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Under det senaste decenniet har barns och 
ungas tillgång till olika digitala medier ökat. De 
flesta elever möter det engelska språket varje 
dag på något sätt och de är inte bara 
konsumenter av språket utan de producerar 
också engelska i olika aktiviteter på fritiden. 
Syftet med studien är att undersöka vilket 
utrymme elevernas extramurala engelska får 
inom ramen för skolans engelskundervisning 
och i vilken utsträckning eleverna har 
användning av engelskan de lär sig i skolans 
undervisning i sina fritidsaktiviteter. 
Extramural engelska är ett begrepp som 
innefattar all den engelska som eleverna 
kommer i kontakt med utanför skolan. Studien 
omfattar tre lärare och nio elever i årskurs 4-6 
från tre olika kommuner i Jönköpings län. 
Studien har en fenomenografiskt inspirerad 
ansats och materialinsamlingen har gjorts 
genom semistrukturerade intervjuer. 
Resultatet visar att lärarna arbetat mer eller 
mindre med en inkludering av elevernas 
extramurala engelska i engelskundervisningen. 
Något som var gemensamt för samtliga 
intervjuade lärare var att de såg en signifikant 
skillnad i språkliga förmågor mellan de elever 
som spelade mycket onlinespel och de elever 
som inte gjorde det. Flertalet av de intervjuade 
eleverna ansåg sig på ett eller annat sätt ha 
användning av den engelska de lär sig i skolan 
på sin fritid. En slutsats som dras är att det är 
viktigt att undervisande lärare sätter sig in i 
var, i vilken form och på vilket sätt eleverna 
möter engelska i sin fritid för att kunna 
inkludera det i undervisningen i engelska. 

Over the past decade, children and adolescents 
have had an increased access to digital media. 
Most students get exposed to the English 
language in some way every day and they are 
not just consumers, they are also producers of 
English when they are engaged in different 
activities in their spare time. The aim of the 
study is to look into how extramural English is 
included in English school curriculum and to 
what extent students have use for the English 
they learn at school in their spare time 
activities. Extramural English includes all the 
English that students come into contact with 
outside of school. Three teachers and nine 
students, all from Jönköping county, are 
included in this study. The students are in 
grades 4-6. The study has a 
fenomenographically inspired approach and 
semi-structured intervjuews have been used to 
collect the data. The result reveals that the 
teachers have been working more or less with 
including the students’ extramural English in 
school. All teachers that participated in the 
interviews mentioned that they saw a 
significant difference in the students’ linguistic 
abilities between the ones who played a great 
number of online games and the students who 
did not. Most of the interviewed students felt in 
one way or another that they had use for the 
English they learn at school in their spare time. 
A conclusion drawn from the results of this 
study is that it is important for teachers to 
determine where, in what form and in what 
way students come into contact with English in 
their spare time in order to include it in the 
English school curriculum. 
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1 Inledning 

Enligt Skolinspektionens (2011) rapporter skiljer elever på den engelska de lär sig i skolans 

undervisning och den engelska de lär sig utanför skolan. Barns och ungas tillgång till dator, 

TV och spelkonsoller i hemmet har enligt Statens Medieråd (2005; 2015) ökat de senaste 

tio åren, från drygt 70 procent till nästan 100 procent. Ny teknik och tillgång till internet 

och applikationer gör att barn och unga möter engelska i vardagen allt längre ner i åldrarna 

och därmed kan många elever till viss del förstå och göra sig förstådda på engelska redan 

innan de börjar skolan (Sundqvist, 2009). I ett förtydligande av syftestexten för kursplanen 

i engelska (Skolverket, 2011, s. 8) framgår det att engelska är det viktigaste 

kommunikations- och informationsspråket, vilket används i många skilda sammanhang. 

Det är inte bara det svenska samhället som gynnas av att medborgarna har goda kunskaper 

i det engelska språket utan även individen själv som då kan ta del av olika internationella 

diskurser (Skolverket, 2011, s. 8). Många grundläggande färdigheter lärs ofta in genom 

informella miljöer, det vill säga i miljöer där avsikten inte är att förmedla kunskap. Det är 

framför allt i situationer där lärandet sker genom interaktion (Säljö, 2014, s. 12). Henry, 

Sundqvist och Korp (2014) menar att om man jämför hur mycket fritid eleverna har där de 

kan möta engelska och antalet timmar för engelskundervisning i skolan varje vecka är det 

lätt att förstå att eleverna lär sig engelska även utanför skolan. 

 

Engelska är ett naturligt inslag i de allra flesta ungdomars vardag i Sverige och har så varit 

under flera generationer. Henry, Sundqvist och Korp (2014) menar dock att något som 

ändrat sig under det senaste årtiondet är att ungdomar idag inte bara är konsumenter av 

populärkultur där engelska är främsta språket utan de är också producenter. På engelska 

kallas detta fenomen för ´prosumers´ (producers and consumers) (Henry, Sundqvist & 

Korp, 2014). Tillfällen då ungdomar är medskapare av engelskspråkig populärkultur är 

ofta när de befinner sig i digitala miljöer och då framför allt i onlinespel och olika 

internetforum för intressen. Det sker alltså ofta på fritiden (Henry, Sundqvist & Korp, 

2014). 

 

I kursplanen för engelska (Skolverket, 2015c, s. 26) framgår det att eleverna genom 

undervisningen skall få möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Texten 

i det centrala innehållet för årskurs 4-6 pekar på för eleven välbekanta ämnesområden, 

vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter (Skolverket, 
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2015c, s. 27). Skolinspektionens (2011) rapporter visar dock att elevernas tidigare 

erfarenheter av engelska samt deras fritidsintressen inte tillvaratas inom ramarna för 

engelskundervisningen i den utsträckning som skulle kunna ske. 

 

Uppgifterna från Skolinspektionen (2011) tillsammans med läroplanen för engelska 

(Skolverket, 2015c) tyder på en hög relevans för yrkesverksamheten och kan ses som en 

motivering till genomförandet av denna studie. Studien är en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. Studien har avgränsats till att 

endast behandla lärare som undervisar i årskurs 4-6 samt elever tillhörande dessa lärares 

klasser. Intervjuer har gjorts med tre verksamma lärare i årskurs 4-6 från olika skolor i 

Jönköpings län. Totalt nio elever har intervjuats, vilka alla blir undervisade i engelska av 

någon av de intervjuade lärarna. I analysen har en fenomenografiskt inspirerad ansats valts. 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden förklaras inledningsvis begreppet extramural engelska. Därefter presenteras 

tidigare forskning inom området samt en grundläggande syn på lärande utifrån det 

sociokulturella perspektivet, vilken tidigare forskning vilar på. Vidare följer en kort 

definition av engelska som andraspråk och engelska som främmande språk. Både nationell 

och internationell forskning behandlas samt andra relevanta källor som till exempel 

publikationer från Skolverket. 

2.1 Beskrivning av extramural engelska 

 

Den engelska som eleverna kommer i kontakt med på sin fritid kallas extramural engelska 

(benämns hädanefter EE) och innefattar all den engelska eleverna kommer i kontakt med 

utanför klassrummet (Sundqvist, 2009). Det som är karaktäristiskt för EE är att eleverna 

möter denna typ av engelska på fritiden i informella miljöer och att den oftast sker på 

frivillig basis. Språket blir då ofta anpassat efter situationen och kan klassas som tämligen 

informellt i jämförelse med den engelska eleverna lär sig i engelskundervisningen i skolan 

(Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Ordet extramural är en sammansättning av de båda 

latinska orden extra som betyder utanför och mural som betyder mur (Sundqvist, 2009). 

Extramural engelska betyder sålunda ´engelska utanför murarna´. Relationen mellan 

elevernas ´skolvärld´ och deras fritid är dock mer komplex och begreppet kan således 

uppfattas som något enkelt, reduktivt i förhållande till verkligheten då begreppet antyder 

att skolan skulle vara en helt isolerad verksamhet, vilket inte är fallet.  

2.2 Tidigare forskning inom EE 

 

Undersökningen grundar sig i en tidigare litteraturstudie (Kleman & Link, 2016) där 

resultaten visade att EE har en inverkan på elevernas olika språkliga förmågor i engelska, 

om än i olika omfattning (Baker, Cundick, Evans, Henrichsen & Dewey, 2012; Lai, Zhu 

& Gong, 2015; Olsson, 2012; Sockett & Toffoli, 2012; Sundqvist, 2009; Sundqvist & 

Sylvén, 2011; Uuskoski, 2011). Den främsta kopplingen återfanns dock mellan mängden 

EE som eleverna ägnar sig åt och elevernas språkliga förmågor. Det fanns också kopplingar 

mellan EE och elevernas betyg/omdöme i ämnet (Baker et al., 2012; Lai et al., 2015; 

Sockett & Toffoli, 2012; Uuskoski, 2011) samt resultat på nationella prov i årskurs 5 och 

9 (Olsson, 2012; Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2011). Något som kan anses vara 

problematiskt med EE är enligt Sundqvist (2009) att spridningen på elevernas kunskaper i 
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det engelska språket kan vara väldigt stor inom en och samma klass. Det kan då bli svårt 

för den undervisande läraren att bedriva en undervisning som gagnar samtliga elever i 

klassrummet om eleverna befinner sig på väldigt olika nivåer språkmässigt (Sundqvist, 

2009). 

2.2.1 Språkliga förmågor 

 

En slutsats som drogs av resultatet i föregående litteraturstudie var att elevernas vokabulär 

är ett centralt område. Elevernas vokabulär påverkar både den muntliga och skriftliga 

förmågan eftersom eleverna behöver ett ordförråd för att kunna använda språket i både tal 

och skrift. Vidare påverkas elevernas vokabulär i sin tur av läs- och hörförståelse eftersom 

det är i situationer där eleverna läser eller lyssnar till engelskt tal som de kan ta till sig nya 

ord och formuleringar, vilka de senare kan använda sig av i det engelska språket (Kleman 

& Link, 2016). Olsson (2016) menar att det finns kopplingar mellan en välutvecklad 

vokabulär och hör- och läsförståelse. Vidare pekar Olssons resultat på att det är mängden 

EE som påverkar de språkliga förmågorna i större utsträckning än vilken typ av EE 

aktivitet det är eleverna ägnar sig åt, även om vissa aktiviteter genererar större kunskaper 

inom vissa språkliga förmågor (2016). 

 

Enligt Olsson (2012) har elever som ägnar mycket tid åt EE en mer utvecklad vokabulär i 

engelska, vilket kan bidra till att de har lättare för att anpassa sitt språk efter olika kontexter. 

I en studie gjord med finska elever med engelska som främmande språk visade resultatet 

att det framförallt var onlinespel som påverkade elevernas vokabulär (Uuskoski, 2011). I 

denna studie definieras onlinespel som dator- eller tvspel där spelaren använder spelet 

online samt kommunicerar med andra spelare eller med spelets kontext. Uuskoskis 

påstående stämmer överens med resultatet i en studie där man testat onlinespels påverkan 

på vokabulären hos iranska elever som läser engelska som främmande språk (Ashraf, 

Motlagh & Salami, 2014). Det är inte orimligt att tro att detta resultat är applicerbart även 

på svenska elever. Sundqvist (2009) framhåller att det som är specifikt för många av dessa 

onlinespel är att spelarna måste interagera med varandra för att föra spelet framåt. Det är 

enligt Sundqvist och Wikström (2015) interaktionen i dessa spel som främst förbättrar 

elevernas språkliga förmågor och på så vis påverkar elevernas kunskaper i engelska. I 

kursplanen för engelska framhålls att språk bör ses ur ett socialt perspektiv eftersom det 

används och lärs tillsammans med andra (Skolverket, 2015c, s. 26), vilket stämmer helt 

överens med tidigare nämnd forskning. Gemensamt för tidigare forskning inom EE är att 
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det främst forskats kring onlinespels påverkan på elevernas förmågor och betyg medan 

andra typer av EE-aktiviteter sällan nämns. Två genrer av spel som återkom i forskningen 

inom ramen för onlinespel var ´Massive Multiplayer Online Role Playing Games´ 

(MMORPG) och ´First Person Shooter´-spel (FPS). FPS-genren innefattar spel med ett 

förstapersonsperspektiv. Spelen är ofta actionrelaterade och kan spelas både online och 

offline. Spel av genren MMORPG spelas online och ofta i en fantasykontext där spelaren 

antar en karaktär. I MMORPG-spel har spelare från hela världen tillgång till samma 

´spelrum´ där de kommunicerar med varandra via muntliga och skriftliga ´chatter´. 

 

Genom onlinespel tillägnar sig eleverna nya kunskaper för att det är "nödvändigt" (Ashraf 

et al., 2014). De måste förstå innehållet och texten som visas i spelet för att överleva eller 

komma vidare, vilket gör att de finner det nödvändigt och motiverande att söka de 

kunskaper som krävs (Ashraf et al., 2014). Minecraft är ett onlinespel som en lärare i 

Norrtälje gjort ett ämnesövergripande projekt med. I spelet hjälptes eleverna bland annat 

åt att bygga upp Stockholms stad. En följd av projektet blev att eleverna engagerade sig så 

mycket i projektet att de arbetade med det frivilligt på fritiden och kom med nya idéer och 

förslag till läraren (Skolverket, 2015b). Det finns skäl att tro att elevernas entusiasm för 

projektet även förbättrade deras språkliga förmågor i engelska ju mer de arbetade med det.  

 

Att undersöka hur den skriftliga förmågan påverkas av olika EE-aktiviteter är enligt Olsson 

komplicerat men hon menar att det går att fastställa att interaktivitet är viktigt även för den 

skriftliga förmågan (2016). Franska elever med engelska som andraspråk har uppgett i 

intervjuer att de genom att kommunicera med engelsktalande personer på sociala medier 

ansåg att de utvecklat sina språkliga förmågor och framförallt den skriftliga förmågan 

(Sockett & Toffoli, 2012). Det finns skäl att tro att detta resultat är relevant även för denna 

studie eftersom elevernas uppfattningar också stämmer överens med resultat i svenska 

studier. Vad som dock inte går att säkerställa är huruvida EE påverkar de språkliga 

förmågorna eller om de språkliga förmågorna påverkar elevernas val av EE-aktivitet. Det 

finns en möjlighet att de elever som är intresserade av interaktiva EE-aktiviteter redan har 

goda språkliga förmågor och därför blir duktiga och engagerade i dessa EE-aktiviteter. 

Elevernas eget språkintresse skulle också kunna vara en faktor som påverkar hur mycket 

eleverna engagerar sig i olika EE-aktiviteter. Ett antagande som gjordes i föregående 

examensarbete (Kleman & Link, 2016) var att elever som engagerar sig i interaktiva EE-

aktiviteter har ett visst intresse av att lära sig språket för att kunna kommunicera ännu 
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bättre. Då skulle en slutsats kunna dras om att elever som spelar till exempel onlinespel 

aktivt söker nya ord och formuleringar för att bättre förstå spelet och därmed kunna 

kommunicera bättre med de andra spelarna. Således skulle eleverna bli bättre på att spela 

spelet (Kleman & Link, 2016).  

 

I en studie gjord på 61 elever i USA som har engelska som andraspråk visade resultatet att 

det fanns en signifikant skillnad i språkfärdighet mellan de elever som använde sig av 

engelska utanför skolan i någon form och de elever som inte använde sig av engelska 

speciellt mycket utanför skolan (Baker et al., 2012). Den största skillnaden mellan dessa 

grupper var att de som använde sina engelska språkkunskaper mycket utanför skolan var 

mer delaktiga i sammanhang där de lyssnade och pratade engelska än de andra eleverna. I 

intervjuer med eleverna uppgav de att de tyckte att det var vid tillfällen då de använde 

engelska muntligt som de mest förbättrade sina språkfärdigheter.  

2.2.2 Språkliga strategier 

 

Sundqvist (2009) och Olsson (2016) har i sina respektive studier kommit fram till att EE-

aktiviteter som kräver interaktion är vad som bäst förbättrar elevernas muntliga 

framträdanden i engelska. I en studie gjord av Sundqvist och Sylvén (2014) framkom det 

att elever som spelade onlinespel i hög utsträckning kände sig mer säkra på att tala engelska 

i klassen. Studiens resultat visade också att de elever som kände sig säkra på att tala 

engelska hade utvecklade strategier för att fortsätta tala på engelska när de inte hittade rätt 

ord. Den främsta strategin de använde var att omformulera sig eller förklara på engelska 

vilket ord de menade men inte kunde komma på (Sundqvist & Sylvén, 2014). Att använda 

strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till är dessutom ett av 

syftena med undervisningen i engelska (Skolverket, 2015c. s. 26). 

2.2.3 Forskningens förslag på tillämpning 

 

Turgut och Irgin (2009) menar att lärare ofta fastnar i att låta eleverna göra mekaniska 

´drill´- övningar där de tränar ord och grammatik. Istället anser de att lärare bör inkludera 

elevernas tidigare kunskaper och intressen och menar då att eleverna på ett glädjefyllt och 

naturligt sätt tar till sig språket bättre genom till exempel sport, rollspel samt tv- och 

datorspel. I till exempel onlinespel finns naturliga upprepningar som gör att eleverna får 

den upprepning av grammatik och vokabulär som de ändå behöver (Turgut & Irgin, 2009). 
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Yunus, Salehi och Chenzi (2012) menar att det vore en möjlighet för engelsklärare att till 

exempel använda sig av bloggar eller sociala medier för att utveckla elevernas skriftliga 

förmåga. Författarna anser att när eleverna använder bloggar och sociala medier så 

befinner de sig i en ́ värld´ av enbart text, där också elevernas egna texter ses av en varierad 

publik. Eleverna känner då att de skriver texter med syfte att andra skall läsa dem och inte 

att de bara ska läsas av läraren (Yunus et al., 2012). Vidare menar Yunus et al. (2012) att 

den skriftliga kommunikationen som sker över sociala medier främjar osäkra elever. Dessa 

elever kan då i lugn och ro kommunicera med andra utan att känna den press som kan 

uppstå vid muntlig kommunikation då eleven behöver producera sina svar snabbare, något 

som även Shafie, Yaacob och Singh (2016) hävdar kan främja elevers självförtroende vid 

inlärning av ett andraspråk. 

2.3 Engelska som andraspråk och engelska som främmande språk 

 

Flera internationella studier som redogjorts för i föregående avsnitt behandlar engelska 

som andraspråk, medan studier gjorda i Sverige behandlar engelska som främmande språk. 

De internationella studierna anses dock ändå ha ett värde för studien med tanke på att 

resultaten stämmer överens med studierna gjorda i Sverige.  

 

I Sverige klassas skolämnet engelska som ett främmande språk och inte som ett andraspråk. 

Nationalencyklopedin definierar andraspråk som ett språk man lär sig efter eller samtidigt 

som ett förstaspråk lärs in. Inlärningen av ett andraspråk sker ofta i en miljö där språket 

används naturligt och är en nödvändig kommunikationskälla för individen, till skillnad från 

ett främmande språk som lärs in i en miljö där det inte naturligt hör hemma. Ett främmande 

språk spelar heller inte någon kommunikativ roll för individen som lär sig det. 

Exponeringen för ett andraspråk är viktig och inlärningen kan ske både genom informella 

och formella miljöer och ofta till viss del oreflekterat (Hyltenstam, uå).  

 

Det finns skäl att förmoda att det engelska språket befinner sig någonstans emellan 

kategorin främmande språk och kategorin andraspråk. Engelskan skiljer sig dock på många 

sätt från vad Skolverket kallar ´moderna språk´ (2015a, s. 41). Engelskan, till skillnad från 

moderna språk som spanska, franska, tyska och italienska, är ett obligatoriskt skolämne 

som lärs ut från tidig ålder i svenska skolor. Engelskan har dessutom en hög status i Sverige 

och betraktas i det svenska samhället som något alla behöver lära sig (Skolverket, 2015a, 
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s. 41). Det finns skäl att tro att den höga exponering för engelska som eleverna möter 

utanför skolan har till följd att språket är på väg mot att mer likna ett andraspråk än ett 

främmande språk, åtminstone i elevernas ögon. Det faktum att eleverna allt mer även är 

producenter av engelska på fritiden skulle kunna ses som en annan bidragande faktor till 

detta. 

2.4 Sociokulturellt perspektiv 

 

Samhällets syn på lärande har under senare tid ändrats från något man gör en gång i sin 

ungdom, till något som pågår hela livet. Det anses inte längre bara vara en möjlighet att 

utbilda sig, utan detta ses numera som en nödvändighet (Säljö, 2014, s. 239). Att lärandet 

skulle vara en livslång process stämmer väl överens med synen på lärande inom det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, s. 239).  

 

Liksom tidigare forskning inom EE är denna studie förankrad i ett sociokulturellt 

perspektiv. Inom det sociokulturella perspektivet är det viktigt att handlingar och 

beteenden förstås i ett större socialt och kulturellt sammanhang (Nilholm, 2016, s. 53). En 

viktig utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att intresset ligger i hur människor 

tillägnar och använder sig av kunskap, både den enskilda individen och som del av en 

grupp (Säljö, 2014, s. 18). Detta stämmer väl överens med Nilholm som påstår att 

kommunikationen spelar en central roll i det sociokulturella perspektivet (2016, s. 55). Det 

alla människor gör och säger bidrar till att skapa en viss typ av social praxis, vilket är 

kulturellt betingat (Säljö, 2014, s. 104). Således påverkar inte bara människan som individ 

den sociala praktiken utan också människan i grupp och därav kan olika sociala miljöer 

skilja sig från varandra beroende på var de återfinns. I olika sociala miljöer bildas 

uppfattningar om vilka sätt att uppfatta och förstå världen som är giltiga och ett exempel 

på en sådan social praxis är skolan (Säljö, 2014, s. 103, 209, 210). Vidare menar författaren 

att man med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv endast kan studera och undersöka 

vad människor säger, skriver eller gör men aldrig en människas tankar (2014, s. 115). Det 

finns alltid en risk att en individ säger, gör eller skriver något som denne tror är önskvärt 

eller rimligt i situationen istället för personens egentliga tankar. Säljö menar här att det är 

sociala koder som får människor att säga eller göra saker som de kanske inte är helt 

övertygade om, eftersom det är bättre än att inte säga eller göra något alls (Säljö, 2014, s. 

115).  
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Det sociokulturella perspektivet innebär att lärande ses som att dels inneha information, 

färdigheter och förståelse men också att veta i vilket sammanhang färdigheterna och 

förståelsen är relevant (Säljö, 2014, s. 141). De sätt vi lär oss att uppfatta och agera på i 

vår omvärld är något vi lär oss i sociala och kulturella kontexter (Säljö, 2014, s. 105). 

Nilholm (2016, s. 55) menar att det sociokulturella perspektivet fokuserar även på 

kontexten för lärandet eftersom synen på lärandet är att det alltid sker i en kontext. Språket 

ges därför stor betydelse, eftersom det ses som ett redskap för tänkande, problemlösande 

och kommunikation (Nilholm, 2016, s. 59). Språket anses inom det sociokulturella 

perspektivet vara en sorts länk som binder samman en individs tänkande med dennes 

kommunikation och tänkandet ses som då som ett inre samtal (Säljö, 2014, s. 108).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet nämns begreppet ´utvecklingszon´, vilket innebär att 

en individ ställs inför något som ligger strax utanför dennes kunskapszon men med hjälp 

och vägledning av någon mer kunnig person kan problemet lösas (Säljö, 2014, s. 119). 

Utvecklingszonen befinner sig således mellan den kompetens som individen redan besitter 

och den kunskap som individen kommer att inhämta (Säljö, 2014, s. 122).  
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka vilket utrymme elevernas extramurala engelska får 

inom ramen för skolans engelskundervisning och i vilken utsträckning eleverna har 

användning av engelskan de lär sig genom skolans undervisning i sina fritidsaktiviteter.  

Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

• Hur gör lärare i årskurs 4-6 för att ta reda på vilka engelskkunskaper eleverna har 

med sig in i klassrummet? 

• Hur arbetar lärare för att inkludera extramural engelska i undervisningen? 

• På vilka sätt anser sig eleverna ha användning av den engelska de lär sig i skolans 

undervisning i sina fritidsaktiviteter? 
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4 Metod 

I följande avsnitt presenteras metod för insamling och analys av data. Vidare presenteras 

kriterier för urvalsgrupperna, genomförande samt undersökningens tillförlitlighet. 

Slutligen presenteras de etiska ställningstaganden som gjorts. 

4.1 Val av metod 

 

För studien har en kvalitativ metod valts där semistrukturerade intervjuer är metoden för 

datainsamling. Intervjuerna har spelats in och senare transkriberats. I anslutning till 

intervjuerna har även fältanteckningar förts som komplement till intervjuerna.  

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

 

Meningen med att använda en semistrukturerad intervju i en kvalitativ studie är skapa en 

förståelse för hur deltagaren ser på sin omvärld (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 41). 

Tonvikten läggs på deltagarens upplevelse av ett visst ämne eller fenomen (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 43). I en semistrukturerad intervju är det viktigt att vara flexibel och 

lyhörd för deltagarens svar (Bryman, 2011, s. 430). Kvale och Brinkmann (2014, s. 85) 

menar att det är viktigt att den som intervjuar har god kunskap om ämnet för intervjun och 

vilket därmed gör det lättare att ställa följdfrågor. Vidare är det ämneskunskapen och 

intervjuarens förmåga att ställa rätt frågor under intervjun som utgör kvaliteten på resultatet 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 85). Den semistrukturerade intervjuformen valdes eftersom 

det kändes viktigt att kunna ställa frågor i intervjun som inte funnits med i intervjuguiden 

och att kunna ställa följdfrågor utefter svaren deltagarna gav.  

 

En intervjuguide (Bilaga 1) med grundläggande frågor inspirerad av Kvale & Brinkmann 

(2014, s. 172) och Bryman (2011, s. 415, 419-423) tillverkades innan intervjuerna ägde 

rum. Frågorna i intervjuguiden skapades i enlighet med syftet och frågeställningarna för 

undersökningen och exempel på följdfrågor skrevs ner utifrån varje enskild fråga. Syftet 

med att skapa en intervjuguide innan intervjuerna ägde rum var att säkerställa att alla 

områden och frågeställningar blev besvarade i alla intervjuer samt att ett visst mått av 

likvärdighet i intervjuerna gör det lättare att analysera data efteråt. Intervjuguiden användes 

för att jag skulle känna att jag var väl förberedd vid varje intervju med både inledande 

frågor, direkta frågor och exempel på följdfrågor. 
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4.1.2 Fenomenografisk ansats 

 

I studien användes en fenomenografisk ansats där resultatet av intervjuerna analyserades 

med utgångspunkt i deltagarnas uppfattningar och erfarenheter (Nilholm, 2016, s. 75, 76). 

Fenomenografi som metod syftar till att studera och beskriva människors upplevelser eller 

uppfattningar av samma fenomen (Larsson, 2011, s. 11). Fenomenografisk ansats 

karaktäriseras av att den används vid kvalitativa studier med utgångspunkt i ett empiriskt 

material (Larsson, 2011, s. 20) som oftast består av semistrukturerade intervjuer (Dahlgren 

& Johansson, 2015, s. 162). I en fenomenografisk analys är det primära syftet att upptäcka 

människors olika uppfattningar om samma fenomen eller objekt (Larsson, 2011, s. 20; 

Dahlgren & Johansson, 2015, s. 169). Dahlgren och Johansson (2015, s. 162) beskriver 

´uppfattning´ inom den fenomenografiska ansatsen som ´någons sätt att förstå eller erfara 

något´. Intervjuerna i en fenomenografisk studie är oftast halvstrukturerade och tematiskt 

upplagda, vilket innebär att intervjuguiden oftast innehåller ett mindre antal frågor och 

dialogen utvecklas beroende på de svar deltagaren ger i intervjun (Dahlgren och Johansson, 

2015, s. 166).  

 

I studien, som har en fenomenografiskt inspirerad ansats, studeras elevers uppfattningar 

kring användandet av skolans engelskundervisning i fritidsaktiviteter samt lärares metoder 

för att inkludera EE i skolans engelskundervisning. 

4.2 Urval 

 

De kriterier som fanns för urvalsgruppen ´lärare´ var att de skulle arbeta i årskurserna 4-6 

samt att de skulle undervisa på regelbunden basis i engelskämnet i någon av dessa 

årskurser. Kriterier för urvalsgruppen ´elever´ var att de skulle gå i årskurs 4-6 samt delta 

i engelskundervisning som leddes av någon av de intervjuade lärarna. Lärarna har inte valts 

utifrån att de arbetar mycket med extramural engelska men de har fått information om vad 

intervjun ska handla om innan de gett svar om deltagande. Lärarna informerades på 

förhand om intervjuns huvudsakliga innehåll för att de skulle få en större chans att 

förbereda sig vilket kan leda till att fylligare svar i intervjuerna ges. 

 

I urvalsskedet sändes mail med information om studiens ämne, huvudsakliga syfte samt 

urvalskriterier till rektorer på olika skolor i Jönköpings län. Rektorerna lämnade sedan 

uppgifter till de lärare som kunde tänka sig att delta i studien och på vilka urvalskriterierna 
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stämde. Lärarna och eleverna som intervjuats kommer från tre olika skolor i tre olika 

kommuner i Jönköpings län. Intervjuer gjordes med tre lärare och nio elever. Två av lärarna 

har arbetat som lärare under lång tid, tio respektive drygt tjugo år, medan den tredje läraren 

varit verksam under ett år. Elever från samtliga årskurser i mellanstadiet intervjuades. Det 

var två elever i årskurs 4, tre elever i årskurs 5 och fyra elever i årskurs 6. Nedan följer en 

översiktstabell över fördelningen av intervjuade elever bland lärarna.  

 

Tabell 1. Intervjuade lärare, vilka årskurser de undervisar samt hur många elever från varje lärares klass 

som intervjuades. 

Lärare Undervisar i årskurs Antal intervjuade elever Elevernas årskurs 

Lärare A 4-6 4 st 2 st i åk 4 

2 st i åk 6 

Lärare B 6-9 2 st 2 st i åk 6 

Lärare C 5 3 st 3 st i åk 5 

 

Resultatet i studien syftar inte till att vara ett generaliserbart resultat för lärarkåren som 

helhet och urvalet är således inte tänkt att vara representativt för olika områden, kommuner 

eller för lärarkåren. Resultatet är endast tänkt att uppfylla studiens syfte och 

frågeställningar.  

4.3 Genomförande 

 

Vid intervjuer har den egna intervjuguiden följts, med tillägg för följdfrågor. I 

intervjuernas inledning ställdes några allmänna frågor om skolan och engelsklektionerna 

för att göra elever och lärare mer bekväma i intervjusituationen, för att på så vis få så bra 

och fylliga svar som möjligt. Precis som Kvale och Brinkmann (2014, s. 176-177) 

förespråkar har intresserade tillägg som "mm?" och "jaha?" inflikats för att uppmuntra 

deltagarna att fortsätta berätta eller ge fler svar samt visa på en intresserad lyssnare. Tre 

lärare och nio elever från olika kommuner i Jönköpings län intervjuades. Både lärare och 

elever har intervjuats enskilt. Intervjuerna med lärarna varade mellan 30 och 40 minuter 

medan intervjuerna med eleverna var betydligt kortare och varade i 5 till 10 minuter. 

Intervjuerna har primärt bestått av öppna frågor, bortsett från eventuella kontrollfrågor för 

att inte påverka deltagarnas svar i någon bestämd riktning. Ibland har ordningen på 

frågorna ändrats om det passat tillfället, vilket har berott på svaren från deltagaren. 
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Alla intervjuer har spelats in för att senare transkriberas för vidare analys. Vid några 

intervjuer har deltagarna fortsatt att prata efter att ljudupptagningen stängts av och då har 

anteckningar skrivits i direkt anslutning till avslutad intervju kring intressanta aspekter som 

personen sagt. Efter transkribering av intervjuerna har empirin analyserats enligt 

analysmodellen som presenteras i nästkommande stycke.  

4.4 Analys 

 

Alla transkriberingar skrevs ut inför analysen för att lättare kunna jämföras mot varandra. 

Intervjuerna analyserades och kategoriserades tematiskt. Intervjuerna med lärarna har 

analyserats för sig och intervjuerna med eleverna för sig, då syftet inte är att göra någon 

jämförelse mellan lärare och elever. Således har två analyser gjorts, en för empirin från 

intervjuerna med lärarna och en för empirin insamlad genom intervjuerna med eleverna. 

Empirin analyserades utifrån en kvalitativ och fenomenografisk analysmetod i sju steg 

(Dahlgren & Johansson, 2015, s. 167-170):  

1. Transkribering och läsning av materialet. 

2. Kondensering, det vill säga att ta ut de viktigaste delarna av materialet.  

3. Jämförelse. 

4. Gruppering, dela upp materialet efter likheter och olikheter. 

5. Artikulering av kategorierna, det vill säga att definiera grupperna mer noggrant. 

6. Namnge kategorierna. 

7. Kontrastiv fas, jämförelse av de viktigaste delarna mot varandra. I jämförelsen ser 

man om olika delar kan passa i flera kategorier. Man slår ihop kategorier till 

större mer uttömmande kategorier, vilket sedan blir underlaget för resultatet.  

4.5 Tillförlitlighet 

 

Begreppen validitet och reliabilitet anses ofta tillhöra kvantitativa studier (Bryman, 2011, 

s. 351). Begreppet validitet avser mätningar och en hög validitet innebär att studien mäter 

det studien har för avsikt att mäta. Validitet som begrepp blir således inte giltigt i en 

kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 296). Begreppet reliabilitet innebär att 

studien/mätningen skall kunna göras igen av en annan forskare och samma resultat skall 

då framkomma om reliabiliteten är hög (Bryman, 2011, s. 352). I kvalitativa studier 

används istället begreppet tillförlitlighet (Bryman, 2011, s. 354). Tillförlitlighet kan delas 

in i fyra olika delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 
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styrka och konfirmera, vilka beskrivs av Bryman (2011, s. 354). Trovärdighet innebär att 

forskaren tagit hänsyn till de forskningsetiska regler samt att deltagarna i studien fått ta del 

av resultatet för studien (Bryman, 2011, s. 354-355). Med överförbarhet menas att det finns 

en god redogörelse för detaljer och kontext i studien som förser läsaren med tillräckliga 

kunskaper för att kunna bedöma om resultatet skulle vara överförbart på en annan grupp 

eller miljö (Bryman, 2011, s. 355). Begreppet pålitlighet innebär att det finns en fullständig 

beskrivning för de olika faserna i forskningsprocessen. Det är emellertid också bra att 

kollegor eller andra personer granskar processens gång (Bryman, 2011, s. 355). Möjlighet 

att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att det inte finns en 

fullständig objektivitet i kvalitativa studiers områden. Forskaren ska heller inte ha låtit 

personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka studiens utförande eller slutsatser 

(Bryman, 2011, s. 355-356).  

 

Det är av högsta vikt att uppnå hög vetenskaplig kvalitet på resultatet som publiceras 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 111). Hög vetenskaplig kvalitet innebär att resultaten som 

publiceras skall vara så korrekta som möjligt samt vara kontrollerade och validerade i 

största möjliga mån (Kvale & Brinkmann, 2011, s. 111). För att säkerställa att tolkningarna 

av deltagarnas svar blivit korrekta har kontrollfrågor ställts (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 

178, 198). Intervjuaren har frågat "Har jag förstått det rätt att..." och därefter upprepat 

deltagarens svar för att minimera risken för misstolkningar. Att ställa ledande 

kontrollfrågor är ett sätt att öka tillförlitligheten i studiens resultat (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 214). Ledande frågor som inte används utan eftertanke i en intervjusituation kan 

däremot oavsiktligt påverka deltagarens svar, studiens tillförlitlighet i resultatet blir då lågt 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 295).  

4.6 Etiska principer 

 

I enlighet med svensk forskning (Bryman, 2011, s. 131, 132) nyttjas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet för denna undersökning. 

Både lärare och elever som intervjuats har gett så kallat informerat samtycke (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). Alla deltagare har blivit väl informerade om undersökningens 

syfte innan intervjuerna påbörjats och till alla elever har ett dokument delats ut med 

information samt påbud om målsmans tillstånd för elevens deltagande i intervjuer (Bilaga 

2). Ingen elev har intervjuats om inte vårdnadshavare gett sitt tillstånd. Både lärare och 
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elever samt deras vårdnadshavare har fått information om att deras deltagande är helt 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta deltagandet i studien. Vidare har de 

fått information gällande konfidentialitet, vilket innebär att inga deltagare kommer att 

presenteras med namn i det färdiga arbetet och inte heller kommer några uppgifter i arbetet 

gå att spåra tillbaka till person eller enhet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109; Bryman, 

2011, s. 131). De uppgifter som samlats in kommer inte heller att användas i annat syfte 

än för undersökningens resultat och vid avslutat arbete kommer uppgifterna att destrueras. 

Det är endast författaren av arbetet som har tillgång till uppgifterna men de kan också 

komma att granskas av handledare eller examinator. 
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5 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilket utrymme elevernas extramurala engelska får 

inom ramen för skolans engelskundervisning och i vilken utsträckning eleverna har 

användning av engelskan de lär sig genom skolans undervisning i sina fritidsaktiviteter. I 

följande avsnitt kommer inledningsvis resultatet av intervjuerna med lärarna att 

presenteras. Därefter följer resultatet av intervjuerna med eleverna. 

5.1 Lärares uppfattningar om engelskundervisningen och EE 

 

I intervjuerna med lärarna framkom både likheter och olikheter i lärarnas åsikter och i deras 

sätt att arbeta. Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med lärarna. 

5.1.1 Så gör lärare för att ta reda på elevernas tidigare kunskaper i engelska 

 

I intervjuerna med lärarna svarade lärare C att hon hade ett inarbetat system som innebar 

att hon använde mestadels muntliga övningar i sin engelskundervisning när hon tog emot 

en ny klass, för att testa eleverna och deras befintliga kunskaper samt för att lära känna 

dem. 

Man kan prata om allt från helgen till något specifikt ämne eller 

intresse eller så, för att få dem att våga prata. Och de vågar ju prata  

mer om de får prata om något som de verkligen brinner för. 

 

Lärare C hävdar att hon lär känna eleverna bättre genom muntlig kommunikation och att 

hon genom muntlig kommunikation också kan ta reda på var och i vilka former eleverna 

möter engelska på sin fritid. Hon menar att eleverna ofta upplever det svårare att skriva än 

att prata, även om några elever kanske kan vara blyga till en början. Hon upplever att hon 

har lättare för att hjälpa och stödja eleverna i muntlig kommunikation genom att kunna 

ställa följdfrågor och vara en intresserad lyssnare. Vidare menar lärare C att hon sedan har 

användning av att veta vilka intressen eleverna har när de ska börja med skrivning, 

eftersom det höjer elevernas motivation och självkänsla att få skriva om något de är 

intresserade av.  

 

Lärare B svarar att hon brukar börja med att låta eleverna skriva ett brev till henne. Hon 

använder sig också av ett oförberett prov som innehåller alla de delar som hon finner 

centrala vilka är hörförståelse, grammatik och vanliga fraser. Hon använder sig också av 

någon talövning. Lärare B testar således elevernas språkliga förmågor för att bilda sig en 
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uppfattning om var eleverna befinner sig språkmässigt. Hon menar också att hon bland 

annat i brevet får reda på vad eleverna ägnar sig åt på fritiden och att hon därmed kan skapa 

sig en uppfattning om var eleverna möter engelska på fritiden samt i vilken utsträckning. 

Lärare A menar att hon varit dålig på att ta reda på elevernas tidigare erfarenheter. Hon har 

istället börjat att arbeta med sitt läromedel utan att veta vilka språkkunskaper eleverna har 

med sig sedan tidigare:  

 

Man kör ofta sina böcker så det ska jag säga att det är ganska  

eftersatt. (Lärare A) 

 

Även de andra två lärarna säger sig använda läromedel i form av ´textbook och workbook´ 

samt regelbundna glosläxor med förhör.  

 

Jag försöker hålla mig till mina läroböcker också, att man börjar  

så att det är en trygghet. Böcker är inte alltid bra men ofta är det  

faktiskt väldigt bra för då har man sin bok i början och vet vad man 

ska förhålla sig till […] för då kan man ha den som bas och sen kan  

man utgå från den och sen hitta på lite andra saker. (Lärare C) 

 

 

 

Samtliga intervjuade lärare tog upp att de ser tydligt vilka elever i klassen som spelar 

onlinepsel. Andra källor för elevernas EE som lärarna tog upp var Youtube, andra sociala 

medier, bloggar, musik och specifika intressen som gör eleverna motiverade att söka och 

tillägna sig information om intresset på engelska. Lärare B menar att hon ser en tydlig 

skillnad i muntliga framställningar och uttal hos de eleverna som spelar mycket onlinespel 

jämfört med de elever som inte spelar. Hon menar att de har en otvungenhet i språket och 

att de har en vilja att uttrycka sig. Med otvungenhet förtydligar lärare B att hon tycker att 

de använder språket på ett naturligt sätt. Vidare menar lärare B att hon ser på typen av 

språk om det är någon som spelar mycket. Hon säger att spelarna ofta får ett informellt 

språk med mycket slang och talspråk, vilket de även överför till sitt skriftspråk. Samtliga 

lärare tar slanguttrycket ´gonna´ som exempel.  

 

Game-arna stavar mer fonetiskt amerikanskt, det blir jättelustigt.  

Det är mycket såhär ´gonna´ och ´gotta´. Ord som jag hatar, jag  

hatar ordet ´got´ man kan inte sätta in det överallt! I got hungry  

eller I got wet.  
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Samtidigt menar Lärare B att problemet med talspråk är en bagatell eftersom själva 

poängen med ett språk är att uttrycka sig och att hon anser att eleverna främst har 

användning av det muntliga språket vid kommunikation. Lärare C uttrycker det såhär: 

 

Och så blir det ju mycket talspråk, så det syns ju också när de  

skriver sedan i femman och sexan att det blir inte så himla korrekt  

engelska. Utan det blir ´gonna´ och typ så. Lite slangigt sådär.  

 

 

 

Vidare förklarar lärare B att hon ser många positiva följder av onlinespelen som överväger 

det informella språket, till exempel att de har lätt för att uttrycka sig och en vilja att 

kommunicera och använda språket. Hon menar att elevernas vilja blir deras driv att 

utvecklas i engelskämnet och tror att det är motivationen att bli bättre i spelen som gör att 

de även vill utvecklas i ämnet i skolan. Både lärare B och C tar upp språkliga strategier 

som en annan positiv effekt av spelandet. De ser en tydlig skillnad hos de elever som spelar 

mycket kontra de elever som inte spelar i användandet av språkliga strategier. Eleverna 

som spelar har lättare för att föra ett samtal framåt och göra sig förstådda när de inte kan 

komma på ett visst ord. De tar sällan till svenska i den situationen utan de försöker hitta en 

synonym eller använder andra ord för att förklara vilket ord det är de menar.  

 

Samtliga intervjuade lärare anser att eleverna till övervägande del pratar och uttrycker sig 

på amerikansk engelska och att den brittiska engelska som de själva använder endast är 

något som eleverna möter i skolans undervisning.  

 

Och att det är mer amerikansk engelska när de pratar […]  

och förr petade ju lärarna i det, men nu gör man ju aldrig det. 

(Lärare A) 

 

Både lärare A och C uttrycker att de ser en skillnad på elevernas engelskkunskaper nu i 

jämförelse med fem och tio år tillbaka. Lärare A menar att det har skett stora förändringar 

i elevernas sätt att uttrycka sig muntligt och att de har en mycket större vokabulär nu än 

vad hennes tidigare elever har haft. Även lärare C ser en förändring i elevernas språkliga 

förmågor nu kontra fem år tillbaka. 

 

Jag känner faktiskt att det är väldigt många som har rätt gott  
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självförtroende i engelska idag jämfört med när jag började  

undervisa i engelska för fyra-fem år sedan. Så något har  

hänt och det är internet, det är jag helt säker på.  

 

 

Samtliga tre lärare tar också upp i sina respektive intervjuer att eleverna inte reflekterar 

över hur mycket engelska de möter varje dag. Lärarna menar att det är så naturligt för 

eleverna och att det engelska språket, som lärare C utrycker det, ”bara finns runt omkring 

dom hela tiden”. De menar att eleverna lär sig språket utan att reflektera.  

 

Jag tror att de är så vana vid att det är engelska på så många  

olika ställen att de inte reflekterar. Det gör i och för sig att många  

av dom har ett väldigt bra språköra, utan att veta om varför. 

(Lärare B) 

 

Med ett bra språköra menar lärare B att eleverna hör vad som låter rätt grammatiskt utan 

att de vet varför det är rätt eller utan att kunna de grammatiska reglerna. Hon menar också 

att alla elever inte nödvändigtvis har ett bra språköra, men hon tycker att de elever som 

möter engelska i stor utsträckning på fritiden oftast har ett bättre språköra än elever som 

inte möter engelska mycket. Lärare A berättar att eleverna tittar på Youtube-klipp och läser 

bloggar på engelska utan att reflektera över att det är engelska och inte svenska. 

 

Barn förr hade bara ´åh hjälp det är på engelska! ´ så det är ju  

en skillnad där.  

 

Återigen kopplar lärare A till elevers kunskaper i engelska för flertalet år sedan. Hon 

påpekar att eleverna tittar lika oreflekterat på engelska videoklipp eller texter som om det 

vore svenska. Hon tror att det beror på elevernas intresse och motivation till att lära sig 

mer om sådant de är intresserade av.  

5.1.2 Lärares sätt att inkludera elevernas EE i engelskundervisningen 

 

Två av de intervjuade lärarna ansåg att de inte använde sig av elevernas EE i 

undervisningen. Lärare B berättade att hon använt sig av en brittisk ungdomsserie i 

undervisningen, men att språket var långt ifrån elevernas vardagliga engelska och att det 

därmed inte blev så elevnära som hon tänkt sig.  

 

Oftast är de ju mer vana vid amerikansk slang. Så de har typ  



 

21 

 

 

sagt sådär ´men, jag fattar inte, vadå as much use as a chocolate  

tea pot?´. Så då får man okej vi klär av det här, vad händer  

om man häller kokande vatten i något som är gjort av choklad? Ja,  

det smälter! Okej, så hur bra idé är det att göra en tekanna av  

choklad? Nej inte så bra idé!  

 

Lärare A ansåg också att elevernas EE fått stå tillbaka i engelskundervisningen men har 

till nästa läsår planerat ett projekt där elevernas EE ska få en stor roll. Eleverna ska i 

projektet skriva egna böcker om ett ämne som de själva får välja. Projektet ska pågå hela 

läsåret och inkludera många olika förmågor. Eleverna kommer att få skriva, rita, 

fotografera, samla information genom litteratur och intervjuer samt i slutet av läsåret göra 

någon form av muntlig redovisning. 

 

Jag ska ta en lektion i veckan. Men de ska inte ha ord i läxa  

och så, för jag har tänkt, det måste få vara lustfyllt. Vi kör det  

andra vanliga parallellt vid sidan om.  

 

Projektet är tänkt att skapa motivation och att inspirera eleverna att utveckla sitt språk, 

samt att få upp ögonen för att engelskan de tillägnar sig utanför skolan är kunskaper de kan 

nyttja även i skolan. Projektet kommer att genomföras med alla elever i årskurs 4,5 och 6.  

 

Lärare C försöker i största möjliga mån att väva in elevernas EE i engelskundervisningen. 

Hennes elever spelar mycket sällskapsspel på fritiden och därmed har hon valt att inkludera 

de vanligaste spelen i undervisningen. Det är spel som eleverna spelar på svenska och där 

de redan känner till reglerna men som de på lektionerna spelar på engelska istället.  

 

Jag försöker hitta på allt möjligt, allt man bara kan hitta på.  

Ja ´Med andra ord´ det är en sån enkel grej där de inte ens  

tänker på att de pratar engelska och att andra lyssnar på dom,  

dom bara kör ju.  

 

Vidare arbetar Lärare C mycket med filmer och serier på engelska som hon vet att eleverna 

redan är intresserade av. De tittar på filmerna och serierna med engelsk text och arbetar 

med innehållet på engelska. De gör också egna filmer och manus på engelska, där eleverna 

får utgå ifrån och använda sig av sina intressen och fritidsaktiviteter.  
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Två av lärarna som har arbetat längre som lärare än den tredje anser att det är för lite tid 

till engelska i timplanen på mellanstadiet. De menar att det är det som hämmar dem från 

att kunna inkludera elevernas EE mer i undervisningen. Lärare B, som inte arbetat som 

lärare lika länge som A och C, menar ändå att det är för lite tid avsatt i timplanen för 

engelska för att hinna med ´utsvävningar´ och speciellt när det är tid för nationella prov. 

 

Det blir så att ge läxan den ena gången och gå igenom den och  

så blir det lite grammatik och annat den andra gången och förhöra  

läxan den tredje gången. (Lärare A) 

 

En annan lärare sa: 

 

Så det finns ju hur mycket som helst man kan göra men jag 

känner ändå att man inte har jättemycket tid i timplanen på  

engelska. Så man måste ändå tänka efter, vad är syftet, vad vill jag  

uppnå, vad ska man...eh ja. Sen kan man göra lite spretigare saker  

men ändå att man kommer tillbaka till kärnan. (Lärare C) 

 

Lärare C menar att hennes kärna är läromedlet som hon använder som bas och att hon 

sedan ibland kan gå ifrån läromedlet och göra något annat. Hon menar dock att det är 

viktigt att ha något att förhålla sig till. Läromedlet blir som ett ramverk som gör att man 

ser att man får med allt som eleverna behöver kunna.  

 

Det är rätt så bra med läroböckerna idag för då finns det ju till  

exempel ett kapitel som handlar om vad de gör på internet eller  

vilka olika medier de använder. Och då kommer man ju helt  

naturligt in på att prata om det också. (Lärare C) 

 

Samtliga intervjuade lärare delade åsikten att ett språk är något som ´man behöver traggla´ 

för att bli bättre på. Alla tre lärare menade att det behövs en grund i engelskundervisningen 

med texter, glosor och översättningsövningar för att eleverna ska få det de behöver för att 

ta sig framåt i sin språkutveckling.  

 

Vi måste traggla med glosor och det här traditionella jobbet  

och sedan komplettera med det andra, vad ska man kalla det,  

lite roligare saker. (Lärare C) 
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Samtidigt menar samtliga intervjuade lärare att de ser så många positiva följder av att 

eleverna använder sina engelskkunskaper i stor utsträckning på fritiden att de gärna skulle 

vilja inkludera fler sådana aktiviteter i undervisningen. De menar att det är 

motivationshöjande för eleverna att få involvera sina intressen och den engelska de lär sig 

utanför skolan i engelskundervisningen.  

 

Jag har tänkt faktiskt. Sent ska syndaren vakna. För egentligen  

det är ju inte klokt att man inte tar in det mer. (Lärare A) 

 

Lärare A hänvisar här till att hon nu planerat ett arbetsområde inför nästkommande läsår 

där eleverna ska skriva böcker om sina intressen. Hon menar att det är ett sätt för henne att 

försöka öka motivationen hos eleverna på engelsklektionerna, både för de elever som har 

goda språkkunskaper och för de elever som kanske tycker att engelska är svårt eller tråkigt. 

5.2 Elevernas uppfattningar av engelskundervisningen och EE 

 

För att få en mer samlad bild av hur eleverna har användning av sina kunskaper i det 

engelska språket på sin fritid presenteras inledningsvis de EE-aktiviteter som eleverna 

uppgav att de ägnade sig åt på fritiden. Därefter presenteras vilka språkkunskaper eleverna 

anser att de förbättrar genom de EE-aktiviteter de ägnar sig åt.  

5.2.1 Elevernas möte med engelska på fritiden 

 

Som svar på frågan "var möter du mest engelska på din fritid?" svarade sex elever att de 

främst mötte engelska genom film eller tv och fyra elever uppgav musik som främsta källa 

till det engelska språket.  

 

Man möter det typ överallt, i låtar och sånt också! (Elev 6) 

 

Eleven betonar ´överallt´ och förstärker med kroppsspråket genom att gestikulera runt sig 

med armarna. Samtliga intervjuade elever uppgav att de mötte och använde engelska på 

sociala medier och då främst Youtube. Andra sociala medier som nämndes ett flertal 

gånger var Instagram och Musically. Båda dessa sociala medier karaktäriseras av att man 

´följer´ andra användare och interagerar med dessa på olika vis. På Instagram 

kommunicerar man genom bilder och bildtexter och på Musically kommunicerar man 

genom musik och dansnummer. De elever som uppgav att de använde sig av Youtube sa 
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också att de inte hade något konto på Youtube utan bara tittade på andras videoklipp. På 

Youtube handlar det således främst om en konsumtion av engelska och inte lika mycket 

om produktion jämfört med de andra nämnda medierna.  

 

De elever som uppgav att de spelade spel där de använder engelska nämnde i första hand 

First Person Shooter-spel som Counter Strike och Third Person Shooter- spel som Grand 

Theft Auto, vilka spelades både online och offline. Andra spel som nämndes var MMO-

spelen Minecraft och Roblox samt offlinespelet The Sims. Endast en elev uppgav att hon 

surfade på hemsidor där engelska var det främsta språket. Det rörde sig då främst om 

bloggar och hemsidor kopplade till ett specifikt intresse. Tre elever uppgav att de åkte på 

utlandssemester varje år och att de då använde sina kunskaper i engelska väldigt mycket.  

Tre elever uppgav att de på något sätt använde engelska i hemmet, av olika orsaker.  

 

När jag är hos min kompis för hennes föräldrar...eller hennes mamma 

...eller ja dom pratar i alla fall engelska ibland hemma. (Elev 8) 

 

En annan elev svarade: 

 

...och så har jag en kusin som har fått en man som bara kan engelska.  

Eller han håller på att lära sig svenska men man får prata engelska med  

honom nu. (Elev 5) 

 

Nedan följer en översiktstabell över hur EE-aktiviteterna var fördelade bland eleverna. 

Flera elever har uppgett mer än en aktivitet där de möter engelska på fritiden. 

 
Tabell 2. EE-aktiviteter där eleverna möter engelska samt hur många elever som angett aktiviteterna. 

EE-aktivitet: Antal elever som uppgett aktiviteten: 

Digitala spel 3 elever (1 elev spelar endast offline) 

Film/tv 6 elever 

Musik 4 elever 

Sociala medier 9 elever 

Internet (hemsidor, bloggar etc.) 1 elev 

I hemmet 3 elever 

Utlandssemester 3 elever 
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5.2.2 Eleverna användning av sin skolengelska på fritiden 

 

En elev anser sig ha användning för de kunskaper i engelska som hon tillägnat sig i skolan 

när hon ägnar tid åt någon EE-aktivitet men som svar på frågan "vilka kunskaper använder 

du då?" säger eleven att hon inte vet. En elev svarade: 

 

Alltså man kan ju typ se ett ord och så kan man lista ut hela  

meningen även fast men inte vet vad allt betyder. (Elev 6) 

 

Eleven refererar här till de ord han har haft i läxa tidigare som han sedan minns när han 

tittar på videoklipp på Youtube. En elev svarade att hon främst har användning för de ord 

hon lärt sig i skolan och genom glosor, men hon kan inte riktigt svara på när hon har 

användning av dessa ord. En elev säger att hon har användning av sin hörförståelse när hon 

lyssnar på musik och att hon kan översätta ord och delar av låttexterna i huvudet "utan att 

tänka" (Elev 9). En annan elev svarade: 

 

Ja, ibland...ibland har det varit så att när jag kollar på en video  

så har vi haft några ord som är i den videon. (Elev 7) 

 

En tredje elev svarade: 

 

Ehm...ja, lite. När vi åker utomlands och hjälper mamma och  

pappa med vissa ord och säga någonting och så […] till exempel  

tack och hej och typ jag vill ha den där drickan. (Elev 3) 

 

Ytterligare en elev uppger att hon främst har användning av den engelska hon lär sig på 

lektionerna när hon åker utomlands med familjen en gång om året. Vidare fanns det en 

elev som trodde att hon hade användning av det hon lär sig på engelsklektionerna i skolan, 

men hon kunde inte svara på vilka kunskaper hon använde eller i vilket sammanhang. 

Slutligen var det en elev som inte trodde sig ha användning av de kunskaper i engelska 

som hon lärde sig på lektionerna i skolan när hon ägnade sig åt EE-aktiviteter.  

 

När frågan var den omvända och eleverna fick svara på vad de lär sig på fritiden samt om 

de har användning för det i skolans engelskundervisning var svaren blandade. Sju elever 

har uppgett flera språkliga förmågor som utvecklas när de ägnar sig åt olika EE-aktiviteter. 
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Två elever uppgav endast en förmåga som utvecklas. Samtliga intervjuade elever fann 

dock att de förbättrade åtminstone någon del av språket när de ägnade sig åt sina EE-

aktiviteter. Fem elever uppgav att de mest lärde sig nya ord eller fraser på sin fritid. Av de 

fem eleverna tyckte tre elever att de hade användning av det i skolan, medan två elever var 

osäkra på om de hade användning av dessa kunskaper i skolan.  

 

Fem elever svarade att de genom sina EE-aktiviteter blev bättre på att prata och att de fick 

ett bättre uttal eller ett bättre flyt i språket. Av dessa elever upplevde två elever att de hade 

användning av det i skolan medan tre elever var osäkra på om de hade användning av det 

under engelsklektionerna.  

 

Tre elever svarade att de utvecklade sin läs- och hörförståelse genom sina EE-aktiviteter.  

 

Det är typ att jag lär mig förståelsen och typ att uttala vissa ord. (Elev 8) 

 

Två av dessa elever ansåg att de hade användning av de kunskaperna i skolans 

engelskundervisning medan en elev var osäker på om kunskaperna kom till användning i 

skolan. En annan elev svarade: 

 

Skriva bättre. Och felfritt. (Elev 7) 

 

Eleven fick efter detta svar en fråga som gällde huruvida han kunde förtydliga vad han 

menade med ´felfritt´ och eleven svarade då att han upplevde att hans stavning blev bättre 

när han ägnade sig åt sina EE-aktiviteter.  

 

En övervägande del av de intervjuade eleverna nämnde att de ofta gör samma saker på 

engelsklektionerna i skolan och att de tycker att läromedlen är tråkiga. Samtidigt var det 

flera elever som svarade att om variationen var större så skulle inte läromedlet uppfattas 

som lika tråkigt. Samtliga elever säger också att de förstår vikten av att öva på att översätta, 

läsa och göra grammatiska övningar för att bli bättre på språket. 

5.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att lärarna inkluderar elevernas EE olika mycket i 

engelskundervisningen. Det är en lärare som arbetar för att inkludera elevernas EE på en 



 

27 

 

 

regelbunden basis. Två lärare anser att de inte inkluderar elevernas EE i någon större 

utsträckning men en av dem har ett projekt för nästkommande läsår planerat som 

involverar elevernas EE. Två av lärarna har ett system för hur de undersöker elevernas 

kunskaper i engelska när de tar emot en ny klass. Den tredje läraren undersöker inte alls 

var eleverna befinner sig kunskapsmässigt utan börjar direkt arbeta i ett läromedel.  

 

De intervjuade eleverna nämner ett flertal olika situationer på sin fritid där de möter 

engelska. Flera elever uppger att de bland annat har användning av vokabulär och läs- och 

hörförståelse när de ägnar sig åt sina EE-aktiviteter. Samtliga elever ansåg att de lärde sig 

engelska utanför skolan genom olika EE-aktiviteter och flertalet elever ansåg också att de 

kunskaper de tillägnade sig på fritiden kom till användning för dem inom ramen för 

engelskundervisningen.  
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6.1 Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka vilket utrymme elevernas extramurala engelska får 

inom ramen för skolans engelskundervisning och i vilken utsträckning eleverna har 

användning av engelskan de lär sig i skolans undervisning i sina fritidsaktiviteter. Tidigare 

forskning som tas upp i denna studie behandlar ett större åldersspann av elever än endast 

årskurs 4-6. Då forskningen kring EE kopplat till årskurs 4-6 är marginell så har studier 

med elever upp till gymnasienivå inkluderats. Denna anses dock ändå relevant eftersom 

det gäller samma typ av EE-aktiviteter och resultaten i undersökningarna är liknande. 

Intervjufrågorna (Bilaga 1) är direkt kopplade till forskningsfrågorna och resultatet 

besvarar därför syfte och forskningsfrågor. Det finns dock alltid en risk att en 

intervjudeltagare inte återger sina tankar och upplevelser helt sanningsenligt utan säger det 

som denne tror att intervjuaren vill höra. Detta är framför allt en risk om deltagaren 

upplever intervjun som konstlad eller obehaglig. För att minimera risken att deltagarna 

upplever intervjusituationen som konstlad, har inledande allmänna frågor ställts till 

deltagarna i början av intervjun. 

 

Materialinsamlingen för studien har bestått av intervjuer och fältanteckningar i anslutning 

till intervjuerna. Intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberas. Fältanteckningar 

har förts vid de tillfällen då deltagaren har fortsatt prata om området efter det att 

inspelningarna avslutats för att inte riskera att någon intressant eller viktig upplevelse går 

om intet. Det finns en risk att dessa fältanteckningar inte har blivit ordagrant nedskrivna, 

vilket i sin tur skulle kunna ha en påverkan på resultatet. Vid både transkribering och 

anteckningar finns en risk att deltagarens svar inte framgår på samma sätt som personen 

säger det eftersom det är svårt att få med tonläge, uttryck och kroppsspråk vilket kan ha 

6 Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras metodvalet för studien samt resultatet. Inledningsvis 

diskuteras metodvalet, vilken påverkan urvalet kan ha på resultatet samt hur mina egna 

erfarenheter kan ha påverkat tolkningen av empirin. Vidare diskuteras resultatet för 

studien i relation till tidigare forskning vilken tagits upp i bakgrunden samt mina egna 

slutsatser som gjorts utefter resultatet. Avslutningsvis diskuteras också studiens relevans 

för yrkesverksamheten och idéer om fortsatt forskning presenteras. 



 

29 

 

 

betydelse för hur resultatet skall tolkas. Videoinspelningar av intervjuerna övervägdes som 

metod för materialinsamling men bedömningen gjordes att dessa skulle kunna skapa en 

större osäkerhet hos deltagarna än vid röstinspelning. Det skulle då kunna påverka 

resultatet negativt. Metoden som användes för materialinsamling anses därför ha fungerat 

väl. 

 

Studien har en fenomenografisk ansats och materialet har analyserats med utgångspunkt i 

lärarnas och elevernas uppfattningar och erfarenheter. Intervjuerna har varit 

semistrukturerade och resultatet har analyserats efter den fenomenografiskt inspirerade 

modell som presenteras i metodavsnittet. I intervjuerna har öppna frågor använts i 

kombination med ledande kontrollfrågor. Kontrollfrågor har använts för att minimera 

risken för misstolkningar av deltagarens svar.  

 

Urvalet och kriterierna för lärare och elever som deltog i intervjuerna kan ha påverkat 

resultatet på så vis att alla lärare blivit informerade om vad intervjuerna skulle behandla 

för ämne samt studiens syfte och frågeställningar. De lärare som efter denna information 

avböjt intervjuerna kan ha avböjt för att de troligtvis inte använder sig av elevernas EE i 

undervisningen. De lärare som kom att inkluderas i studien har bidragit med sina 

upplevelser om elevernas EE samt hur de antingen inkluderar det i undervisningen nu, hur 

de har försökt att inkludera det eller hur de tänker att de ska göra i framtiden. Resultatet 

kan således ha påverkats av att samtliga intervjuade lärare på något sätt varit i kontakt med 

elevernas EE och har upplevelser och åsikter om området. De elever som intervjuats har 

inte valts ut på något specifikt sätt utan de elever som har velat vara med och vars föräldrar 

gett tillstånd har blivit intervjuade. Detta kan också ha haft en påverkan på resultatet, 

framför allt vad gäller de EE-aktiviteter som eleverna uppgett att de ägnar sig åt. För att 

vara säker på att få en större variation som på något sätt skulle kunna generaliseras skulle 

en enkät ha kunnat användas innan intervjuprocessen startade där eleverna blev tillfrågade 

vilka EE-aktiviteter de ägnade sig åt och därefter skulle man ha valt ut elever som fick 

representera de olika grupperna. Resultatet för studien svarar emellertid konkret på syfte 

och forskningsfrågor som då kan anses ge en tillfredställande trovärdighet och 

tillförlitlighet. 
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Det var en av lärarna som berättade i intervjun att hon inte har tagit reda på elevernas 

tidigare kunskaper utan istället börjat med sitt läromedel utan att veta var eleverna befinner 

sig språkmässigt. Även de andra två lärarna framhäver flertalet gånger vikten av att ha ett 

läromedel som bas. Samtliga lärare uttrycker även att det är viktigt att ´traggla´ språket 

med läxor, glosor och grammatik och att det är efter tragglandet om det finns tid kvar som 

man kan göra ´utsvävningar´. En lärare uttrycker att det är tragglandet och läromedlen som 

är det viktiga i undervisningen och att ´andra roligare saker´ kan man göra när det finns 

tid. Tid är något som samtliga intervjuade lärare anser att det finns för lite av i timplanen 

för engelska. De menar att de gärna skulle vilja utnyttja elevernas EE mer men att den 

knappa tiden går åt till att dela och förhöra läxor samt träna grammatik. Att lärarna känner 

så kan skapa en negativ föreställning hos eleverna gentemot ämnet som sådant samt de 

olika läromedel och övningar som används i undervisningen. En majoritet av eleverna 

bekräftar i sina intervjuer att de använder mestadels läromedel på lektionerna och att 

lektionerna oftast är upplagda på samma sätt. Flertalet av de intervjuade eleverna anser att 

läromedlen är tråkiga men att de förstår poängen med användandet av dem. De tror också 

att om lektionsinnehållet var mer varierat så skulle inte läromedlen uppfattas som lika 

tråkiga. Ett konstaterande jag gör är att både lärare och elever har accepterat att läromedel, 

läxor, glosor och grammatik är tråkigt och inte kan göras roligt eller lustfyllt. En fråga jag 

ställer mig är varför läxor, glosor, grammatiska övningar och annat ´traditionellt´ arbete 

måste vara tråkigt? Det borde finnas ett sätt att göra även dessa nödvändiga delar lustfyllda 

vid inlärningen av ett språk. Min tolkning är att lärarna i detta fall ser dessa olika delar som 

särade från varandra istället för sammanlänkade. En tanke som slår mig är att skälet till att 

elevernas uppfattning att engelskan de lär sig utanför skolan och engelskan de lär sig i 

skolan inte är sammankopplade är att lärarna inte heller ser det på det sättet.  

 

Lärare C är den enda av de intervjuade lärarna som anser att hon inkluderar elevernas EE 

i undervisningen. Ett av de exempel hon tar upp på hur hon inkluderar elevernas EE är att 

hon använder sig av sällskapsspel som hon vet att eleverna spelar på fritiden. Det är 

visserligen något som engagerar eleverna och som de finner lustfyllt men jag skulle inte 

säga att det faller inom ramen för elevernas EE eftersom de spelar spelen på svenska på 

fritiden. Ett antagande som skulle kunna göras är att läraren inte riktigt kan särskilja 

elevernas EE från deras fritidsaktiviteter som helhet, vilket i sin tur skulle kunna ha en 
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påverkan på resultatet om det är så att lärare C gjort andra misstolkningar av elevernas EE. 

Detta antagande kan även kopplas till lärare Bs försök att inkludera elevernas EE genom 

en brittisk ungdomsserie. Språket i serien var för långt ifrån den engelska som eleverna 

använder sig av på fritiden vilket därmed gjorde att det var längre ifrån elevernas EE än 

vad lärare B trott att det skulle vara. I anslutning till detta resultat görs ytterligare ett 

antagande, nämligen att lärare B kan ha tagit reda på i vilken form hennes elever möter 

engelska, alltså genom film, tv och serier, men troligtvis inte vilka typer av filmer och tv-

serier. Lärare Bs situation stämmer även överens med det resonemang som förs av lärare 

A och C, nämligen att det främst är amerikansk engelska som eleverna möter på fritiden 

och att det är den brittiska engelskan som eleverna främst möter i skolan. 

 

Lärare B och C framhåller att den muntliga kommunikationen är den i särklass viktigaste 

förmågan hos eleverna. Lärare C använder i stort sett endast muntlig kommunikation när 

hon börjar undervisa en ny klass i engelska. Lärare B menar att det är viljan att uttrycka 

sig och kommunicera på engelska som gör att eleverna blir bättre i språket. Lärare A tar 

inte upp muntlig kommunikation som den viktigaste förmågan men däremot nämner hon 

att hon ser en tydlig skillnad i muntlig framställning mellan de elever hon undervisar idag 

och de elever hon undervisade för fem-tio år sedan. Lärare A menar att den största 

skillnaden ligger i elevernas utökade vokabulär och i deras uttal. Lärare C tycker å andra 

sidan att det är elevernas självförtroende i muntlig framställning som har ökat de senaste 

fem åren. På ett eller annat sätt har samtliga intervjuade lärare tagit upp muntlig 

framställning framför elevernas andra språkliga förmågor. Detta torde tyda på att den 

muntliga förmågan är den förmåga där lärarna ser störst förändring över tiden samt störst 

skillnad mellan de elever som ägnar mycket tid åt EE-aktiviteter och de elever som inte 

ägnar så mycket tid åt EE-aktiviteter. 

 

Lärare B tar upp att hon upplever att de elever som spelar onlinespel har en ökad vilja att 

utvecklas i det engelska språket. Ett antagande hon gör är att det är elevernas motivation 

att bli bättre i spelen som gör att de har en motivation att utvecklas även i engelskämnet i 

skolan. Hennes antagande stämmer överens med Ashraf et al. som menar att eleverna söker 

de kunskaper de finner nödvändiga för att ta sig vidare i spelet (2014), vilket också 

stämmer överens med en slutsats som drogs i föregående litteraturstudie. Slutsatsen var att 

elever som ägnar mycket tid åt någon aktivitet övar mycket på den aktiviteten och därmed 

också utvecklar de kunskaper som krävs för att utföra aktiviteten (Kleman & Link, 2016). 
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Det innebär att om en elev ägnade lika mycket tid åt läxläsning som åt EE-aktiviteter så 

borde de kunskaper läxan tränar också förbättras avsevärt. Ett antagande jag gör är att 

mängden EE-aktivitet spelar större roll än valet av aktivitet. Trots detta är det ändå formen 

av EE-aktivitet som lärarna menar påverkar elevernas förmågor. Samtliga intervjuade 

lärare tar upp onlinespel som den EE-aktivitet som de anser mest påverkar elevernas 

kunskaper i engelska. En anledning till detta skulle kunna vara att lärarna främst vet vilka 

typer av aktiviteter eleverna ägnar sig åt och inte hur många timmar per vecka de ägnar åt 

aktiviteten i fråga. Det skulle sålunda fortfarande kunna vara så att det är mängden EE som 

spelar mest roll i fråga om elevernas förbättrade språkliga förmågor i engelska. En annan 

slutsats som drogs i föregående litteraturstudie var att det är svårt att avgöra om det är EE-

aktiviteterna som påverkar elevernas språkliga förmågor eller om det är elevernas språkliga 

förmågor som påverkar valet av EE-aktivitet (Kleman & Link, 2016). En annan möjlig 

slutsats skulle därmed kunna vara att det är de elever som finner det engelska språket lätt 

och har lätt för att lära sig som också söker sig till EE-aktiviteter som kräver interaktion, 

som till exempel många onlinespel. 

 

Resultatet i Sundqvist & Sylvéns studie visade att de elever som spelade onlinespel i hög 

utsträckning kände sig mer självsäkra i muntliga framställningar och hade utvecklade 

strategier för att fortsätta tala på engelska i situationer när de inte hittade rätt ord (2014). 

Utvecklade strategier hos elever som spelar onlinespel är även något som lärare B och C 

tar upp i sina intervjuer. De anser sig se en tydlig skillnad mellan de elever som spelar 

onlinespel och de elever som inte gör det. Båda lärarna nämner bland annat att eleverna 

som spelar onlinespel sällan tar till svenska i situationer då de inte hittar rätt ord på 

engelska. Vidare menar båda lärarna att dessa elever istället använder en synonym eller 

använder andra ord för att förklara vilket ord de menar. Det är intressant att lärarna anser 

sig se stora skillnader beträffande utvecklade strategier mellan de elever som spelar 

onlinespel och de som inte gör det. Enligt kursplanen för engelska (2015c, s. 26, 28) skall 

undervisningen bidra till att eleverna utvecklar strategier för att förstå och göra sig 

förstådda när språket inte räcker till. Vikten av att eleverna utvecklar språkliga strategier 

återfinns även i kunskapskraven för årskurs 6 i engelskämnet (Skolverket, 2015c, s. 30). 

Språkliga strategier är således en viktig del av engelskämnet och är något som alla elever 

behöver utveckla för att nå betyget E i engelskämnet i årskurs 6. En sak som är gemensam 

för flera av de spel som de intervjuade lärarna och eleverna nämnt i denna studie är att de 

innehåller någon form av interaktion, antingen med andra spelare eller med spelet i sig. 
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Enligt Sundqvist och Wikström är det just interaktionen i dessa spel som framför allt 

påverkar elevernas språkliga förmågor (2015). En slutsats som kan dras är att onlinespel 

är en källa till att elever på sin fritid lär sig de språkliga strategier som krävs för att uppnå 

betyget E. Ett antagande som kan göras i anslutning till denna slutsats är att det är 

interaktionen i spelen som bidrar till att eleverna utvecklar sina språkliga strategier. Det 

skulle därför kunna vara en inspirationskälla för lärare för att ge samtliga elever 

förutsättningar att utveckla språkliga strategier. En annan intressant aspekt som kan 

kopplas till de språkliga strategierna är uttalandet av Ashraf et al. (2014) om att eleverna 

lär sig det som är ´nödvändigt´ för att kunna fortsätta spela spelet. En spelare måste förstå 

spelet i sig samt kommunikationen och texten som uppkommer i spelet för att överleva 

eller ta sig vidare. Detta gör eleverna motiverade att söka den kunskap som är nödvändig 

för att föra spelet framåt (Ashraf et al., 2014). De elever som ägnar mycket tid åt att spela 

onlinespel med interaktion borde således utveckla sina strategier för att föra spelet framåt, 

genom kommunikation och genom att förstå spelet bättre, vilket då skulle innebära att 

dessa elever också blir bättre på att föra kommunikation och samtal framåt.  

 

En intressant aspekt i resultatet är att samtliga lärare anser att eleverna ofta lär sig mycket 

engelska på fritiden utan att de reflekterar över det. Elev 9 menar att hon använder de 

kunskaper i engelska som hon tillägnar sig i skolan på fritiden genom att till exempel lyssna 

på musik och kunna förstå och översätta ord och delar av låttexter i huvudet utan att 

anstränga sig och tänka efter. Flera elever svarade först i intervjun att de inte vet om de 

möter eller använder engelska på fritiden men efter ytterligare följdfrågor ändrade de 

svaren till bland annat olika digitala spel och sociala medier. Detta skulle kunna tolkas som 

att eleverna möter engelska i många situationer varje dag utan att reflektera över det. Lärare 

B uttrycker det som att eleverna har ett bra språköra och hör när något låter fel men att de 

inte riktigt vet varför och utan att de kan de grammatiska reglerna. Dessa uttalanden skulle 

kunna relateras till stycket i bakgrunden som behandlar engelska som andraspråk kontra 

engelska som främmande språk. Att eleverna lär och använder sig av engelskan på ett 

förhållandevis oreflekterat sätt samt att de i vissa av sina EE-aktiviteter faktiskt behöver 

just det engelska språket för att kommunicera stärker anledningarna att tro att engelska är 

mer ett andraspråk än ett främmande språk för dagens skolungdomar.  
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6.3 Relevans för yrkesverksamheten 

 

Både tidigare forskning och de intervjuade lärarna i denna studie är överens om att 

elevernas engagerande i EE-aktiviteter har ett positivt resultat på deras språkkunskaper i 

engelska. Eftersom eleverna möter engelska i allt större utsträckning på fritiden och 

dessutom i allt lägre åldrar kan det ses som relevant för yrkesverksamheten att ta del av 

andra lärares och elevers uppfattningar om EE och dess inkludering i 

engelskundervisningen. EE har i tidigare forskning påvisats ha en inverkan på elevernas 

olika språkliga förmågor (Baker et al., 2012; Lai et al., 2015; Olsson, 2012; Socket & 

Toffoli, 2012; Sundqvist, 2009; Sundqvist & Sylvén, 2011; Uuskoski, 2011). Med tanke 

på mängden olika EE-aktiviteter som eleverna ägnar sig åt skulle man kunna tänka sig att 

det finnas utrymme för lärarna att finna inspiration till variation i engelskundervisningen 

genom detta arbete. 

6.4 Tankar om fortsatt forskning 

 

Syftet för studien har varit att undersöka vilket utrymme elevernas extramurala engelska 

får inom ramen för skolans engelskundervisning och i vilken utsträckning eleverna har 

användning av engelskan de lär sig i skolans undervisning i sina fritidsaktiviteter. Eftersom 

studien behandlat både elevers och lärares uppfattningar skulle det vara av intresse att 

genomföra en större studie där en inledningsvis kvantitativ metod kunde sortera lärare och 

elever i grupper. Då skapas representationsgrupper bland lärare och elever och resultatet 

skulle troligtvis ge en mer generaliserbar bild av lärares och elevers uppfattningar. Det 

skulle också kunna vara relevant att undersöka vidare elevers syn på det engelska språket 

och engelskämnet i skolan. Ser de språket som ett andraspråk som de behärskar till fullo 

eller till viss del? Eller ser de språket som något de endast lär sig i skolan? 

6.5 Avslutande ord 

 

En avslutande slutsats kan dras att det är viktigt att lärare sätter sig in i var, i vilken form 

och på vilket sätt eleverna möter engelska på fritiden för att kunna inkludera det i 

undervisningen. Min egen erfarenhet från verksamhetslagda utbildningar är, likt elevernas 

upplevelser, att engelsklektionerna ofta består av enformigt arbete i något läromedel och 

att elevernas EE ofta blir åsidosatt. Det är emellertid en del av kursplanen i engelska att 

eleverna ska få arbeta med välbekanta ämnesområden och vardagliga situationer och 

elevernas EE är något som kan klassas in i dessa formuleringar (Skolverket, 2015c, s. 26). 
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Flera av de förmågor som eleverna enligt kursplanen för engelska (Skolverket, 2015c, s. 

26) skall utveckla under sin skolgång kan med fördel läras in delvis genom att inkludera 

elevernas EE-aktiviteter i engelskundervisningen. En sista slutsats som dras är att 

elevernas tidigare kunskaper i engelska och deras EE-aktiviteter skulle kunna tillföra 

positiva infallsvinklar till engelskundervisningen i skolan. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Intervjufrågor vid intervju med lärare: 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat med ämnet engelska? 

2. Hur länge har du arbetat på nuvarande skola och i nuvarande klass? 

3. Vilka årskurser undervisar du i nu och vilka har du undervisat i tidigare? 

Ingående frågor 

1. Hur gör du för att ta reda på vad eleverna har för kunskaper i engelska när de kommer in 

i ditt klassrum? 

2. Vad, konkret, gör du för att ta reda på elevernas kunskaper? (Övningar, prov etc.) 

3. Hur gör du som engelsklärare för att ta reda på i vilka former dina elever möter engelska 

på sin fritid? 

4. Vart möter dina elever engelska på sin fritid? 

5. Hur märker du vilka kunskaper eleverna hämtat från olika fritidsaktiviteter?  

6. Hur gör du för att inkludera den engelska som eleverna lärt sig på sin fritid i din 

undervisning? 

7. Hur gör du för att inkludera de EE-aktiviteter där dina elever lär sig engelska på fritiden?  

 

Intervjufrågor vid intervju med elever: 

Inledande frågor 

1. I vilken årskurs går du? 

2. Vad tycker du om skolan? 

3. Vad tycker du om engelsklektionerna i skolan? 

4. Vad gör ni på engelsklektionerna i skolan? 

Ingående frågor 

1. Kan du berätta för mig vart du lär du dig engelska mer än i skolan? 

2. Har du användning av den engelska du lär dig utanför skolan, när du är på dina engelska 

lektioner? 

3. Vilka kunskaper är det du blir bättre på när du lär dig engelska utanför skolan? 

4. När du använder engelska på något sätt på din fritid, hur har du då användning av den 

engelska du lärt dig i skolan tidigare? 

5. I vilket sammanhang på fritiden har du mest användning av den engelska du lärt dig i 

skolan? 
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Bilaga 2 

Anhållan om tillstånd för att ert barn kan delta i en undersökning inom 
ramen för ett examensarbete i lärarutbildningen vid Jönköpings 
Universitet 
 
Jag är en student som utbildar mig till lärare vid Jönköpings Universitet. Jag skall nu skriva den 

avslutande uppgiften inom lärarutbildningen som är mitt examensarbete och som ger mig min 

lärarbehörighet. Arbetet motsvarar 10 veckors heltidsstudier och skall vara klart i juni. Syftet med 

mitt examensarbete är att undersöka vilket utrymme elevernas fritidsengelska får inom ramen för 

skolans engelskundervisning. Med fritidsengelska menas den engelska eleverna lär sig utanför 

skolans undervisning genom olika fritidsaktiviteter och medier.  

 

De viktigaste frågorna vi behöver få svar på är: 

• Anser eleverna att de har användning av den engelska de lär sig utanför skolan när de 

deltar i skolans engelskundervisning? 

• Tillför skolans engelskundervisning något för den engelska eleverna behöver använda sig 

av i sina fritidsaktiviteter? 

 

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag samla in material genom intervjuer med elever i 

olika årskurser, klasser och skolor. På er skola kan undersökningen komma att genomföras under 

perioden 10/4 – 19/5. Jag vill med detta brev be er som vårdnadshavare om tillåtelse att ert barn 

deltar i den intervju som ingår i examensarbetet. Alla elever kommer att garanteras anonymitet. De 

skolor, klasser och elever som finns med i undersökningen kommer inte att nämnas vid namn eller 

på annat sätt kunna vara möjliga att urskilja i undersökningen. I enlighet med de etiska regler som 

gäller är deltagandet helt frivilligt. Ert barn har rättigheten att intill den dag arbetet är publicerat, 

när som helst välja att avbryta deltagandet. Materialet behandlas strikt konfidentiellt och kommer 

inte att finnas tillgängligt för annan forskning eller bearbetning.  

 

Vad jag behöver från er är att ni som elevens vårdnadshavare skriver under detta brev och så snart 

som möjligt skickar det med eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in svaret. 

Sätt således ett kryss i den ruta som gäller för er del: 

 

    Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

    Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Datum …………………………………………….. 

 

……………………………………………………..…………………………………… 

Vårdnadshavares underskrift/er. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Elevens namn. 

 

Har ni ytterligare frågor ber jag er kontakta mig på nedanstående uppgifter: 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Malin Kleman 

klma1390@student.ju.se 

 

 


