort tre undervisningsaktiviteter som du upplever drivs av elevers motivation. Det kan
vara inre motivation såsom nyfikenhet och vardagsnytta eller yttre motivation som
belöningar eller betyg. Denna fråga ämnade besvara hur lärare uppfattar vilka
undervisningsaktiviteter som drivs av elevers inre eller yttre motivation. Dock har vi fått
syn på att frågan är för generellt ställd, vilket resulterat i att enkätsvaren består av en
mängd undervisningsaktiviteter men utan att lärare skrivit fram vilken typ av motivation
som

driver

eleven.

Vidare

redogör

vi

här

för

vanligt

undervisningsaktiviteter som drivs av elevers inre eller yttre motivation.
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förekommande

Spel och lekar, som exempelvis bingo och charader, nämns av flera lärare som
undervisningsaktiviteter som drivs av elevens inre eller yttre motivation. Dessa
undervisningsaktiviteter kan konstrueras med tävlingsmoment, vilket kan skapa inre
eller yttre motivation hos vissa elever. I exempel som rör spel och lekar uppfattar några
lärare att denna typ av undervisningsaktivitet bidrar till att “elever inte inser att de
använder engelska” och att elever upplever “att det är roligt och inte pressande”.
Flera lärare beskriver att samtalsövningar är exempel på undervisningsaktiviteter som
drivs av elevens inre eller yttre motivation. Samtalsövningarna beskrivs exempelvis på
följande sätt:
Samtalsuppgifter där de får skratta och ha kul tillsammans men på engelska. (Lärare 7)
Egenförfattade dialoger. (Lärare 14)

Undervisningsaktiviteter där olika medier används som innehåll nämns av flera lärare.
Den mest förekommande är Youtube, vilket tyder på att lärare uppfattar att den engelska
elever möter utanför skolan motiverar till lärande i skolan. Vidare nämns olika digitala
verktyg, som exempelvis Kahoot, Quizlet och Wevideo.
Flera lärare uppfattar att undervisningsaktiviteter med en verklig mottagare, som
exempelvis en brevvän, drivs av elevers inre eller yttre motivation. Detta uttrycks i
följande citat:
Brevskrivning med engelsktalande land. (Lärare 36)
När det finns en riktig mottagare tex brevskrivande. (Lärare 40)
Skriva brev till jämnåriga elever i andra länder. Tydligt syfte och de får utgå från sig själva.
(Lärare 21)
Videosamtal med elever i Sheffield. Detta var alla så nyfikna på och alla ville vara med och
prata. (Lärare 10)

Ordet

intresse

är

vanligt

förekommande

i

lärares

uppfattning

av

vilka

undervisningsaktiviteter som drivs av elevens inre eller yttre motivation. Det benämns
som elevens intresse eller det som intresserar eleven, vilket tyder på att lärarna uppfattar
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att ett för eleven vardagsnära innehåll bidrar till motivation för lärande. Elevens intresse
eller det som intresserar eleven kan ses som inre motivation, då Lozic (2021-01-15)
menar att inre motivation styrs av elevens inneboende drivkraft. Majoriteten av
undervisningsaktiviteterna som nämns innefattar någon form av interaktion, både
skriftlig interaktion till en brevvän och muntlig interaktion i spel eller lekar. Detta tyder
på att interaktion är en central del av engelskundervisning, och att denna typ av aktivitet
drivs av elevens inre eller yttre motivation.
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5. Diskussion och slutsatser
I detta avsnitt kopplas studiens syfte samman med resultat och analys, och knyts till
litteraturgenomgången. Studiens resultat har tidigare presenterats utifrån tema och
kategorier, men kommer vidare diskuteras utifrån studiens forskningsfrågor. Det resultat
som diskuteras i detta avsnitt presenteras utifrån ett andra ordningens perspektiv, med
andra ord lärares subjektiva uppfattning. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 Val av metod

syftar denna studie att synliggöra variation av uppfattningar, och inte att ta ställning till
vad som är sant eller falskt.

5.1. Hur uppfattar engelsklärare för årskurs fyra till sex att
extramural engelska påverkar engelskundervisning?
Resultatet av denna studie har visat på att det finns en variation av uppfattningar kring
hur undervisande lärare för engelska i årskurs fyra till sex uppfattar det vardagsnära
innehåll som framgår i det centrala innehållet för engelska:
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna
Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter
Skolverket, 2019, 34

Vanligt förekommande uppfattningar som redovisats i denna studie utgår från ett för
eleven vardagsnära innehåll, där eleven är synlig i lärares uppfattningar. Dock finns en
bredd av uppfattningar kring vad som är vardagsnära för eleven, vilket i sig inte bör
vara förvånande då mångfalden i klassrummet resulterar i att elevers vardag av naturliga
skäl ser olika ut från elev till elev. De exempel lärare beskriver som elevens vardag är
dans, musik, digitala spel och sport. Aktiviteter som musik och digitala spel
överensstämmer med det resultat som Statens medieråd redovisar i sin undersökning
“Ungar och medier 2019”. Detta tyder på att lärare har en medvetenhet om vad som är
elevens vardag.
Skolverket har tagit fram ett kommentarmaterial som ska “ge en bredare och djupare
förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanen.”
(Skolverket, 2017, 4). I kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) framkommer att
engelskundervisning ska utgå från elevens erfarenheter, och bygga på autentiska
43

situationer där det engelska språket används. Dock förekommer det inte i
kommentarmaterialet (Skolverket, 2017) några konkreta exempel på autentiska
situationer där eleven möter det engelska språket. I studiens resultat använder en lärare
frasen “äkta kommunikation” för att tydliggöra hur ett vardagsnära innehåll blir synligt i
hens

undervisning.

Ordet

äkta

är

synonymt

med

ordet

autentisk

enligt

Nationalencyklopedin (2020-12-06). Detta tyder på att läraren använder autentiska
sammanhang i sin undervisning. Aktiviteter där det engelska språket används benämns i
forskning som EE-aktiviteter. I forskning av Sundqvist och Sylvén (Sundqvist, 2009;
Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014) framgår att de mest
förekommande EE-aktiviteterna för elever i årskurs fyra till nio är: TV, digitala spel och
musik. De exempel som lärare i studien uppfattar är elevens vardag så som sport och
dans är inte aktiviteter där eleven möter det engelska språket, medan digitala spel och
musik kan innefatta detta. Som tidigare nämnts ser elevers vardag olika ut och
variationen av uppfattningar visar på detta.
Sammanfattningsvis visar resultatet att engelsklärare för årskurs fyra till sex har en
medvetenhet kring vad som är elevers vardag. För att få en klarare bild av elevers
vardag anser vi att eleven bör tillfrågas om vad som är hens vardag, vilket 24 lärare
(54,5 procent) gjort. Att drygt hälften av lärarna tagit reda på vad som är deras elevers
vardag kan ses som en låg siffra. Detta kan bero på frågans formulering eftersom 43
lärare (93,2 procent) uppfattar att de tagit reda på var deras elever möter engelska, vilket
tyder på att de tagit reda på elevens vardag. En ytterligare förklaring till varför bara 24
lärare (54,5 procent) tagit reda på vad som är elevers vardag kan vara att läraren anser
sig veta eller ha erfarenhet av detta.

5.2. Vilka möjligheter och utmaningar uppfattar engelsklärare
för årskurs fyra till sex att ett för eleven vardagsnära innehåll
har i genomförande av engelskundervisning?
Resultatet av denna studie visar att lärare uppfattar både möjligheter och utmaningar
med ett för eleven vardagsnära innehåll i engelskundervisning. I kommentarmaterialet
(Skolverket, 2017) framgår att ett för eleven vardagsnära innehåll är betydelsefullt för
att eleven ska kunna relatera till innehållet, vilket även lärare uppfattar som en möjlighet
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för eleven. Lärarna uppfattar att ett för eleven vardagsnära innehåll bidrar till att eleven
ser en nytta med det engelska språket, vilket även uttrycks i kommentarmaterialet
(Skolverket, 2017) där de poängterar att det skapar meningsfulla lärsituationer. Några
lärare i studien uppfattar även att ett för eleven vardagsnära innehåll underlättar vid
planering av engelskundervisning. Detta kan bero på att ett innehåll som utgår från
eleven skapar intresse hos eleven, vilket i sin tur leder till inre motivation för att lära
(Lozic, 2021-01-15).
Den utmaning som uppfattas av flest lärare i studien är tidsbrist, vilket några lärare
förklarar genom att en elevnära undervisning kräver att läraren på något sätt tar reda på
elevens vardag. Lärobok med ett förutbestämt innehåll uppfattas av några lärare som en
utmaning, eftersom den kan begränsa läraren. Henry (2013) poängterar att ett
förutbestämt innehåll även begränsar elevens möjlighet till en undervisning som knyter
an till hens vardag. De lärare som uppfattar att läroboken är den största utmaningen
uppfattar sannolikt inte att tid är en lika stor utmaning, vilket kan tyda på att användning
av lärobok “sparar” tid. I resultatet framgår även att enstaka lärare lyfter fram att
användning av lärobok möjliggör en elevnära engelskundervisning. En undervisning
som knyter an till elevers vardag har förutsättning att motivera elever, eftersom
aktiviteter från elevens vardag skapar autentiska sammanhang (Henry, 2013). Innehållet
i en lärobok är baserat på en generalisering av vad som är elevers vardag, och riskerar
därför att inte upplevas som autentiskt av eleverna. Vidare ansåg 11 lärare (25 procent)
att det inte är en utmaning att genomföra en för eleven vardagsnära undervisning. Detta
kan kopplas till att dessa lärare upplever att det är lättare att planera och konstruera
uppgifter utifrån ett för eleven vardagsnära innehåll och därför inte ser det som en
utmaning. En annan aspekt skulle kunna vara att läraren i fråga inte reflekterat kring de
vardagsnära aspekterna av deras undervisning, då dessa uppstår naturligt i klassrummet
och inte genom lärarens aktiva planering för ett för eleven vardagsnära innehåll.
Sammantaget kan vi konstatera att ett för eleven vardagsnära innehåll skapar både
möjligheter och utmaningar i engelskundervisning. Utifrån det resultat som framkommit
kan vi påstå att tidsbrist påverkar lärares möjlighet att planera för en elevnära
engelskundervisning, trots att lärare uppfattar att denna typ av undervisning gynnar

45

elevens lärande. Detta kan ses som problematiskt då det finns risk att elever hämmas i
sitt lärande.

5.3. Hur uppfattar undervisande engelsklärare för årskurs fyra
till sex ett för eleven vardagsnära innehåll?
I den forskning som ligger till grund för studien framgår att dagens ungdomar spenderar
en stor del av sin fritid med aktiviteter där de möter det engelska språket (Henry 2019;
Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014). Majoriteten av
lärarna i studien uppfattar att de har kunskap kring var eleverna möter engelska utanför
skolan. De olika sammanhang där elever möter engelska utanför skolan som lärarna
beskriver går i linje med de sammanhang som nämns i forskning; film, data- och
tv-spel, musik och sociala medier (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012;
Sundqvist & Sylvén, 2014; Thanh Son, 2018). I den forskning som ligger till grund för
denna studie framgår att elevers extramurala aktiviteter korrelerar positivt med elevers
kunskaper i engelska, vilket även uppfattas av lärarna i studien. En positiv påverkan
som en lärare uttrycker är att “De som kollar mycket youtube/spelar har oftast flyt i
språket muntligen och bra uttal “. Denna positiva påverkan framgår i Sundqvists
avhandling (2009), där hon belyser att elever som ägnar sig åt EE-aktiviteter förbättrar
sitt uttal.
En lärare i studien uttrycker även att elever som möter engelska i vardagen blir “säkra
och vågar använda engelskan mer i klassrummet”. Detta har även konstaterats i
forskning av Sundqvist och Sylvén (2012;2014) som bland annat visar på att elever som
spelar digitala spel har bättre självförtroende i engelska. Ahlquist (2019) menar att
självkänsla är betydelsefull för elevers inlärning av ett andraspråk. I Krashens teori
används begreppet det affektiva filtret för att beskriva olika känslor som kan uppstå vid
språksinlärning, vilka i sin tur påverkar inlärningen positivt eller negativt (Lightbown &
Spada, 2013). När eleven upplever positiva känslor vid andraspråksinlärning bidrar det
till ökad motivation. En positiv känsla som självförtroende ger därför bättre
förutsättningar för lärande.
Ett annat positivt förhållande som lyfts av flera lärare i denna studie är vokabulär. Att
extramurala aktiviteter ger ett utökat ordförråd har konstaterats i forskning av
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Sundqvist, Sylvén och Wikström (Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2012;
Sundqvist & Sylvén, 2014; Sundqvist & Wikström, 2015). Att extramural engelska har

en positiv påverkan på elevers ordförråd kan förklaras med Krashens teori om hur vi lär
ett andraspråk. Krashen (1988) menar att andraspråk förvärvas både genom medveten
och omedveten förvärvning. Elevers möte med engelska utanför skolan möjliggör i
många fall kommunikation på engelska, där eleven både medvetet och omedvetet
förvärvar det engelska språket. Mängden av språk som förvärvas omedvetet eller
medvetet är svår att mäta, eftersom det är en persons subjektiva uppfattning kring i vilka
sammanhang man lär språk. Utifrån den forskning som presenterats kan man ändå
konstatera att elever genom extramurala aktiviteter lär språk (Sundqvist, 2009;
Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014; Sundqvist & Wikström, 2015).
Mer än hälften av lärarna i studien uppfattar att heterogeniteten i engelskklassrummet
påverkas av att elever möter engelska utanför skolan. Det framkommer även att det
finns en större variation bland elevers kunskaper i engelska idag, jämfört med för 15-20
år sedan. Detta historiska perspektiv beskrivs även av Henry (2013) som menar att
elever har mer engelska med sig in i klassrummet idag. Undersökningen “Ungar &
Medier 2019” (Statens medieråd) visar att tillgången till medieteknik i form av tv,
internet och smart mobil närmar sig 100 procent bland dagens 9-18 åringar, vilket kan
tyda på att de möter det engelska språket i större omfattning än tidigare. Flera lärare i
studien uppfattar att EE-aktiviteter i form av digitalt spelande påverkar elevers
kunskaper positivt, och framhåller att det är främst pojkar som spelar. I undersökningen
“Ungar & medier 2019” framgår även att pojkar spelar spel på mobilen i större
utsträckning än flickor. Forskning av Sundqvist, Sylvén och Wikström (Sundqvist,
2009; Sundqvist & Sylvén, 2012; Sundqvist & Sylvén, 2014; Sundqvist & Wikström,
2015) visar att pojkar i större utsträckning ägnar sig åt EE-aktiviteter, vilket förklaras
med att det främst är pojkar som spelar digitala spel. Detta i sin tur bidrar till att pojkar i
större utsträckning förvärvar kunskaper i engelska. Olsson (2012) visar på ett samband
mellan elevers betyg och extramurala aktiviteter, där elever som i större utsträckning
ägnar sig åt extramurala aktiviteter erhåller de högre betygen. Forskning av Sundqvist
och Wikström (2015) påvisar i sin studie att förhållandet mellan extramurala aktiviteter
och de högre betygen framgår tydligt i pojkarnas betygsresultat. Detta kan ses som
problematiskt, då lärare inte är ansvariga för elevernas fritid och därför inte kan påverka
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hur mycket tid elever spenderar på extramurala aktiviteter. Lärarens ansvar ligger i att
ge alla elever möjlighet att utvecklas på sin nivå, och detta ställer då höga krav på
läraren.
Statens medieråd (2019) visar på att elever har en utökad tillgång till medieteknik i form
av tv, internet och smart mobil, vilket innebär att elever möter det engelska språket i
större omfattning. Detta i sin tur har bidragit till den skillnad som Henry (2013)
benämner som the authenticity gap, vilket förklaras som att elever upplever en skillnad
mellan den engelska de lär i skolan och den engelska de möter utanför skolan. Att
elever upplever en skillnad mellan den engelska de lär i skolan och den engelska de
möter utanför skolan framkommer även i forskning av Bunting och Lindström (2013).
Denna skillnad uppfattas även av majoriteten av lärarna i studien, där de beskriver att
den engelska som elever möter utanför skolan fokuserar på kommunikation. Detta till
skillnad från den engelska elever lär i skolan som har ett fokus på korrekthet i form av
uttal, grammatik och stavning. Ushioda (2013) beskriver att den engelska elever lär i
skolan har ett fokus på det engelska språkets form och korrekthet, och att engelska
utanför skolan fokuserar på kommunikation. Det finns även en uppfattning hos några
lärare att den engelska elever möter utanför skolan består av olika slanguttryck. I
resultatet framgår att lärare uppfattar att det inte handlar om att minska på skillnaden,
utan att visa att det engelska språket, likt det svenska språket, består av olika aspekter.
Att elever skiljer på den engelska de lär i skolan och möter utanför skolan kan leda till
att de även upplever att de lär mer engelska utanför skolan (Bunting & Lindström).
Detta kan ses som problematiskt, då Henry (2013) och Ushioda (2013) menar att
elevens upplevelse av skillnaden kan leda till att de känner sig omotiverade att lära.
I resultatet framgår att lärare har olika tolkningar av vad begreppet motivation
innefattar, då de undervisningsaktiviteter som lärare i studien exemplifierat, tyder på att
lärare har en medvetenhet kring vad som driver eleven framåt. Den bredd av
undervisningsaktiviteter som framkommer i studien visar även på att lärare undervisar
på olika sätt. I ett klassrum finns en uppsättning med elever med olika färdigheter, och
genom att eleverna får samarbeta skapas lagkänsla, som i sin tur leder till motivation för
lärande. Ett flertal av de undervisningsaktiviteter som nämns av lärarna i studien kan
kopplas till samarbete mellan elever, som exempelvis spel och lekar.
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En vanligt förekommande undervisningsaktivitet som lärare uppfattar drivs av elevens
inre eller yttre motivation är aktiviteter med en verklig mottagare, som exempelvis en
brevvän. Detta kan ses som ett exempel på hur man använder sig av en autentisk
mottagare för att eleven ska se en nytta med uppgiften. Gardner (2005) menar att
motivationen för lärande styrs av olika syften med att lära ett andraspråk, praktiskt eller
relaterade till prestation. Att brevväxla med en engelsktalande elev anser vi liknas vid
ett praktiskt mål. Det kan upplevas av eleven som ett praktiskt mål eftersom det finns en

verklig mottagare av brevet, dock befinner sig eleven i en skolkontext vilket kan bidra
till att eleven inte upplever det som autentiskt. Henry (2013) menar att användning av
autentiska material eller sammanhang i engelskundervisningen gör att eleverna upplever
en nytta med uppgiften, vilket leder till motivation. I enkätsvaren använder lärarna i
studien inte begreppen autentiskt material eller autentiska sammanhang men det går
dock i flertalet svar att utläsa att de utgår från elevers intresse och vardag. Detta i sin tur
tyder på att lärare i praktiken använder sig av autentiska sammanhang i
engelskundervisning.
Denna studie visar att det finns en medvetenhet hos lärare att extramural engelska
påverkar elevers kunskaper i engelska positivt. Vidare uttrycks av lärare att detta i sin
tur bidrar till ökad heterogenitet i engelskklassrummet. I resultat framgår att lärare
uppfattar en skillnad mellan den engelska elever lär i skolan och den engelska elever
möter utanför skolan. Majoriteten av lärarna i studien ämnar inte minska på skillnaden
utan vill uppmärksamma skillnaden, genom att visa på den vardagliga engelska som
elever möter i sin vardag i förhållande till den engelska som lärs ut i skolan. Det
framkommer även att 12 lärare i studien (27,3 procent) arbetar aktivt med att inkludera
och framhäva den engelska elever möter utanför skolan.
Att lärarna inte ämnar minska på skillnaden kan ses som besvärande eftersom forskning
visar att denna upplevda skillnad kan leda till att elever blir omotiverade att lära
engelska (Henry, 2013; Ushioda, 2013). Ushioda (2013) och Ahlquist (2019) lyfter att
lärarna har ett pedagogiskt ansvar med att framhäva elevers starka sidor och samtidigt
minskar på glappet mellan den engelska elever möter utanför skolan och den engelska
elever lär i skolan. De teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien
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beskriver dock att det finns informella och formella kontexter vid språkinlärning
(Gardner, 2005; Krashen, 1988). En formell kontext som engelskklassrummet är inte en
informell kontext i likhet med de sammanhang elever möter utanför skolan. Vidare har
engelskklassrummet ramar som exempelvis kursplan, där syfte och centralt innehåll ska
ligga

till

grund

för

engelskundervisningen.

Dock

visar

de

nämnda

undervisningsaktiviteterna att lärarna i studien planerar utifrån ett för eleven
vardagsnära innehåll, vilket kan ses som ett sätt att skapa autenticitet i
engelskundervisning. Detta kan i sin tur bidra till motivation för lärande.
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6. Förslag på vidare studier
Denna studie har bidragit till att synliggöra engelsklärares perspektiv på ett för eleven
vardagsnära innehåll och hur de uppfattar att det blir synligt i deras undervisning.
Studien visar även att engelsklärare har tagit reda på vad som är elevers vardag. Vidare
har det i studien framkommit att ett för eleven vardagsnära innehåll skapar både
möjligheter och utmaningar i engelskundervisning.
Denna studie visar att flertalet engelsklärare uppfattar att den engelska elever möter
utanför skolan har en positiv påverkan på elevers kunskaper, vilket går i linje med den
forskning som ligger till grund för studien. Majoriteten av lärare uppfattar även att
extramural engelska påverkar heterogeniteten i engelskklassrummet. Vidare synliggör
studien att lärare uppfattar att det är en skillnad mellan den engelska elever lär i skolan
och den engelska elever möter utanför skolan. Dock framkommer det inte i studien om
lärare är medvetna om att denna upplevda skillnad kan bidra till att elever blir
omotiverade att lära engelska.
Utifrån ovan sammanfattning anser vi att det är av intresse i framtida studier att
undersöka lärares uppfattningar av motivation i engelskundervisning i förhållande till
extramural engelska.
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Bilaga 1-Följebrev till rektorer
Hej,
Våra namn är Emelie Pennerup Nilsson och Jovana Gardovic och vi studerar till
grundskolelärare med inriktning mot årskurs 4-6 på Högskolan Kristianstad. Under
våren arbetade vi fram en kunskapsöversikt, som behandlar hur den engelska elever
möter i sin vardag påverkar elevers kunskaper i engelska och motivation att lära sig
engelska. Forskning som presenterades i kunskapsöversikten gav en bild över elevers
kunskaper och lärande, men det saknas forskning kring lärarens perspektiv och
undervisning. Kunskapsöversikten finns bifogad i detta mail för den som önskar läsa.

Vi ämnar nu genomföra en småskalig studie, vilken kommer ligga till grund för vårt
examensarbete. Studien kommer belysa engelsklärares uppfattning av ett vardagsnära
innehåll i undervisningen och hur den engelska elever möter i sin vardag tas tillvara på i
undervisningen för att skapa motivation. För att samla in empiri till vår studie kommer
vi att förse lärare med en digital enkät.

Vi önskar att de lärare som besvarar enkäten undervisar i årskurs 4-6 och är behöriga i
engelskämnet. Det är därför vi skickar detta mail till dig som rektor och skulle uppskatta
om du har möjlighet att vidarebefordra brev som innehåller länk (brev.pdf) och
kunskapsöversikt till aktuella lärare. Enkäten besvaras anonymt och tar ungefär 20
minuter att besvara.

Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att hjälpa oss med detta. Tveka inte att höra av
dig om du har frågor om vårt arbete eller enkäten.

Med vänliga hälsningar,
Emelie Pennerup Nilsson

Jovana Gardovic

Emelie.pennerup_nilsson0059@stud.hkr.se
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Bilaga 2-Följebrev till lärarna
Hej engelsklärare!
Våra namn är Emelie Pennerup Nilsson och Jovana Gardovic och vi studerar till
grundskolelärare med inriktning mot årskurs 4-6 på Högskolan Kristianstad. Under
våren arbetade vi fram en kunskapsöversikt, som handlar om hur den engelska elever
möter i sin vardag påverkar elevers kunskaper i engelska och motivation att lära
engelska. Forskning som presenterades i kunskapsöversikten gav en bild över elevers
kunskaper och lärande, men det saknas forskning kring lärarens perspektiv och
undervisning. Kunskapsöversikten finns bifogad i detta mail för den som önskar läsa.
Vi ämnar nu genomföra en småskalig studie, vilken kommer ligga till grund för vårt
examensarbete.

Studien

kommer

belysa

engelsklärares

uppfattning

av

engelskundervisning. För att samla in empiri till vår studie behöver vi ditt deltagande i
denna digitala enkät.
Enkäten består av 12 frågor och tar ungefär 20 minuter att besvara. Du kan när som
helst under enkäten avbryta ditt deltagande i studien, och dina svar kommer då inte att
användas. Deltagandet i denna studie är frivilligt och svaren kommer att diskuteras och
analyseras anonymt utan att andra utomstående kan identifiera vilken person/skola det
handlar om. Vi följer de råd och regler som Vetenskapsrådet förmedlar gällande
insamling och lagring av data.
Ditt deltagande är frivilligt men ditt svar är värdefullt för oss! Länk till enkäten:
https://forms.gle/R679ZKvfh9tr2Uay5
Med vänliga hälsningar,
Emelie Pennerup Nilsson

Jovana Gardovic

emelie.pennerup_nilsson0059@stud.hkr.se
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Bilaga 3-Enkätfrågorna

1. I bilden ovan syns en del av det centrala innehållet för engelska. Ge exempel på
hur du tolkar vad “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser
och aktiviteter” kan vara.
ÖPPET SVAR
2. Hur blir din tolkning av “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser,
händelser och aktiviteter” synlig i din undervisning? Ge gärna flera exempel på
undervisningsaktiviteter.
ÖPPET SVAR

3. Vad ser du för möjligheter med att undervisning ska utgå ifrån ett vardagsnära
innehåll?
ÖPPET SVAR
4. Hur tar du tillvara de möjligheterna i din undervisning? Svara gärna med
konkreta exempel.
ÖPPET SVAR
5. Har du tagit reda på vad dina elever upplever är “Vardagliga situationer,
intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter”?
ALTERNATIVSVAR MED ÖPPEN FÖLJDFRÅGA
Ja
Nej
→ Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt? Ge gärna
konkreta exempel.
6. Det kan vara en utmaning att planera undervisning utifrån ett för eleverna
vardagsnära innehåll. Vilken anser du är den största utmaningen?
ALTERNATIVSVAR med ett öppet svarsalternativ
Tidsbrist
Användning av lärobok med ett förutbestämt innehåll.
Elevernas vardag är i ständig förändring.
Eleverna har väldigt olika vardag.
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Det är svårt att hitta sätt att få syn på vad som för eleverna är ett vardagsnära
innehåll.
Annat:
7. Har du tagit reda på i vilka sammanhang dina elever möter engelska utanför
skolan?
ALTERNATIVSVAR MED ÖPPEN FÖLJDFRÅGA
Ja
Nej
→ Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt? Ge gärna
konkreta exempel.
8. Har du använt dig av de olika sammanhang där elever möter engelska utanför
skolan i din undervisning?
ALTERNATIVSVAR MED ÖPPEN FÖLJDFRÅGA
Ja
Nej
→ Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: Hur har du använt
sammanhang där eleverna möter engelska utanför skolan i din undervisning? Ge
gärna konkreta exempel.
9. I vilka sammanhang upplever du att elever möter engelska utanför skolan?
ALTERNATIVSVAR med ett öppet svarsalternativ:
Dataspel / Tv-spel
Youtube
Sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat)
Tv-serier
Musik
Annat:
Alternativen är baserade på Statens Medieråd.
10. I forskning benämns de sammanhang där elever möter engelska utanför skolan
som extramurala sammanhang eller aktiviteter. Upplever du att elevers
extramurala aktiviteter påverkat heterogeniteten i klassrummet utöver det
vanliga?
ALTERNATIVSVAR MED ÖPPEN FÖLJDFRÅGA
Ja
Nej
→ Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt?
11. Forskning visar att det finns elever som upplever en skillnad mellan den
engelska de lär i skolan och den engelska de möter utanför skolan. Upplever du
en sådan skillnad?
ALTERNATIVSVAR MED ÖPPEN FÖLJDFRÅGA
Ja
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Nej
→ Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: Hur kan du som lärare
arbeta med att minska skillnaden mellan den engelska elever lär i skolan och den
engelska de möter utanför skolan? Ge gärna konkreta exempel.
→ Här får respondenten som svarar “nej” en följdfråga: Har du som lärare
arbetat med att minska skillnaden mellan den engelska elever lär i skolan och
den engelska de möter utanför skolan? Ge gärna konkreta exempel.
12. Beskriv kort tre undervisningsaktiviteter som du upplever drivs av elevers
motivation.
Det kan vara inre motivation såsom nyfikenhet och vardagsnytta eller yttre
motivation som belöningar eller betyg.
ÖPPET SVAR
Bakgrundsfrågor:
Undervisar du i årskurs 4-6?
I hur många år har du undervisat i engelska?
Vilket år tog du din lärarexamen?
Är du behörig i engelskämnet?
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Bilaga 4-Kategorisering
Enkätfråga 1:

I bilden ovan syns en del av det centrala innehållet för engelska. Ge exempel på hur du
tolkar vad “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och
aktiviteter” kan vara.
Tema: Uppfattning
Exempel på enkätsvar
Lärare

37:

Skola,

Kategori
fritidsintressen,

familj,

Eleven synlig i uppfattningen

välbesökta platser som elever besökt
Lärare 42: Prata/skriva om sitt fritidsintresse,
familj, ämnen som är bekanta för eleverna tex
sommar, familj, jul osv
Lärare 6: Handla mat, prata med kompisar, gå i
skolan. Elevens egna fritidsintressen.
Lärare 27: Jag tolkar det som att vi ska ha en
undervisning som är elevnära.

Lärare 4: Allt som omger mina elever i deras
vardag.
Lärare 20: //...sådana situationer som eleverna
själva kan finna sig i.
Lärare 21: Till exempel hälsningsfraser, ord för

Eleven inte synlig i uppfattningen

skola/fritid/mat, restaurangbesök osv.
Lärare 18: Situationer som kan uppstå i det
dagliga livet, t.ex. handla, biobesök, middag
hemma. Egentligen allt du gör i livet. I det
inkluderas hur du pratar med nya människor,
termer för fritidsintressen osv.
Lärare 39: I affären, på stan, nyheter osv.

Enkätfråga 2:
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Hur blir din tolkning av “Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser
och aktiviteter” synlig i din undervisning? Ge gärna flera exempel på
undervisningsaktiviteter.
Tema: Undervisning
Exempel på enkätsvar

Kategori

Lärare 42: För att eleverna ska kunna prata/skriva

Eleven synlig i svaret

om något är grunden att de har egna erfarenheter
kring det annars är det för svårt för dem.
Lärare 13: Läsförståelse-väljer texter anpassade
efter elevers intresse, ex. Sport eller kända
personer
Lärare 6: Utgår från eleverna, vad de gör och
känner till.
Lärare 25: Det är ju det stoffet vi arbetar med i

Eleven inte synlig i svaret

hela 4-6. Vi läser, lyssnar, pratar, leker, sjunger
etc
Lärare 28: Genom teman där engelskspråkiga
länder undersöks. Genom arbete med engelskan i
vardagliga situationer, vad säger man vid
frukostbordet, i affären, på restaurangen, på
träningen osv.
Lärare 21: Vi arbetar med texter som handlar om
detta.

Högläsning,

körläsning,

parläsning,

översättning.
Lärare 10: Jag brukar också låta elever vara med

Elevinflytande

och bestämma olika teman som intresserar dem.
Lärare

12:

Eleverna

får

välja

stoffet/temaområdet i undervisningen.

Enkätfråga 3 och enkätfråga 4:

Vad ser du för möjligheter med att undervisning ska utgå ifrån ett vardagsnära innehåll?
Hur tar du tillvara de möjligheterna i din undervisning? Svara gärna med konkreta
exempel.
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Tema: Möjligheter
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 3: Lättare att skapa igenkänning och

För eleven lätt att relatera till

eleverna kan uppleva att det blir relevant.
Lärare 16: Lättare att få igång samtal
Lärare 42: Jag utgår alltid från vardagsnära
innehåll när jag undervisar. Annars kan inte
eleverna ta till sig och förstå. Det gäller alla
ämnen.
Lärare 11: Eleverna är ofta intresserade av spel,
youtubers och liknande som är på engelska. Det
är bra punkter att utgå från.

Lärare 25: känner att du faktiskt snabbt kan
använda och ha nytta av

För eleven visa på nyttan med det engelska
språket

Lärare 15: Elever får träna på engelska i ett
förståeligt

sammanhang

samt

öva

på

att

kommunicera i sammanhang vilka de ser nyttan
av.
Lärare 6: Eleven ser syftet eftersom det löser
något de stöter på i sin vardag.
Lärare 27: Eleverna får använda språket.
Lärare 26: Lätt att anpassa till elevgrupp och

För lärare lätt att planera för

intresse samt nivå.
Lärare 9: Lätt att göra uppgifter till! Bra att
bygga på.
Lärare 20: Jag försöker hitta/skapa uppgifter som
möter och skapar möjligheter för många olika
elever, där alla (så många som möjligt) känner att
de lyckas men samtidigt utvecklas och utmanas.

Enkätfråga 5:
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Följdfråga:
Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt? Ge gärna konkreta
exempel.
Tema: Eleven
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 4: Jag är väldigt strak [sic] som lärare i att

Elevens vardag

bygga relationer och vi har tex många elever som
är intresserad av fotboll och att då göra en
presentation på eng om din favoritspelare är
väldigt givande både för eleven och mig som
lärare. Popmusik och youtubers är också väldigt
elevnära. (Lärare 4)
Lärare 40: I en skriv uppgift så fick eleverna utgå
ifrån vad de gör efter skolan.
Lärare 15: Frågar eleverna om vad de gör på
fritiden
Lärare 44: Jag har inte frågat direkt ut men får
kännedom om det genom att jag känner barnen
och

vet

många

gånger

vad

som

är

populärt/vardag.
Lärare 22: Eleverna ger mig regelbundet tips på

Elevens möte med engelska i vardagen

engelsktalande länkar eller youtubeklipp som de
rekommenderar att vi använder på lektionen.
Eleverna

visar gärna vilka engelsktalande

youtubers de följer.
Lärare 15: Frågar eleverna om vad de gör på
fritiden och när de tror att de skulle ha nytta av
att prata engelska, osv.
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Lärare 20: Vi har diskuterat läroplanen och de

Elevens tolkning av Lgr11

olika begreppen och konkretiseras [sic] det till
våra “egna” ord. Då diskuterade vi även vad dessa
begrepp kan betyda.
Lärare 28: Genom diskussioner om läroplanens
innehåll och betydelse av vad den innefattar.
Lärare 1: Man går ju igenom centrala innehållet
med eleverna och man illustrerar också.

Enkätfråga 6:
Tema: Utmaningar

Enkätfråga 7:

Följdfråga:
Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt? Ge gärna konkreta
exempel.
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Tema: Elever möter engelska utanför skolan

Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 10: Genom samtal med eleverna såklart.

Det framgår genom samtal var eleven möter
engelska

Både i grupp och enskilt. (Lärare 10)
Lärare 21: De får ofta berätta om sin helg, sina
intressen osv
Lärare 9: Muntligt. Vi pratar om det.
Lärare

27:

Återigen,

kommunicera

med

eleverna.
Lärare 38: Pratar med dem

Lärare 8: Samtal kring vad de anser att man har
för nytta av engelska och hur de tror de lärt sig
det de kan innan förutom i skolan.
Lärare 16: Frågat genom självskattningsenkät i

Det framgår skriftligt var eleven möter engelska

början av terminen
Lärare 5: När de skriver reflektioner och besvarar
frågor, om sig själv och sin vardag, får man också
veta mycket.

Enkätfråga 8:

Följdfråga:
Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: Hur har du använt sammanhang där
eleverna möter engelska utanför skolan i din undervisning? Ge gärna konkreta exempel.
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Tema: Elever möter engelska utanför skolan
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 10: Vi har gått igenom språket som

Extramural engelska i undervisningen

används i olika dataspel. Vi har gemensamt spelat
in TikToks med mera
Lärare 36: Vi ser klipp på musik, film, spel osv
och använder i olika tematiska sammanhang, lär
oss strategier och meningar att används i olika
situationer/vanor/rutiner osv
Lärare 1: Eleven skriver låtar, förklarar spel
Lärare 22: De elever med störst ordförråd är de
elever som spelar och kollar klipp på youtube så
det har vi alltid som ett inslag i varje lektion. På
detta sätt sprids länkar till de som inte spelar eller
sitter vid datorn på kvällar.
Lärare 40: Vi tar upp tex film klipp de har mött,
eller diskuterar olika ord, uttryck eleverna/eleven
hört vad de betyder och vart de kommer från,
USA, UK
Lärare 21: Tagit in exempelvis Fortnite eftersom
många elever gillade det

Enkätfråga 9:

Tema: Elever möter engelska utanför skolan
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Enkätfråga 10:

Följdfråga:
Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: På vilket sätt?
Tema: Heterogenitet i klassrummet
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 6: Beroende på intresse möter eleverna

Ökad heterogenitet på grund av extramural
engelska

väldigt olika mängd engelska och får därmed
olika utveckling av språket.
Lärare 44: De som kollar mycket youtube/spelar
har oftast flyt i språket muntligen och bra uttal.
De är säkra och vågar använda engelskan mer i
klassrummet.
Lärare 20: Eleverna som har utsatt sig för
engelska under en lång tid och i tidig ålder visar
ofta större kunskaper i engelska i skolan.
Lärare 16: En del kan nästan flytande engelska
pga fritidsintressen
Lärare 28: Elever som möter och använder
engelska ofta utvecklas mer inom språket.
Lärare 21: Många pojkar som spelar spel blir

Digitala spels påverkan på heterogeniteten

bättre på engelska
Lärare 40: De elever som möter engelska ofta tex
online

games

kan

dra

snabbt

ifrån

kunskapsmässigt
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Lärare 23: Jag upplever att många killar är bättre
på engelska pga att de spelar tillsammans och
använder sig av engelska språket där.
Lärare 25: Många elever (speciellt pojkar) har en
mycket

god

muntlig

förmåga

pga

spelaktiviteter på eng med barn/ungdomar från
andra länder

Enkätfråga 11:

Följdfråga:
Här får respondenten som svarar “ja” en följdfråga: Hur kan du som lärare arbeta med
att minska skillnaden mellan den engelska elever lär i skolan och den engelska de möter
utanför skolan? Ge gärna konkreta exempel.
Här får respondenten som svarar “nej” en följdfråga: Har du som lärare arbetat med att
minska skillnaden mellan den engelska elever lär i skolan och den engelska de möter
utanför skolan? Ge gärna konkreta exempel.
Tema: Det engelska språket i och utanför skolan
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 39: Mer korrekt i skolan

Engelska i skolan fokuserar på korrekthet
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Lärare 44: Utanför skolan är det mer talspråk.
Stavning och ökat ordförråd/utveckla innehåll är
mer begränsat.
Lärare 30: I skolan ska allt vara mer korrekt.
Lärare 18: Det är svårt, eftersom den engelska de
möter utanför är mer vardaglig, den i skolan
blir ju svårare eftersom vi jobbar mycket med
grammatiken och utalet, stavning osv.
Lärare 28: Genom att låta dem möta icke

Visa på olika aspekter av språket

“skolengelska” även i skolan. Jag kan se
vinningen i att jämföra dessa typer av språk för
att öka elevernas medvetenhet runt språket.
Lärare 17: Tror det är viktigt att förstå varför man
använder olika aspekter av språk i olika
situationer.
Lärare 8: Påvisa skillnaden i talspråk/skriftspråk
och vardagligt/formellt språk i svenska först och
sedan

i

engelska.

Även

skillnader

brittisk/amerikansk.
Lärare 22: Stort inslag av datoranvändande på

Minska på skillnaden

lektionerna.
Lärare 12: Ja, genom att slänga läroböcker för
länge sedan.
Lärare 15: Nja. Utgår oftast från ett noga utvalt
läromedel men integrerar med egna exempel där
jag hämtar inspiration från elevernas samtal och
fritidsintressen. Upplever ändå att eleverna
förstår syftet med de exempel som förmedlas i
läroböckerna.
Lärare 20: Nej. Användandet av “vardagsnära”
situationer kräver enligt mig ett språk som
nyttjas i samhället.
Lärare 31: Ta in exempel och uppgifter utifrån
Lärare 38: Genom att de får arbeta med områden
som känns relevanta för dem ex genom att
presentera favorit youtuber

69

Enkätfråga 12:
Beskriv kort tre undervisningsaktiviteter som du upplever drivs av elevers motivation.
Det kan vara inre motivation såsom nyfikenhet och vardagsnytta eller yttre motivation
som belöningar eller betyg.
Tema: Undervisningsaktiviteter inre och yttre motivation
Exempel på enkätsvar

Kategorier

Lärare 25: Film. titta på film och avsluta med

Spel & lekar

diskussion, jobbar mycket med Film-english,
lekar
Lärare 41: Muntliga lekar, textskrivande, arbeta
med uppgifter till texter vi läst
Lärare 30: Lekar för att lära sig ord.

Lärare 12: roliga spel, t ex kommunikativ bingo
för vokabulär, att samla deras förkunskaper och
stegvis
Lärare 32: Spel
Lärare 7: Samtalsuppgifter där de får skratta och

Samtalsövningar

ha kul tillsammans men på engelska.
Lärare 14: Egenförfattade dialoger.
Lärare 4: Det är mycket tv spel, filmer, tv- serier

Olika medier

och Youtube.
Lärare 6: Spela (både genom spelet och genom att
spela med andra), Youtube, serier/filmer, twitch.
Lärare 41: Youtube, instagram, tiktok, spel, tv,
film, serier, sporter
Lärare 44: Digitala verktyg, tex göra en

Digitala verktyg

presentation i WeVideo

Lärare 29: Kahoot/tävling, charader, hang man,
kooperativa aktiviteter
Lärare 34: Jag har t.ex. försökt locka med
engelska spel, Quizlet där de kan lära sig begrepp
genom att vara i rymden
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Lärare 36: Brevskrivning med engelsktalande

Verklig mottagare

land.
Lärare 40: När det finns en riktig mottagare tex
brevskrivande.
Lärare 21: Skriva brev till jämnåriga elever i
andra länder. Tydligt syfte och de får utgå från
sig själva.
Lärare 10: Videosamtal med elever i Sheffield.
Detta var alla så nyfikna på och alla ville vara
med och prata.
Lärare 44: Läsa en bok efter intresse och rätt nivå

Elevens intresse

Lärare 7: Skriv uppgifter som fångar deras

intresse, just nu skriver som en spökhistoria
Lärare 15: Skriva texter utifrån elevernas egna
intressen.
Lärare

12:

att

låta

eleverna

välja

alla

temaområden utifrån sina intressen i demokratisk
ordning.
Lärare 36: Arbetar med olika
superhjältar/monster/spelfigurer (har vart olika
teman beroende på elevgrupperna intresse) och
sedan skriva + tillverka egen figur
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