
  

  
 

  

”Engelskan måste steppa upp” 
En kvalitativ studie om hur fritidsengelska integreras i lågstadiets 

engelskundervisning 
 

“The English Subject Needs to Take It up a Notch” 

A Qualitative Study of How Out-of-School English Is Integrated into Primary School English 

Teaching 

 

 

Felicia Grufman & Lena Halléhn 

Självständigt arbete  

ENA502 15 hp     Handledare: Thorsten Schröter 

VT 2019      



  

 
 

 

 

     

 

SAMMANDRAG  

Felicia Grufman & Lena Halléhn  

”Engelskan måste steppa upp” 

En kvalitativ studie om hur fritidsengelska integreras i lågstadiets engelskundervisning 

“The English Subject Needs to Take It up a Notch” 

A Qualitative Study of How Out-of-School English Is Integrated into Primary School English 

Teaching 

Antal sidor: 37 

___________________________________________________________________________  

Mot bakgrund av att integreringen av fritidsengelska i skolans engelskundervisning har 

nämnts som ett sätt att höja elevers motivation i ämnet, handlar denna studie om huruvida ett 

antal svenska lågstadielärare faktiskt försöker att ta hänsyn till och bygga på elevers möten 

med engelska på fritiden, samt om de upplever att deras kompetens möjliggör detta. Data 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 8 stycken 1-3-lärare från fyra 

olika skolor i Mellansverige. Resultatet visar att lärarna inte integrerar elevers fritidsengelska 

i undervisningen. Det beror dels på att lärarna inte har tillräckligt med kompetens och dels på 

att de upplever läroboken som en trygghet, men även ramfaktorer som ämnets få 

undervisningstimmar och de flesta elevers höga motivation i ämnet påverkade lärarnas val. 

Dock fanns det små tecken på att vissa elever ändå hade motivationsproblem, vilket 

integreringen av fritidsengelska i undervisningen möjligtvis skulle kunna motverka. 
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1. Inledning 

Digitaliseringen av samhället har resulterat i att kommunikationen har förändrats och att 

information snabbt och enkelt kan spridas från en plats i världen till en annan. I dessa 

sammanhang är engelska det språk som i störst utsträckning används som lingua franca, det 

vill säga ett internationellt språk som möjliggör utbyte av information mellan individer som i 

övrigt talar olika modersmål (Olsson, 2012, s. 3). Samma författare konstaterar att svenska 

elever beskriver färdigheter i engelska som betydelsefullt, eftersom det är nödvändigt för att 

kunna kommunicera med personer som talar ett annat språk men också för deras framtida 

yrke (s. 4). I Sverige har engelska länge fungerat och betraktats som ett främmande språk, 

men det finns argument för att engelska numera borde ses som ett andraspråk, i och med att 

engelska har blivit en del av samhället och att många svenskars vardag består av aktiviteter 

som involverar engelska (Olsson, 2012, s. 4). 

     För att lära sig ett andraspråk finns det ett behov av motivation. Innan denna utveckling, 

som har sin motsvarighet på många platser i världen, var en förklaring till motivation i 

samband med språkinlärning ”integrativeness” (Ushioda, 2011, s. 200). Denna syn byggde på 

en förmodad vilja hos eleven att bli en del av den kultur där språket kom ifrån, men i fallet 

med engelska som andraspråk blir det på grund av samhällsutvecklingen inte längre hållbart. 

Istället förklaras motivationen till att lära sig bra engelska med en önskan att identifiera sig 

som världsmedborgare, enligt Ushioda (2011, s. 201). 

     Det faktum att många lärare inte tar tillvara på elevers engelska utanför skolan kan påverka 

motivationen för engelskundervisningen negativt (Henry, Sundqvist & Korp, 2014, s. 23-24). 

Skolinspektionens (2011) rapport från en kvalitetsgranskning av engelska i årskurserna 6-9 

konstaterade att elever lärde sig engelska nästan lika mycket på fritiden som i skolan, men att 

skolan i många fall inte tog tillvara på detta. Skolinspektionen menade därför att det var av 

stor vikt att minska glappet mellan skolengelska och fritidsengelska (2011, s. 8). 

     Estling Vannestål (2010, s. 11) menar att en aspekt som komplicerar minskandet av detta 

glapp är att skolor inte har den nödvändiga kompetensen. Trots att de flesta lärare tycker sig 

ha goda ämneskunskaper, upplever de efter flera år i skolan att de behöver ytterligare 

didaktiska kunskaper för att göra engelskundervisningen intressant och motiverande. När 

deras erfarenhet av undervisning har varit arbete med traditionella material med exempelvis 

skrivbok och glosor, är det lätt att de undervisar på samma sätt eftersom dessa 

tillvägagångssätt känns trygga, men det är tveksamt om eleverna uppskattar dem lika mycket. 
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Risken är att engelskan bara betraktas som ett vanligt undervisningsämne och inte ett 

hjälpmedel för kommunikation och för att inhämta kunskap (Estling Vannestål, 2010, s. 11). 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Fritidsengelska har beskrivits som en motiverande faktor i engelskundervisningen. Det beror 

på att eleverna upplever fritidsengelska som mer autentisk än skolengelskan (Henry m.fl., 

2014, s. 23, 24). Fritidsengelskan kryper även ned i åldrarna och kan förväntas spela en stor 

roll redan för yngre elever (Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, s. 55). Däremot har lärare i 

många fall bristande kunskaper om hur de ska ta tillvara på denna resurs och därför utnyttjas 

det inte i undervisningen. Detta skapar ett glapp mellan skolengelskan och fritidsengelskan 

(Henry m.fl., 2014, s. 23-24). En problematisk aspekt i sammanhanget är dock att 

grundskolans första år inte har varit fokuset för undersökningar inom detta område på samma 

sätt som de högre årskurserna. Det är därför angeläget att ta reda på huruvida lärare i 

lågstadiet arbetar med fritidsengelska och hur de tar tillvara på elevernas 2.4 Fritidsengelska i 

undervisningen. 
     Syftet med föreliggande studie är att införskaffa djupare kunskaper om hur ett antal 

lågstadielärare i svenska skolor förhåller sig till elevers möten med engelska på fritiden, men 

även om dessa lärare upplever att deras kompetens räcker till i det avseendet. Syftet uppnås 

genom att besvara följande konkreta forskningsfrågor: 
1. I vilken utsträckning och på vilka sätt tar åtta stycken 1-3-lärare tillvara på elevers 

fritidsengelska i engelskundervisningen? 
2. Påverkar olika yttre ramfaktorer lärarnas förutsättningar för att använda 

fritidsengelska i undervisningen? 
3. Upplever dessa lärare att deras kompetens ger dem förutsättningar att använda 

fritidsengelska i undervisningen på ett tillfredsställande sätt? 
     Dessa forskningsfrågor besvaras genom användningen av individuella intervjuer med en 

kvalitativ ansats. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Kursplanen och timplanen för engelska 

I kursplanen för ämnet engelska i den nu gällande läroplanen för den svenska grundskolan 

(Skolverket, 2018a) betonas det att det engelska språket finns omkring oss i vardagen inom en 

rad olika områden. Elever behöver kunskaper i språket för att kunna delta i sociala och 

kulturella sammanhang, inklusive framtida studier och arbetsliv. Elever ska kunna begripa 

muntlig och skriftlig engelska för att sedan kunna variera sitt språk beroende på tillfället, 

mottagaren och ändamålet (s. 33). Vidare ställer kursplanen följande krav: 
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. Undervisningen 

ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika 

livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där 

engelska används. (Skolverket, 2018a, s. 33) 

När elever får möta ett undervisningsinnehåll som är kopplat till deras egna erfarenheter och 

intressen kan de få en djupare förståelse för hur de kan använda engelska utanför skolan. 

Detta är en aspekt lärare behöver förhålla sig till vid planering av undervisningen. 

     I timplanen för grundskolan redovisas hur undervisningstimmarna ska fördelas mellan de 

olika ämnena. Timplanen avsätter 60 timmar för engelska på lågstadiet, samt 220 timmar på 

mellanstadiet. Det engelska språket har en central funktion i vårt samhälle, men ämnet får 

väldigt få undervisningstimmar jämfört med t.ex. matematik som har 420 timmar och svenska 

som har 680 timmar på lågstadiet (Skolverket, 2018b).  

 

2.2 Problematiken i skolans engelskundervisning 

För några år sedan genomfördes en kvalitetsgranskning av undervisningen i årskurs 6-9 i 

Sverige. I sin rapport konstaterade Skolinspektionen (2011, s. 6-7) att i precis under hälften av 

de observerade engelskklassrummen i Sverige var den kommunikativa förmågan dåligt 

utnyttjad och att det talades lite engelska, av både läraren och eleverna. I många klassrum var 

det så att läraren började med att kommunicera på engelska men bytte till svenska när det kom 
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till förklaringar, samt att uttalanden på svenska från eleverna accepterades av läraren, vilket 

inte främjade kommunikationen på målspråket (s. 14). 
     Skolinspektionen konstaterade dessutom att datorer inte förekom ofta i undervisningen och 

att åtta av tio skolor utnyttjade datorer på en bristfällig nivå. Samtidigt fanns det skolor där 

det var stora skillnader mellan olika klassrum i användningen av datorer (Skolinspektionen, 

2011, s. 8).   
     Som tidigare beskrivits tog majoriteten av skolorna inte tillvara på elevernas möte med 

engelska på fritiden och många elever beskrev engelskan i skolan som olik engelskan på 

fritiden, där de tyckte att den sistnämnda upplevdes som mer genuin eftersom de kunde 

använda den i verkliga situationer, såsom på internet. De kände sig kapabla att tala språket till 

en viss grad. När elever däremot skulle medverka i undervisningen blev upplevelsen en annan 

och vissa av dem gav uttryck för att kommunikativa situationer i klassrummet istället skapade 

obehag (Skolinspektionen, 2011, s. 8). En annan problematisk aspekt som framhävdes i 

rapporten var att undervisningen inte var individanpassad. Undervisningens upplägg var oftast 

enformigt och grundades i att samtliga elever undervisades på samma sätt, utan variation av 

arbetssätt (s. 16). 
     Skolan kan ha förändrats sedan Skolinspektionens rapport, eftersom det har gått ett antal 

år. Dock konstaterar även Sundqvist och Olin-Scheller (2015) att det är ett återkommande 

problem med elever som saknar motivation till undervisningen, inte bara i Sverige utan i flera 

andra länder runt om i Europa, vilket beror på just ett glapp mellan skolengelskan och 

engelskan de möter på fritiden (s. 55).  

2.3 Lärarens roll för elevers utveckling och motivation 

Läraren spelar en avgörande roll för att elever ska utvecklas och lära sig (Estling Vannestål & 

Lundberg, 2010, s. 7; Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, s. 59). Enever (2011) påpekar att ”a 

combination of FL [foreign language] expertise and age-appropriate teacherly skills for 

teaching FLs are needed, in addition to a broad educational base related to child development 

and the psychology of learning” (s. 25). Sundqvist och Olin-Scheller (2015, s. 59) konstaterar 

att elevers motivation påverkas av vad läraren anser om ämnet, samt av lärarens kompetens. 

Det har visat sig att lärare kan uppleva ångest på grund av sina engelskkunskapers kvalité, 

inklusive hur dessa kunskaper påverkar deras förmåga att ha kontroll över och undervisa 

eleverna, vilket resulterar i att lärare utnyttjar modersmålet i en större omfattning än vad som 

är fördelaktigt för eleverna (Enever, 2014, s. 240). Hur läraren undervisar har också stor 
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betydelse för hur eleverna upplever ämnet (Mihaljević Djigunović & Lopriore, 2011, s. 58). 

Speciellt i början av engelskundervisningen har läraren en stor påverkan, eftersom den då kan 

visa de kommunikativa möjligheterna i ett globalt perspektiv som ett nytt språk kan medföra 

(Estling Vannestål & Lundberg, 2010, s. 7). Med andra ord behöver den tidiga 

undervisningen vara av god kvalité i ett framåtsyftande perspektiv. 

     En aspekt som Yunus, Salehi och Chenzi (2012, s. 43) framhäver är att klassrummet 

behöver spegla den utveckling som sker i samhället, exempelvis inom informations- och 

kommunikationsteknik. Lärare behöver ha kompetens om digital läs- och skrivkunnighet och 

använda det i sin undervisning för att ta tillvara på elevernas kunskaper som kommer från 

nyttjandet av moderna internetfenomen, såsom Facebook och Wikipedia (s. 43). Elever har 

inte alltid insikt i den potential som fritidsengelskan (se avsnitt 2.4 Fritidsengelska) medför 

och därför är det viktigt att lärare förtydligar detta genom att framhäva det i undervisningen 

(Muñoz & Lindgren, 2011, s. 119). 

     Sundqvist och Olin-Scheller (2015) utförde en enkätundersökning som lärare runt om i 

Sverige medverkade i. Alla dessa hade även deltagit i en kurs i språkdidaktik. I 

undersökningen gav lärarna uttryck för en stark vilja att minska glappet mellan det engelska 

språkets användning i skolan och på fritiden, samt att få till en undervisning som motverkar 

att elever tappar motivationen (s. 63, 65). Författarna drog slutsatsen att detta glapp inte 

försvinner automatiskt, utan att lärare bör erbjudas utbildning i det avseendet (Sundqvist & 

Olin-Scheller, 2015, s. 65). Om betydelsen av engelskan som elever möter på fritiden 

uppmärksammas kan det i förlängningen påverka läroplanens utformning och medföra att 

skolan behöver utjämna de skillnader som finns på grund av elevers olika användning av 

engelska på fritiden (Muñoz & Lindgren, 2011, s. 119). 

2.4 Fritidsengelska 

Fritidsengelska omfattar olika typer av fritidsaktiviteter som inkluderar användningen av 

engelska (Sundqvist & Sylvén, 2014b, s. 4). Enligt Olsson (2012, s. 5) exponeras barn och 

ungdomar i Sverige dagligen för det engelska språket. Redan när elever börjar skolan har de 

stött på fritidsengelska. Barn kan möta det engelska språket genom fritidsaktiviteter såsom tv-

spel, datorspel eller musik (Olsson, 2012, s. 5; Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, s. 55), men 

elever ägnar sig oftast åt engelskspråkiga aktiviteter via datorn (Henry m.fl., 2014, s. 22).  
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2.4.1 Omfattning och typ i relation till ålder och kön 

Mängden av engelska som elever exponeras för kan variera beroende på åldern. I 

forskningsprojektet ELLiE (Early Language Learning in Europe) visade det sig att elever i 7-

8 års åldern i Sverige ägnade i snitt 8 timmar i veckan åt olika engelskspråkiga aktiviteter 

(Muñoz & Lindgren, 2011, s. 110). Enligt en studie av Sundqvist och Sylvén (2012, s. 125) 

ägnade elever i årskurs 5 i snitt 9,4 timmar i veckan åt fritidsengelska. I en annan studie om 

årskurs 4 hävdade Sundqvist och Sylvén (2014a) att elever spenderade cirka sju timmar i 

veckan på digitala och mediala aktiviteter som innehöll engelska, och att dessa aktiviteter 

hade en positiv inverkan på språkinlärningen (2014a). I själva verket kan denna inverkan vara 

större än den från skolans engelskundervisning, som inte alls har samma omfattning (Henry 

m.fl., 2014, s. 23).  

     Ytterligare ett resultat från studien om årskurs 5 var att pojkar oftast spenderade mer tid på 

fritidsengelska än vad flickor gjorde: 10,6 timmar mot 8,4 timmar i veckan i genomsnitt 

(Sundqvist & Sylvén, 2012, s. 125-126). Pojkarna spenderade även mer tid på datorspel än 

flickorna. Det genomsnittliga antalet timmar i veckan var 4,4 mot 1,1 (s. 125, 126). Även de 

typer av datorspel som är populärast skiljer sig mellan könen. Generellt sett väljer pojkar 

datorspel som är online och involverar flera spelare, såsom Call of Duty och Minecraft. 

Flickor spelar däremot oftare spel såsom The Sims, som inte bygger på kommunikation med 

andra spelare. Kommunikation har visat sig vara en ofta förekommande faktor i pojkarnas val 

av spel (Sundqvist & Sylvén, 2014b, s. 11, 15). 

2.4.2 Fritidsengelskans påverkan på engelskundervisningen och 

elevers motivation 

Henry m.fl. (2014, s. 23) nämner att när elever i högre årskurser lär sig engelska i stor 

omfattning utanför skolan, kan det av olika anledningar leda till att de tappar motivation för 

skolans undervisning och blir oengagerade i klassrummet. En anledning kan vara att skolans 

undervisning inte upplevs som lika verklig och naturlig som fritidsengelskan. En annan 

anledning kan vara att elever lär sig engelska bäst genom att delta i autentiska 

engelskspråkiga aktiviteter på fritiden, vilket den traditionella undervisningen kan ses som en 

motsats till. Ytterligare en anledning till den bristande motivationen kan vara att eleven 

upplever sig redan kunna språket på grund av fritidens engelskspråkiga aktiviteter. Detta 

resulterar i att de inte tycker sig behöva lägga ned kraft på engelsklektionerna (Henry m.fl., 
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2014, s. 23-24). Att dessa problem framförallt lyfts för fritidsengelskans roll i de högre 

årskurserna beror på att det inte finns så mycket forskning rörande de lägre årskurserna. 

Enligt Sundqvist och Olin-Scheller (2015, s. 55) exponeras dock även de yngre åldrarna 

mycket för fritidsengelska, så även dessa åldersgruppers motivation borde påverkas av denna 

omständighet. 

     Henry m.fl. (2014, s. 24) påstår att en av anledningarna till att undervisningen inte 

motiverar elever beror på att fritidsengelskan ofta inte tas tillvara. Sundqvist och Olin-

Scheller (2015, s. 62) nämner ett flertal forskare som kritiserar traditionellt skolarbete. De 

beskriver istället vikten av engelska mediala aktiviteter på fritiden för elevers lärande och 

utveckling, eftersom eleverna i de situationerna är aktiva medskapare i sitt lärande. 

Författarna uttrycker problemet som följer: ”när det gäller undervisning i engelska som 

främmande språk saknas ofta de motiverande faktorerna som man hittar i informella digitala 

lärmiljöer där bland annat samarbete mellan aktörer är en viktig ingrediens” (s. 62). Golonka 

(2014) lyfter också resultat som tyder på att den främmandespråksundervisning som använder 

sig av teknologi värderas högre av elever, än den som använder sig av traditionella 

tillvägagångssätt. Det grundar sig i att eleverna då är mer intresserade, vilket leder till en mer 

entusiastisk inställning (s. 92). Enligt Pinter (2006, s.18) behöver barn uppleva 

språkinlärningen som rolig och att undervisningens kontext är meningsfull för att deras 

språkkunskaper ska utvecklas. Detta skiljer sig i viss mån från vuxna som kan se på språk ur 

ett metakognitivt perspektiv. Att till exempel se samband mellan sitt modersmål och det 

främmande språket är något barn inte kan göra i samma utsträckning. 

     Ushioda (2011, s. 204) hävdar att en lärare behöver använda sig av elevers intressen och 

personligheter i undervisningen. Detta kan höja motivationen och engagemanget hos eleverna, 

då de får uppleva en personlig koppling till ämnesinnehållet (s. 205). Att utforma en 

individanpassad undervisning, som stödjer utvecklingen både för elever som i stor omfattning 

kommer i kontakt med engelska på fritiden och för elever som sällan gör det, kan vara en svår 

uppgift, men det är viktigt att undervisningen varken blir trist eller för avancerad och 

därigenom exkluderande (Sundqvist & Sylvén, 2012, s. 127). Ett grundläggande steg kan vara 

att uppmärksamma och bekräfta elevernas kunskaper från engelskan på fritiden. Genom att 

utgå från elevernas förkunskaper kan undervisningen planeras efter individernas behov. Det 

kan ske genom kartläggning med hjälp av samtal (Sundqvist & Sylvén, 2012, s. 129) eller 

dagböcker där elever kontinuerligt kan anteckna var de stöter på fritidsengelska (Sundqvist & 

Wikström, 2015, s. 74).  
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2.4.3 Psykologiska, kunskapsmässiga och sociala aspekter 

Att använda fritidsengelska i undervisningen kan ge fördelar i språkinlärningen, inklusive 

psykologiska, kunskapsmässiga och sociala. Sundqvist och Sylvén (2014b, s. 6) nämner att en 

omfattande mängd fritidsengelska kan motverka ångesten som kan förekomma i samband 

med att tala engelska i andraspråksklassrummet, eftersom utökad kontakt med det engelska 

språket ger mer övning. Muñoz och Lindgren (2011, s. 117) rapporterar om lärare som 

beskriver hur användningen av digitala medier på engelska kan förse eleverna med en känsla 

av säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. 

     I den redan ovan nämnda studien med elever i årskurs 5 om datorspelande och 

språkfärdighet framkom det att de elever som spelade mest fick bäst resultat på ordtest, 

hörförståelsetest men också läsförståelsetest medan de som fick lägst resultat var elever som 

knappt eller inte alls spelade datorspel (Sundqvist & Sylvén, 2014b, s. 16). Sundqvist och 

Olin-Scheller (2015, s. 62) konstaterar att vistelser i informella digitala miljöer kan medföra 

träning i samarbete och nätverkande, vilket hjälper elever att utveckla sociala och kritiska 

förmågor. Yunus m.fl. (2012) har listat sju positiva faktorer med att använda sociala nätverk i 

undervisningen av engelska som andraspråk: 

1) They enhance outside classroom interaction and education between the students and 

the teacher; 2) they help to broaden students’ knowledge; 3) they increase motivation and 

build confidence for students in using and learning English; 4) they train students’ 

thinking skills and writing skills; 5) they help students to build and improve their 

vocabulary; 6) they provide a platform for teacher [sic!] to prepare the lesson efficiently 

such as pre-writing preparation; and 7) they provide [sic!] large amount of information 

that can be shared between the teacher and students. (Yunus m.fl., 2012, s. 47) 

Med andra ord betonar författarna hur användningen av fritidsengelska på ett positivt sätt kan 

påverka inte enbart läraren och hens arbete, eller eleven och dennes utveckling, utan även 

relationen mellan dem. 

3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras den metod som har legat till grund för studiens empiri, 

inklusive informanternas urval och hur data samlades in och bearbetades, samt de etiska 

övervägandena. Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för hinder och 
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möjligheter gällande integreringen av fritidsengelska i lågstadiets engelskundervisning, det 

vill säga komplexa förhållanden som inte lämpar sig för enkel kvantifiering. Därför valdes 

semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats som metod.  

 

3.1 Urval 
Denna studies empiri är baserad på data från åtta stycken lågstadielärare. Från början 

genomförde vi nio intervjuer, men en av intervjuerna har vi valt att ta bort på grund av att den 

blev väldigt kort, då läraren var stressad, vilket ledde till att vi inte fick utförliga svar. De åtta 

lärarna som nu ingår i studien arbetade i fyra olika skolor i Mellansverige. Det var tre lärare 

från årskurs 1, tre lärare från årskurs 2 och två lärare från årskurs 3. Alla var kvinnor mellan 

30-50 år, men med varierande utbildning och undervisningserfarenhet. Flera av lärarna hade 

undervisat länge, men de flesta var inte behöriga i engelska. Deltagarna kan på så sätt tänkas 

vara representativa för den allmänna situationen i Sverige. Dessutom varierade skolornas 

socioekonomiska situation. En av skolorna var belägen i utkanten av en stad, i ett område som 

hade en stark socioekonomisk ställning. Den andra skolan var placerad tämligen centralt i 

samma stad, i ett invandrartätt område. De två övriga skolorna var belägna i ett lantligt 

samhälle. Detta gjorde att informanterna gav oss en indikation på hur det kan se ut på olika 

svenska skolor med olika förutsättningar.  

3.2 Genomförande 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

De semistrukturerade intervjuerna utgick ifrån Denscombes (2018, s. 270) rekommendationer. 

Varje intervju baserades på samma grundläggande frågor, men vissa frågor kunde leda till 

mer specifika följdfrågor baserat på informanternas uttalanden. Innan vi började med 

intervjuerna skickade vi ut ett missivbrev med information om studien och en inbjudan till 

deltagande (se Bilaga 1 Missivbrev). Intervjuerna gjorde vi tillsammans och de utfördes 

enskilt med varje lärare. Tiden för varje intervju varierade mellan 25–38 minuter, men alla 

intervjuer planerades så att det skulle finnas minst 30 minuters tid för varje. Intervjuerna 

spelades in, vilket lärarna var informerade om. Alla förutbestämda frågor ställdes till varje 

lärare. 
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3.2.2 Databearbetningsmetod 

Det första vi gjorde i databearbetningen var att lyssna på de inspelade intervjuerna och 

samtidigt transkribera dem. Varje informant fick ett nummer inom spannet 1-8. 

Databearbetningen genomfördes på så sätt att vi granskade våra intervjufrågor, slog ihop de 

som kunde belysa kunskap inom samma område och till sist sammanfattade vi informanternas 

svar. Intervjufrågorna med tillhörande svar resulterade i fem följande teman: Lärarens egen 

kompetens, Undervisningstid och ämnets prioritering, Engelskundervisningens material, 

Integrering av fritidsengelska och elevers motivation och Lärares behov av vidareutbildning. 

Dessa blev underlaget som sedan genererade studiens resultat.  

3.3 Metoddiskussion 

Att använda intervjuer med en kvalitativ ansats var fördelaktigt, eftersom syftet var att 

komma åt lärarnas tankar och åsikter. Genom att informanterna gavs möjlighet att förklara 

sina tankegångar och tydliggöra vad de uppfattade som relevant för ämnet, blev frågorna mer 

utförligt besvarade (Denscombe, 2018, s. 270). Observationer hade kunnat stärka studiens 

reliabilitet, genom att visa på de faktiska förhållandena i klassrummen. Tyvärr var tiden för 

denna studie begränsad och för att observationerna skulle ge en ärlig bild hade det behövts 

upprepade observationer av samma lärares undervisning. 

     Vårt resultat beskriver inte hur all undervisning ser ut i Sverige, men ett större urval hade 

kunnat ge en mer representativ bild av hur det ser ut i svenska klassrum. Förutom antalet 

individer hade dessutom informantgruppens sammansättning kunnat uppvisa en större 

variation gällande kön. Problemet var att det var svårt att få tag i informanter och att då välja 

bort individer på grund av att de var lika varandra i det avseendet hade troligtvis resulterat i 

att vi hade fått för få informanter till slut. Ett intressant perspektiv hade varit att granska hur 

det skiljer sig mellan lärarnas nuvarande årskurser, eftersom valet av material och metod då 

kan variera. Dock var studiens fokus lågstadiet i allmänhet, vilket är det som har redovisats i 

resultatet.  

     Gällande datainsamlingen var det till studiens fördel att varje intervju var enskild. Vår 

förhoppning hade varit att få så ärliga svar som möjligt, trots att vissa frågor om lärarnas 

kompetens och undervisning eventuellt kunde uppfattas som påfrestande, och vi tror att 
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datainsamlingsmetoden i form av enskilda intervjuer bidrog till ärliga svar. Att använda sig av 

enkäter hade i och för sig kunnat göra deltagarna mer anonyma och möjligtvis få dem att 

svara ännu mer ärligt. Däremot hade vi då inte kunnat ställa följdfrågor eller reda ut vissa 

missförstånd, vilket vi kunde med den personliga intervjun. En annan aspekt, som Denscombe 

(2018) lyfter som fördelaktig i jämförelse med ett annat alternativ, nämligen gruppintervjuer, 

är att det endast finns en informants data att identifiera och undersöka, samt att det underlättar 

för forskaren då hen endast ska vägleda en informant genom intervjuns olika ämnen (s. 271).  

3.4 Etiska överväganden 

Informationskravet uppfyllde vi genom att informera lärarna om att deltagandet var frivilligt 

samt att de kunde avbryta sitt deltagande närsomhelst. Vi förklarade att den information vi 

fick in endast skulle nyttjas till denna studie och att den inte skulle spridas vidare. För att 

uppfylla informationskravet inkluderade vi även information om studiens namn och syfte, 

institutionen vi tillhör, deltagarnas roll och en beskrivning av undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 7). I enlighet med samtyckeskravet fick lärarna, innan det 

eventuella deltagandet, denna information genom ett missivbrev med vars hjälp även deras 

samtycke inhämtades. Innan varje intervju förtydligade vi att de kunde avbryta sin medverkan 

när de ville (Vetenskapsrådet, 2017, s. 9). För att reducera risken att informanterna skulle 

uppleva obehag eller rädsla för att bli identifierbara, tydliggjorde vi även i missivbrevet att 

informationen från intervjuerna skulle förbli anonym. Genom att använda nummer istället för 

namn på informanterna vid transkriberingen tillgodosågs konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet förhöll vi oss till genom att informera deltagarna om att intervjuerna endast 

skulle användas i forskningssyfte, närmare bestämt endast i denna studie (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 14).  

4. Resultat och diskussion 

Studiens empiri resulterade i fem stycken teman, som motsvarar varsitt underavsnitt i denna 

del: 4.1 Lärarens egen kompetens, 4.2 Undervisningstid och ämnets prioritering, 4.3 

Engelskundervisningens material, 4.4 Integrering av fritidsengelska och elevers motivation 

och 4.5 Lärares behov av vidareutbildning. Dessa teman är underlaget som hjälper oss att 

besvara forskningsfrågorna i avsnitt 5. 
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4.1 Lärarnas egen kompetens 

4.1.1 Resultat  

Bland dem som deltog i undersökningen varierade undervisningserfarenheten stort: lärarna 

hade undervisat i engelska mellan 4 och 24 år. De lärare som hade undervisat under en längre 

tid kunde redogöra för att innehållet i undervisningen i engelska har förändrats:  

Engelskan har förändrats mycket sedan 2000-talet och det var väldigt lite engelska de 

första 10 åren jag började arbeta. Förut var det sånger, ramsor och lite mer flummigt vad 

man skulle göra, nu har det blivit mer tydligt med de övergripande målen. (Lärare 5)  

Dessutom har kraven på hur lärarna ska bedriva undervisningen blivit annorlunda sedan de 

började undervisa:  

Engelskan har mycket högre krav nu än vad det var då. Då var det knappt så de [eleverna] 

pratade engelska. Nu ska läraren ju nästan bara bedriva engelskundervisningen på 

engelska enligt dem som lär ut [på lärarutbildningar]. (Lärare 6) 

Ämnet engelska har på så sätt ställt andra krav på lärares kompetens än tidigare, men även i 

övrigt har ämnet förändrats med tiden och fått mer struktur.  

     Bland de intervjuade lärarna var det endast 3 av 8 lärare som var behöriga och hade en 

utbildning i engelska för lågstadiet, varav en hade utbildat sig i efterhand, för fyra år sedan. 

Det framkom att majoriteten av lärarna hade fått välja till ett ämne i sin utbildning, 

exempelvis engelska, pedagogik eller bild, men flera hade valt andra ämnen istället för 

engelska, eftersom de ansåg att andra ämnen var mer intressanta och viktiga: 

I min utbildning så fick man välja ämnen och jag valde inte engelska. (Lärare 3)  

Två lärare nämnde att de skulle kunna validera sin undervisningserfarenhet för att på så sätt få 

en legitimation, eftersom de undervisat i mer än åtta år: 

Men då skulle det kosta, jag vet inte hur många tusenlappar […] då frågade jag om inte 

skolan skulle kunna betala, men det var de inte beredda att göra och då tänker jag nej men 

då spelar det inte mig någon roll. (Lärare 4) 
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Dessa lärare menade att den kompetens som de förvärvat genom erfarenhet är tillräcklig för 

att kunna göra ett bra jobb, även utan validering. En faktor som påverkade lärarnas val att inte 

skaffa sig behörighet var att det kostar pengar. En annan anledning till att lärare inte skaffade 

sig behörighet i engelska var att fokus i lågstadiet ligger på elevernas läs- och skrivinlärning 

på svenska.  

     Det var 6 av 8 lärare som uttryckte att deras kompetens gav dem säkerhet i sin roll som 

engelsklärare. Det berodde på att de hade undervisat så pass länge, samt att de som inte hade 

en utbildning som involverade engelska hade överfört didaktiska aspekter från andra ämnen, 

exempelvis svenska och matematik, till engelskan. Samtidigt poängterade 2 av dessa 6 lärare 

att de kände sig trygga på lågstadienivå, men att om de skulle gå upp till mellanstadiet skulle 

deras kompetens inte räcka till. 2 av de 8 lärarna kände dock att deras kompetens inte gav 

dem tillräckligt med säkerhet i rollen som engelsklärare ens på lågstadienivå. De upplevde att 

engelskämnet var svårt och skapade obehag. De två lärarna hade olika synsätt på denna 

osäkerhet. Den första förklarade att hon upplevde engelskan som negativ: 

Jag känner att jag inte tycker att det är roligt och det handlar väl mer om att jag inte är 

intresserad, för att jag tycker det är svårt didaktiskt och jag känner mig så himla osäker på min 

engelska kompetens. (Lärare 3) 

Den andra hade en mer positiv syn på sin osäkerhet: 

Alltså engelskan är det ämnet som många lärare tycker är lite jobbigt och det är ju för att du inte 

undervisar på ditt vanliga språk. Men det spelar ju ingen roll för du är ju bättre än alla här inne 

[i klassrummet] på engelska. De [eleverna] vet ju inte att du tycker det är jobbigt. (Lärare 6) 

4.1.2 Diskussion 

En aspekt som Olsson (2012, s. 4) nämner är att engelskan har fått en större plats i det 

svenska samhället till skillnad från tidigare, vilket kan vara en av anledningarna till att lärarna 

upplever att engelskan förändrats även i skolan, med ett förtydligande av de övergripande 

målen och att det inte längre går att välja bort engelska i F-3-lärarutbildningen. Om det 

stämmer vad Olsson (2012, s. 4) säger, att engelskan numera kan ses som ett andraspråk i 

Sverige snarare än ett främmande språk, kan det förklara de högre kraven och vikten av goda 

ämnes- och didaktiska kunskaper i engelska. Detta betyder dock inte att engelskan nu blivit 

ett lika prioriterat ämne som matematik och svenska (se avsnitt 4.2.2 Diskussion). 
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     Engelska språkets förändrade status har påverkat de lärare som inte har engelska med i sin 

utbildning, men som nu ändå måste bemöta dessa förändringar. Å andra sidan gav inte de 

tidigare lärarutbildningarna (där engelskan endast var ett valbart alternativ) nödvändigtvis 

förutsättningar för detta heller. Med tanke på vad Enever (2011) konstaterar, nämligen att en 

lärare behöver specifika ämnes- såväl som didaktiska kunskaper (s. 25), kan våra informanters 

situation i vissa avseenden vara problematisk. Vissa lärare nämnde förvisso att de använde 

andra ämnen såsom svenska som inspiration för den didaktiska delen av 

engelskundervisningen, men man får komma ihåg att svenska är ett förstaspråk för de flesta 

av deras elever och engelska ett andraspråk, vilket borde innebära vissa skillnader.  

     Enever (2014) konstaterar att lärare kan uppleva ångest på grund av sina engelskkunskaper 

(s. 240), vilket även 2 av lärarna i vår studie gav uttryck för. Vissa lärare beskrev att de är 

säkra just i de yngre åren, men inte i de högre. Det kan bero på, som en deltagare 

konstaterade, att lärarnas kunskaper i det engelska språket är av bättre kvalité än elevernas ju 

yngre eleverna är. Estling Vannestål och Lundberg (2010) konstaterar att läraren har en 

mycket stor påverkan på eleverna i början av språkundervisningen (s. 7), så i och med att 2 av 

8 lärare i vår undersökning hade en negativ inställning till ämnet engelska, kan det resultera i 

att deras elever inte får den bästa starten i det ämnet. Lärarnas osäkerhet kan påverka deras 

val av material i undervisningen, på så vis att en lärobok kan ge dem en viss trygghet i deras 

arbete (se även avsnitt 4.3.2 Diskussion). 

4.2 Undervisningstid och ämnets prioritering 

4.2.1 Resultat 

I årskurs 1–3 varierade inte undervisningstiden speciellt mycket, enligt lärarnas utsagor. Varje 

årskurs hade en engelsklektion i veckan. Alla ettor hade 30 minuters lektion per vecka, hos 

tvåorna varierade det mellan 30-40 minuter per vecka och hos treorna var det 40-45 minuter. 

Sammanlagt uttryckte 6 av de 8 lärare, från alla tre årskurser, att det var alldeles för lite 

engelska i de yngre åldrarna. Flera tyckte att det var svårt att planera en givande och 

innehållsrik undervisning när tiden var så kort. Vissa faktorer förminskade den faktiska 

undervisningstiden ytterligare, exempelvis när elever inte kommer in direkt efter rasten eller 

när det tar tid att få alla elevers uppmärksamhet: 

Oftast så försöker vi, men man hinner inte så mycket på 30 minuter. (Lärare 1) 
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Att timmarna i engelskans timplan är så pass få, beskrev en lärare som problematiskt just för 

att eleverna lär sig mer engelska redan i yngre åldrar nu än de brukade och det är viktigt att 

skolan hänger med för att stödja elevernas kunskaper. Tiden för engelsklektioner borde därför 

ökas, enligt henne:  

Det är verkligen stor skillnad nu och engelskan går ned i åldrarna. Man måste bemöta 

eleverna redan i de yngre åldrarna. Det är för lite engelska i skolan. (Lärare 7)  

Det visade sig att flera lärare gjorde på olika sätt för att komma åt problemet med 

engelskämnets få timmar. Några hade antingen mer engelska än vad som egentligen var 

schemalagt eller så slog de ihop två veckors 30-minuters lektioner till en längre 60-minuters 

lektion och hade då engelska varannan vecka:  

Vi har 40 minuter i veckan även fast det bara är 30 minuter som det ska vara. (Lärare 6) 

En av de lärare som inte upplevde att engelskans timmar bör ökas menade att det i lågstadiet 

finns andra ämnen som det istället behöver läggas fokus på. Hon menade att eftersom elever 

lär sig så mycket engelska på fritiden, behövs inte engelska i skolan på samma sätt som andra 

ämnen och därför spelar det ingen roll att undervisningstiden bara är 20 minuter: 

Jag tycker inte att det gör någonting egentligen att det är lite engelska, för de lär sig så 

mycket engelska ändå. I årskurs 1 och 2 är det så mycket fokus på svenska och matte, och 

att de måste knäcka de koderna. (Lärare 2) 

I och med att engelskan inte är ett prioriterat ämne i timplanen har det även blivit ett ämne 

som vissa lärare har lätt för att glömma eller välja bort, då andra faktorer i lärarnas vardag 

kommer i vägen. Exempelvis vård av sjukt barn kan göra att läraren måste lämna över 

lektionsinnehållet till en vikarie och då byter ut engelskan till något annat ämne.  

Ibland har eleverna frågat ”När ska vi ha engelska?”, för om det är något man hoppar 

över, är det engelskan. (Lärare 5) 

Att engelskan har getts så pass lite tid och fokus har ifrågasatts av flera lärare, eftersom 

engelskan enligt dem är ett av grundskolans kärnämnen och borde prioriteras mer.  

4.2.2 Diskussion 

Tiden verkar vara en avgörande faktor för lärarnas engelsklektioner när det gäller vilken typ 

av innehåll de kan lyfta och hur de gör det, inklusive vilket material de använder. Frågan är 
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hur givande lektionerna blir när de endast har så pass lite tid till förfogande i lågstadiet. 

Mängden timmar för engelska i lågstadiet och i mellanstadiet skiljer sig mycket: 60 timmar 

mot hela 220 timmar (Skolverket, 2018b). Detta kan dessutom jämföras med att svenska har 

680 timmar på lågstadiet och matematik 420 timmar (Skolverket, 2018b). Möjligheterna för 

vad en lektion kan innehålla ökar naturligtvis ju mer tid man har att använda. När lärare till 

och med ökar undervisningstiden för engelskan på eget bevåg är det ett tecken på att ämnet 

borde ges mer tid i timplanen.  

     Skillnaderna mellan ämnenas undervisningstimmar är förbryllande då det engelska språket 

har en central funktion i vårt samhälle. Det är förståeligt att, såsom en lärare uttryckte, att det 

går mycket tid åt speciellt svenskan, eftersom eleverna ska lära sig att läsa och skriva. 

Däremot möter elever allt mer engelska än tidigare (se avsnitt 4.1.2 Diskussion), vilket även 

bekräftas av Sundqvist och Olin-Scheller (2015, s. 55). Den genomsnittliga tid som elever i 7-

8 års ålder spenderar på fritidsengelska är 8 timmar i veckan (Muñoz & Lindgren, 2011, s. 

110). Detta bör även ge skolämnet engelska ökad vikt och bekräftelse i form av fler 

undervisningstimmar, då behovet av goda engelskkunskaper är större nu än tidigare. 

4.3 Engelskundervisningens material 

4.3.1 Resultat 

Av 8 informanter var det 6 stycken som använde sig av en lärobok i undervisningen. Dessa 6 

använde boken som en grundstomme, men kunde även gå ifrån den och använda annat 

material som stämde överens med ämnesinnehållet, t.ex. arbetsblad eller praktiska övningar 

som de hittat på olika hemsidor:	

Vi gör alltid likadant. Vi sjunger alltid en sång och sedan börjar lektionen. Sedan varvar 

vi boken ena veckan och andra veckan kör vi praktiskt. (Lärare 6)	

Just för att eleverna nu har mer kunskaper i engelska än tidigare (se avsnitt 4.1.2 

Diskussion) ser 4 av 8 lärare ett behov av läroboken:	

Jag tycker det här med att vi köpt in läromedel i engelska absolut inte är något vi hade 

gjort för några år sedan. Men nu kan ju barnen mycket mer så varför inte jobba med 

engelska som man gör i andra ämnen, så det är en grej vi tycker, att det är högre nivå på 

eleverna och att vi behöver något annat än vad vi behövde tidigare. Det är anledningen till 

varför vi bestämde oss att ha en lärobok. (Lärare 8)	
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De två lärarna som inte använde någon lärobok sökte efter material såsom arbetsblad på 

internet, bland annat från Lektion.se, Pinterest och British Council. En av lärarna 

använde ofta ett program som heter Meka med engelska, speciellt då de hade arbetat 

med teman som kläder, färger eller familjen. Meka med engelska är ett radioprogram 

där de talar svenska men tar in lite engelska ord och fraser. Samma lärare varvar även 

sin undervisning med sånger hon har tagit på Youtube, som eleverna i vissa fall 

upplever som barnsliga. En av dessa lärare beskrev att hon hade negativa upplevelser av 

läroböcker:	

Ofta blir det de här fraserna i böckerna. De har ingenting med deras [elevernas] liv att göra. Det 

blir så tokigt när det blir en skolengelska [och en fritidsengelska]. Jag tycker det måste tas in lite 

mer det eleverna gör för att det [undervisningen] ska få något slags sammanhang. (Lärare 5)	

De 6 lärare som använde lärobok hade andra uppfattningar. De menade att det var skönt att ha 

en sådan, eftersom det gav undervisningen en röd tråd och dem själva ett stöd angående vilket 

innehåll de skulle undervisa om:	

Jag tycker det är jättebra att vi har en lärobok. Nu tycker jag att det finns en röd tråd. Jag känner 

att jag får med alla delar av engelskan som ska finnas med. (Lärare 7)	

Dessutom var det flera som pekade på den omfattande tid som tidigare gick åt att söka efter 

eller skapa nytt material till varje lektion:	

Man kan ju inte uppfinna hjulet varje gång helt själv, det [att skapa eget material] tog en så 

enorm tid. Nu utgår vi från läroboken och tar in andra saker som vi kopplar till den. (Lärare 4)	

Ingen av de 8 intervjuade lärarna skapade sitt eget material till undervisningen. Däremot 

uttryckte 4 av 8 lärare att de hade tillräckligt med didaktisk kompetens för att kunna göra det, 

så länge det rörde sig om lågstadienivå:	

I årskurs 1-2 kan jag det, men jag skulle inte kunna göra det i äldre åldrar. (Lärare 7)	

Lärarna menade att de kunde skapa sitt eget material med hjälp av sin erfarenhet:	

Jag skulle säkert kunna göra det med den erfarenheten jag har med mig, eftersom jag har sett 

vad som varit bra vs. dåligt. Så jag skulle säkert kunna sätta ihop ett material som jag tror 

fungerar bra. (Lärare 8)	

Anledningen till att lärarna inte skapade sitt eget material grundade sig just på att de upplevde 

att läroboken hade så pass bra kvalité och lyfte det innehåll som eleverna skulle lära sig.	
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Jag tänker att läroboken är tillräckligt bra. Det är exakt vad de behöver ha. Det skulle vara 

jättekul att skapa eget, men sen kommer tiden. Ska jag då prioritera det? (Lärare 1)	

Lärarna hade olika tankar om elevernas kunskapsnivåer. De menade att det var svårt att finna 

tid till att reflektera över detta. Alla elever fick därför utgå från samma material, även om de 

svagare eleverna inte hade samma krav på sig att göra klart alla delar och de elever som 

hunnit klart fick extrauppgifter: 	

I lärarhandledningen finns det kopieringsunderlag, så de som är klara snabbt får gå vidare. Då 

får de ett papper, kanske ett korsord, som de kan skriva tillsammans med en kompis. De som 

inte är lika snabba och inte förstår går jag alltid igenom och pratar om det vi har gjort på tavlan 

och kan man inte skriva själv så får man skriva av det på tavlan. Så vi gör samma sak, fast de 

gör de olika snabbt. (Lärare 7)	

En annan lärare uttryckte att hon inte hade något tillvägagångssätt gällande 

individanpassning: 

Jag sätter de eleverna med högre kunskapsnivå med en Ipad, så de får egentligen ingen 

undervisning. Det är fruktansvärt, men ja. (Lärare 3)	

2 av 8 lärare uttryckte även att det är svårt att veta vilken nivå eleverna ligger på när eleverna 

är osäkra och därför inte vill prata. 	

4.3.2 Diskussion 

6 av 8 lärare upplevde boken som en säkerhet i engelskundervisningen, vilket skulle kunna 

resultera i att de fäster sig för mycket vid bokens innehåll. Det framkom att lärarna menade att 

de kunde skapa sitt eget material från grunden, men samtidigt var det ingen som gjorde det, 

utan de hämtade material från olika hemsidor. Detta gör det svårare att inkludera 

fritidsengelskan i engelskundervisningen, eftersom den individualisering som detta skulle 

medföra troligtvis inte går att hitta som färdigt material. Att skapa eget material tar tid, men 

tidsbristen var en av anledningarna till att lärarna inte gjorde det. Däremot behöver lärare 

enligt Sundqvist och Sylvén (2012, s. 127) skapa en individanpassad undervisning för att det 

ska stimulera alla elever, oavsett kunskapsnivå. Det kan således diskuteras ifall det verkligen 

visar språkets kommunikativa möjligheter som Estling Vannestål (2010, s.11) beskriver, att 

endast ge skriftliga stenciler till elever som behöver extra utmaningar. Att undervisningen i 

princip inte var individanpassad utgör en likhet mellan denna studie och det som kom fram i 
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Skolinspektionens rapport (2011, s. 8). Om lärarna hade getts mer utbildning hade de 

möjligen haft andra metoder i sin repertoar som mer specifikt skulle motsvara varje elevs 

behov. 	

4.4 Integrering av fritidsengelska och elevers motivation 

4.4.1 Resultat 

Lärarna berättade att eleverna möter engelska utanför skolan via dator, tv-, iPad- och 

mobilspel, samt filmer, musik, internet och böcker. Av fritidsengelskans olika medier var 

spel, främst datorspel, det som mest frekvent kom upp under intervjuerna och nämndes av alla 

8 lärare. Lärarna påpekade att det var många elever i deras klasser som spelade. De datorspel 

som eleverna spelade på fritiden var i första hand Fortnite, Minecraft och Roblox. Såvitt 

lärarna visste var det majoriteten av pojkarna som spelade spel, men det fanns även flickor 

som gjorde det. Förutom att spela själva, surfar eleverna på internet, specifikt på Youtube, för 

att titta på när andra spelar dessa spel, enligt lärarna. De flesta av lärarna nämnde möjligheten 

att kommunicera med andra spelare som en positiv aspekt som gynnar elevernas 

språkinlärning, eftersom det är mycket engelska i de spel eleverna spelar: 

I deras spel är det mycket engelska och sen blir det mycket begrepp. Även om det inte är 

helt på engelska, så lär de sig jättemycket engelska på det. (Lärare 2) 

Många av dessa kunskaper som elever får på fritiden, såsom ordförråd, finner sin väg in i 

klassrummet: 

De lär sig ju engelska ord och man märker på hur de pratar med varandra. ”Jag gjorde 

värsta faceplant”. ”Gud va jag faila”. Allting är ju sådär. (Lärare 7) 

Eleverna förstår dock inte nödvändigtvis allt de hört: 

De snappar upp och lär sig jättemycket ord. Sen förstår de inte allt, men de använder 

engelskan i alla fall. (Lärare 8) 

Fortnite är ett spel som lågstadieeleverna spelar men som de egentligen inte har åldern inne 

för, vilket skulle göra det problematiskt att ta in det i undervisningen, enligt lärarna. Däremot 

är Roblox och Minecraft av lämpligare karaktär, vilket lyfts av 2 lärare:  
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Roblox är ett vänligt spel och det är ju Minecraft också, om man jämför med vad som 

finns. (Lärare 7) 

En av dessa lärare hade under ett tillfälle använt Minecraft i samband med programmering. 

Läraren menar att spelet Minecraft går att ställa in på engelska och kan därmed användas även 

i engelskundervisningen, men vid programmeringstillfället använde hon inte den funktionen. 

Dock påpekade hon att det kan vara en fördelaktig aspekt ur undervisningssynpunkt.  

     Alla 8 lärare konstaterade att integrering av fritidsengelska i undervisningen inte 

förekommer ofta. Däremot nämnde några lärare att de har haft vissa lektioner där 

fritidsengelska har använts som lektionsinnehåll, dock i andra ämnen än engelska. 

Aktiviteterna har exempelvis gått ut på att översätta texter, titta på och diskutera en kortfilm 

om Legons uppkomst, programmera med hjälp av Minecraft eller önska låtar som 

arbetsmusik. Något som många lärare beskrev var att de tog tillvara på elevernas intressen, 

dock inte dem som innehåller fritidsengelska, utan istället sporter och leksaker. Ett sätt på 

vilket fritidsengelskan kom in i undervisningen var dock om eleverna frågade om ett ords 

betydelse, från exempelvis ett spel. Då tar de tillsammans reda på ordet oavsett vilket ämne 

lektionen har. En lärare berättade även att hon, innan hon börjar på ett undervisningsinnehåll, 

frågar vad eleverna har för förkunskaper och att en liten del av fritidsengelskan då synliggörs.  

     Flera lärare beskrev fritidsengelskan och skolengelskan som två olika språk, då 

skolengelskan är mer strikt och det är det språket lärarna ska undervisa eleverna i. 

Fritidsengelskan hör på så sätt inte till skolan, då eleverna skriver som det låter, inte hur det är 

ortografiskt korrekt. En lärare menade dock att fritidsengelskans påverkan på 

engelskundervisningen inte är något som påverkar eleverna nu, men som gör det i senare 

årskurser eftersom eleverna exponeras mer för fritidsengelska då. Samtidigt så nämnde 

samma lärare att elever möter mycket engelska på deras fritid redan i lågstadiet. Däremot 

fanns det lärare som menade att båda varianterna behövs för att eleverna ska lära sig anpassa 

sitt språk till situationen: 

Senare ska de läsa akademiska texter på engelska, så bara vardagsspråket fungerar ju inte. 

Det är viktigt att ha båda och att de lär sig att använda språket på olika sätt. (Lärare 2) 

En annan lärare berättade att hon inte tog tillvara på fritidsengelska i undervisningen, men att 

hon borde. Eleverna har så mycket kunskaper innan de ens börjar första klass och vill lära sig 

mer än vad undervisningen erbjuder, enligt henne, inte minst när de kommer upp i trean. Hon 

menade att skolan redan har kommit på efterkälken och behöver förändras för att kunna 

uppfylla elevernas förväntningar när det gäller goda färdigheter i kommunikation:   
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Jag tror engelskan måste steppa upp. (Lärare 3) 

Två lärare spekulerade att de skulle kunna involvera fritidsengelska mer och att då använda 

sig av Youtube för att visa klipp som barnen kan prata om. Detta skulle kunna motivera dem 

som är för tillbakadragna för att prata, om det handlar om ett ämne som de är bekanta med.  

Dessutom beskrev de hur de skulle kunna använda spel som The Sims och Roblox i 

undervisningen om man lyfter språkaspekten. Detta tror dessa lärare att eleverna skulle 

uppskatta. Samtidigt menade de att det även finns elever som inte skulle tycka om att spel 

introduceras i undervisningen, vilket skulle försvåra för dem menade lärarna.  

     Alla 8 lärare upplevde att eleverna var motiverade i ämnet engelska, vilket de menade 

berodde på att ämnet var nytt för eleverna och därför kul och spännande. Detta gjorde också 

att elever med exempelvis matematiksvårigheter kunde känna sig på samma nivå som de 

övriga. Att eleverna är motiverade visar sig genom att de tar initiativ och väldigt ofta frågar 

vad saker heter på engelska:  

Det känns som att det inte är någon i den här gruppen som uttrycker ”Näää inte 

engelska”. Ibland kan de säga så om andra ämnen, men inte om engelska. (Lärare 1) 

Däremot påpekade 2 lärare att trots att eleverna var motiverade så kunde de uppleva 

engelskan som svår och lite otäck. Detta kom från rädslan att säga fel, menade de. Därför är 

det viktigt att hela tiden synliggöra för eleverna att de faktiskt lär sig: 

De försöker trots att det är svårt och de har motivationen att lära sig och de lär sig hela 

tiden, så man får försöka synliggöra det. (Lärare 4) 

Motivationen kan även komma från ett annat håll, det vill säga från att eleverna använder det i 

sin vardag, vilket gör att de vill lära sig mer:  

Eleverna har ju begripit att de kommer behöva engelska och de möter engelska så ofta så 

de måste ha den. (Lärare 3) 

Det visade sig vara lättare att motivera elever i lågstadiet, jämfört med i mellanstadiet, 

speciellt pojkar, vilket sades kunna bero på att i de högre årskurserna bygger undervisningen 

mestadels på att lära in språkets grammatik. Lärare beskrev att de tappar pojkarna när de 

kommer upp i högre årskurser. Detta skulle kunna förebyggas om man tar tillvara på 

fritidsengelska i undervisningen:  

Där tappar de sugen helt och vad ska vi göra åt det? Det kanske ligger en hel del i det här 

med deras verklighet. (Lärare 4) 
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En problematik som en lärare lyfte var att hon inte var förtjust i engelska, vilket påverkade 

elevernas upplevelse av ämnet.   

Jag tror jag hämmar dem lite granna för jag är inte så himla begeistrad i engelska. […] 

eleverna klarade sig kunskapsmässigt utefter läroplanen, men de var inte nöjda och de 

ville mycket mer. (Lärare 3) 

4.4.2 Diskussion 

Henry m.fl. (2014, s. 22) hävdar att elever oftast kommer i kontakt med fritidsengelska via 

datorspel, och även alla våra informanter nämnde datorspel och påstod att många elever 

spelade. Detta tyder på att datorspelande spelar en stor roll även för deras elevers 

fritidsengelska. Sundqvist och Sylvén (2012) påstod att pojkar spelade mer än flickor (s. 125, 

126), vilket även lärarna i vår undersökning hade en känsla av. I spelen Roblox och Fortnite, 

som lärarna nämnde, finns även den typ av kommunikationsmöjlighet som Sundqvist och 

Sylvén (2014b, s. 11, 15) nämnde som särskilt gynnsam för språkutveckling.  

     Kunskaper från fritidsengelskan kunde noteras av lärarna i klassrummet, trots elevernas 

unga ålder, vilket stämmer överens med Olssons (2012) påståenden om att elever har 

exponerats för fritidsengelska redan innan de börjar skolan (s. 5). Sundqvist och Sylvén 

(2014b) konstaterade att elever som spelade mest fick bäst resultat på ord-, hör- och 

läsförståelsetest (s. 16). Detta är inte något vi kan bekräfta, men lärarna kunde se mycket goda 

kunskaper hos elever som spelade mycket, vilket inte är konstigt då eleverna har ytterligare 

kontakt med det engelska språket förutom skolans undervisning.  

     Orsaken till varför lärarna ändå inte integrerade fritidsengelska i undervisningen kan vara 

att de inte hade tillräcklig kunskap om fritidsengelska. Det kunde ses genom att flera lärare 

trodde att fritidsengelska var elevernas intressen, såsom sporter och leksaker, oavsett om 

dessa inkluderade engelska eller inte. I vissa enstaka fall menade lärarna att de integrerade 

fritidsengelska, men istället i dessa fall så fanns det inte något fokus på själva 

fritidsengelskan, exempelvis när de använde sig av arbetsmusik. Att använda sig av musik vid 

sådana tillfällen kan väl mer motiveras av att det gör lärandesituationen mer trevlig och 

mysig, än att det utgör ett tillfälle att lära sig mera engelska.  

     Rent allmänt verkar det inte som att lärarna har någon större koll på vad eleverna har för 

intressen. För att ha det kan man som Sundqvist och Sylvén (2012, s. 129) och Sundqvist och 

Wikström (2015, s. 74) föreslår använda sig av kartläggning, genom samtal om 

fritidsengelska eller dagböcker där elever får notera sina fritidsaktiviteter i. Detta skulle 
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underlätta planeringen av hur lärare skulle kunna integrera fritidsengelska i undervisningen, 

men även uppmärksamma de elever som har mycket kontakt med fritidsengelska och som 

troligen har goda engelskkunskaper på grund av det. 

     Situationen i lågstadiet verkar vara lik den som Skolinspektionen (2011, s. 8) beskrev, att 

skolan inte tog tillvara på elevers fritidsengelska i undervisningen. Trots att eleverna, som 

Skolverket (2018a, s. 33) stipulerar, ska ges en undervisning som inkluderar deras 

erfarenheter, livsvillkor och intressen, verkar det som att elevernas upplevelse av skolan och 

fritiden blir väldigt olika, av lärarnas uttalanden att döma. Detta speglar i så fall resultaten i 

Skolinspektionens (2011, s. (8) rapport. Dessutom beskrev lärarna att vissa elever var rädda 

för att göra fel, vilket möjligtvis kan relateras till Skolinspektionens (2011, s. 8) resultat om 

att elever var bekväma med att tala engelska hemma men inte i skolan. Om fritidsengelska 

användes mer i undervisningen skulle det möjligtvis kunna minska elevernas rädsla, eftersom 

det är något de är bekanta med. Att på så sätt få vara ”expert” på ämnet skulle kunna öka 

elevernas självförtroende. 

     Man använder språket på olika sätt beroende på vilken situation man är i och vem man 

talar med, vilket även nämns i kursplanen för engelska (Skolverket, 2018a, s. 33). Därför 

behöver även informella kunskaper lyftas i undervisningen, så att eleverna kan lära sig 

skillnaderna mellan de två varianterna, det vill säga skolengelska och fritidsengelska.  

     Trots att lärarna inte integrerade fritidsengelska i undervisningen visade det sig enligt 

lärarna att eleverna hade hög motivation. Enligt lärarna beror det på att ämnet är nytt och 

spännande. Det tyder på att elevernas upplevelse av skolämnet inte har påverkats negativt av 

fritidsengelskan än, på det sätt som Henry m.fl. (2014, s. 23) beskrev. Det kan möjligtvis bero 

på att de yngre eleverna inte kommit lika långt i sin språkutveckling än eller att 

undervisningen i de högre årskurserna har ett större fokus på grammatiken. Men då en av våra 

informanter beskrev att hennes tidigare elever i årskurs 3 hade motivation men att de ville mer 

än vad hon kunde ge, kan spåren av Henrys m.fl. (2014, s. 23) motivationsproblem ändå 

synas. Detta kan bero på, såsom Sundqvist och Olin-Scheller (2015, s. 55) konstaterade och 

som lärarna beskrev, att eleverna hade mycket engelskkunskaper innan de ens började skolan, 

vilket förmodligen hade ökat ännu mer då eleverna har kommit upp till årskurs 3. Detta skulle 

möjligtvis kunna skildra en förändring av elevernas motivation från årskurs 1 till årskurs 3. 

     Detta visar hur resultatet kan bli om motivationen inte bemöts med rätt undervisning, 

vilket stämmer överens med Sundqvist och Olin-Schellers (2015, s. 59) påståenden om att 

lärarens kompetens och uppfattning av ämnet påverkar elevernas motivation. Det visar även 

vikten av att bemöta elevernas motivation med undervisning som stimulerar dem. Det kan 
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förebygga missnöje med undervisningen och de går inte miste om den möjlighet till 

kunskapsinhämtning som motivationen hade kunnat ge förutsättningar för.  

4.5 Lärares behov av vidareutbildning 

4.5.1 Resultat 

5 av 8 lärare upplevde att de inte hade kompetensen att integrera fritidsengelska i 

undervisningen. En orsak var tiden: som en lärare nämnde har engelskan så få 

undervisningstimmar att det inte blir ett ämne som lärare väljer att fokusera på när de ska 

utveckla undervisningen. En annan orsak var bristen på utbildning eller vidareutbildning i 

ämnet, vilket möjligtvis hade kunnat ge lärare ytterligare kunskap och därigenom en annan 

syn på hur de hade kunnat gå till väga: 	

Man skulle ha andra tankar om man gått en helt annan utbildning i engelska eller fått 

vidareutbilda sig. (Lärare 4)	

På frågan om lärarna skulle vilja ha en vidareutbildning för att överbrygga glappet mellan 

skolengelska och fritidsengelska svarade 7 av 8 lärare att de skulle vilja det. Lärarna hade 

dock olika uppfattningar om vidareutbildning. Dels upplevde lärarna att mer kunskap alltid är 

bra, vilket skulle motivera dem att gå en vidareutbildning: 	

Jag tycker alltid det är bra att lära sig nya saker. Vi har inte haft fortbildning i engelska, utan det 

har varit fokus på matematik och svenska, så visst är det något som skulle kunna vara jättebra. 

(Lärare 8)	

Samtidigt sa vissa lärare att vidareutbildning i den situation som de befann sig i då skulle vara 

otroligt ansträngande: 	

Jag tror att det hela tiden är bra att fylla på med kunskaper, men jag vet inte om jag skulle orka 

läsa och jobba parallellt när man är klasslärare. (Lärare 5)	

1 av de 8 lärarna menade att om hon skulle vidareutbilda sig skulle hon inte välja en kurs i 

engelska, eftersom engelskan har få undervisningstimmar jämfört med andra ämnen. Då hade 

de ämnena varit viktigare att fokusera på: 

Om jag skulle prioritera områden som jag skulle vilja vidareutbilda mig i, så tror jag inte att jag 

hade valt engelska som bara är 30 minuter i veckan. (Lärare 4)	
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4.5.2 Diskussion 

Det som beskrevs som huvudorsaken till att lärarna inte hade tillräcklig kompetens var 

tidsaspekten. Det fanns flera förklaringar till att lärarna inte valde att utveckla 

engelskundervisningen och deras kompetens i samband med fritidsengelska. En anledning 

som de flesta lärarna beskrev var att de inte hade tid, medan en lärare menade att hon inte 

prioriterade ämnet eftersom engelskan har så lite timmar i timplanen (se avsnitt 4.2.1 

Resultat). 

    Då 5 av 8 lärare medgav att de inte hade kompetens att integrera fritidsengelska i 

undervisningen måste det vara en stor del av förklaringen till varför det knappt gjordes. Även 

Estling Vannestål (2010, s. 11) skrev att lärare upplevde att de behövde mer didaktiska 

kunskaper, t.o.m. efter flera år i skolan. Lärarna i vår undersökning hade arbetat i genomsnitt 

ca 14 år. Att lärarna inte har kompetensen kan bli problematiskt då Yunus m.fl. (2012, s. 43) 

hävdar att undervisningen behöver spegla samhällets användande av informations- och 

kommunikationsteknik. Kunskaper och färdigheter i detta avseende behövs för att kunna 

använda elevers fritidsengelska i undervisningen, eftersom mycket inhämtas just genom ny 

teknologi. 	

   Eftersom 5 av 8 lärare upplevde att deras kompetens inte räckte till för att överbrygga 

glappet mellan skolengelska och fritidsengelska är det av stor vikt att lärare får möjlighet att 

vidareutbilda sig. På så vis skulle lärarnas självförtroende (se avsnitt 4.1.1) kunna stärkas och 

även ge dem fler idéer för hur de kan arbeta. Trots att eleverna hade god motivation (se 

avsnitt 4.4.1 Resultat), kan kunskaperna från vidareutbildningen användas i förebyggande 

syfte, då Henry m.fl. (2014, s. 23, 24) menade att elever tappar motivationen i de högre 

årskurserna just på grund av att de inte upplever att engelskundervisningen speglar deras 

verklighet. Det kan visserligen vara problematiskt att hitta vidareutbildning som lyfter 

fritidsengelska, men om ett uppmärksammande av betydelsen av fritidsengelska kan påverka 

läroplanens utformning, som Muñoz och Lindgren (2011, s. 119) menar, så kan det möjligtvis 

också resultera i att vidareutbildningar med ett sådant fokus blir mer tillgängliga.  

5 Övergripande diskussion 

Studiens första forskningsfråga var: I vilken utsträckning och på vilka sätt tar åtta stycken 1-

3-lärare tillvara på elevers fritidsengelska i engelskundervisningen? Det har visat sig genom 
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intervjuerna att ingen av lärarna i någon större utsträckning tar tillvara på elevers 

fritidsengelska i undervisning, vilket tyder på att det inte skett någon större förändring sedan 

Skolinspektionens rapport (2011, s. 8). Det var flera lärare som missuppfattade vad 

fritidsengelska var och då tolkade det som att det var elevernas intressen och inte de 

fritidsaktiviteter som innehöll engelska, såsom dataspel och musik. Därför menade vissa 

lärare att de visst tar med deras intressen i undervisningen, eftersom de intressena fanns med i 

böckerna, som exempelvis sporter och leksaker. Det var även tydligt att fritidsengelskan inte 

var något lärarna hade reflekterat över att ta med i undervisningen, samt att lärarna inte heller 

såg syftet med det. Dessutom var lärarna inte särskilt insatta i var eleverna kommer i kontakt 

med fritidsengelska, vilket gjorde det svårt för dem att planera in det i undervisningen. Detta 

skulle kunna bemötas, enligt Sundqvist och Sylvén (2012, s. 129) och Sundqvist och 

Wikström (2015, s. 74), genom att kartlägga elevers fritidsengelska och på så sätt få ett 

underlag som lärarna kan planera undervisningen efter. Detta skulle kunna göra innehållet 

mer anpassat till varje individ, och därigenom stimulera varje elev oavsett mängden 

fritidsengelska de exponeras för (Sundqvist & Sylvén, 2012, s. 129).  

     Lärares val av innehåll, som de lyfte många fördelar med, var läroboken. Den gav dem 

riktlinjer för vad som ska lyftas, samt att det gav undervisningen en röd tråd. Dock resulterar 

det i att innehållet grundas på bokens ämnen, vilket gör det problematiskt att ta in elevers 

fritidsengelska och kan eventuellt resultera i att man förlorar de ”motiverande faktorerna som 

man hittar i informella digitala lärmiljöer” (Sundqvist & Olin-Scheller, 2015, s. 62). 

Dessutom blir frågan, som Estling Vannestål (2010, s. 11) diskuterar, om engelskämnet 

verkligen blir ett medel för kommunikation eller endast ett undervisningsämne. 

     En annan anledning till att elevernas fritidsengelska inte integrerades i undervisningen var 

att engelska inte ansågs vara ett lika prioriterat ämne som andra ämnen, vilket kunde ses 

genom de knappa undervisningstimmarna för lågstadiet (Skolverket, 2018b). Därför valde 

flera av lärarna att inte lägga ned så mycket tid på planering av engelskundervisningen. Ifall 

något som vård av sjukt barn skulle komma i vägen och att läraren var tvungen att lämna över 

lektionsplaneringen till en vikarie, kunde engelsklektionen bytas ut till något annat. Om 

skolämnet engelska skulle få fler undervisningstimmar och därmed ökad bekräftelse, skulle 

lärarna ha mer tid och motivation att utveckla sin undervisning. På så sätt skulle lärarna kunna 

ta tillvara på den omfattande fritidsengelska som Muñoz & Lindgren (2011, s. 110), 

Sundqvist och Sylvén (2012, s. 125) och Sundqvist och Sylvén (2014a) konstaterar att 

eleverna exponeras för i dagens samhälle. 
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     Studiens andra forskningsfråga var: Påverkar olika yttre ramfaktorer lärarnas 

förutsättningar för att använda fritidsengelska i undervisningen? Tiden har visat sig vara en 

faktor som på olika plan påverkar lärarnas förutsättningar att integrera fritidsengelska. Den 

begränsade tiden för lågstadiets engelskundervisning (Skolverket, 2018b) påverkar lärarnas 

val av undervisningsmaterial samt individanpassningen. Att använda sig av fritidsengelska 

kräver eventuellt skapandet av eget material som tar tid, vilket lärarna menar att de inte har. 

Dessutom blir det inte ett ämne som lärarna väljer att lägga fokus på vid utveckling av deras 

undervisning eller kompetens när timmarna är få. Det försvårar för lärarna att integrera 

elevers fritidsengelska.  

     På grund av att de flesta elever hade motivation för engelskundervisningen såg lärarna inte 

behovet att integrera fritidsengelska. Motivationen kom ifrån att engelska var någonting nytt 

och spännande för eleverna, samt att eleverna förstod nödvändigheten med att kunna språket. 

Trots att de flesta eleverna hade motivation i engelskämnet, var det många som var rädda för 

att tala engelska, som kan kännas igen från Skolinspektionens (2011, s. 8) resultat. Om 

eleverna möter ett innehåll som de är bekanta med, skulle möjligtvis detta resultera i att de 

blir mer självsäkra och därigenom talar mer engelska i skolan. Detta skulle kunna möjliggöra 

för lärarna att se alla elevers kunskaper, som nu kan vara tämligen dolda. Lärare påpekade att 

de kunde uppfatta att elever hade mycket fritidsengelska och att de tog med det in i 

klassrummets undervisning. I överensstämmelse med Olsson (2012, s. 5) kunde lärarna till 

och med upptäcka vid skolstarten att eleverna hade införskaffat engelskkunskaper innan de 

ens börjat med formell engelskundervisning. Då elevers motivation möjligen kan reduceras 

från årskurs 1 till årskurs 3, kan det därför vara bra att i förebyggande syfte integrera 

fritidsengelska. Det skulle kunna tillgodose de elever som visar att de vill mer än det som 

traditionell undervisning har att erbjuda, samt för att undvika risken att elever tappar 

motivationen i de äldre åldrarna, vilket Henry m.fl. (2014 s, 23, 24) har konstaterat är ofta 

fallet.  

     Studiens tredje forskningsfråga var: Upplever dessa lärare att deras kompetens ger dem 

förutsättningar att använda fritidsengelska i undervisningen på ett tillfredsställande sätt? Det 

visade sig att majoriteten av lärarna upplevde att deras kompetens inte gav dem 

förutsättningar att integrera fritidsengelskan i engelskundervisningen. En aspekt som 

påverkade vissa lärares förutsättningar att använda sin kompetens var deras upplevelse av 

engelskämnet. På motsvarande sätt som något Enever (2014, s. 240) beskrev så kopplade 

dessa lärare sin kompetens gällande både ämnet i allmänhet och fritidsengelska i synnerhet till 

obehag, vilket kan ses som en form av ångest. Detta blev ett hinder för att integrera 
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fritidsengelska. Lärare upplevde även att eleverna i de yngre åldrarna hade mer kunskaper i 

engelska än förut, men ändå valde de i princip samma metoder som de använt tidigare. Att 

elever i de yngre åren har fått mer förkunskaper på senare år påverkar lärarnas förutsättningar 

att integrera fritidsengelska eftersom deras kompetens inte räcker till. Det skulle vara 

nödvändigt att lärarna fick mer kunskap i hur de skulle kunna arbeta med fritidsengelska 

genom vidareutbildning. Dock kan det vara bekymmersamt och krångligt att hitta 

vidareutbildningar som lyfter fritidsengelska. Men Muñoz och Lindgren (2011, s. 119) 

påpekar att om fenomenet skulle få större uppmärksamhet så kan det påverka läroplanen, 

vilket möjligtvis även skulle göra vidareutbildning i området mer tillgänglig för lärarna. Tiden 

är fortfarande en påverkande faktor, det vill säga om vidareutbildning ges medan 

undervisningstimmarna fortfarande är få, försämras möjligheten att använda de förvärvade 

kunskaper från vidareutbildningen i undervisningen. Dessutom har andra ämnen fler 

undervisningstimmar och ett större fokus på sig i lågstadiet, så det blir i första hand dem som 

lärarna föredrar att vidareutbilda sig i.  

6 Avslutning 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur 8 stycken lärare i årskurs 1-3 arbetade med 

fritidsengelska i undervisningen, samt vilka faktorer, inklusive deras kompetens, som kunde 

påverka deras förutsättningar att göra det. Vi uppnådde syftet då vi kunde presentera ett 

resultat för varje forskningsfråga. 	

    Vår slutsats är att de 8 intervjuade lärarna inte integrerade fritidsengelska i nämnvärd 

utsträckning i undervisningen på grund av tidsaspekter, den upplevda tryggheten med att 

använda färdiga läromedel, elevers motivation och bristen av kompetens. Lärarna upplevde 

att det inte fanns något behov av att integrera fritidsengelska eftersom de flesta elever var 

motiverade. Dessutom var en orsak att engelskämnet har så få timmar, vilket påverkade deras 

planering och val av undervisningsmaterial. Eftersom timmarna var få blev även eleverna 

påverkade eftersom ingen av lärarna fann tiden till att individanpassa undervisningen och alla 

elever utgick därför ifrån samma material. Om timmarna utökades skulle det möjliggöra för 

lärare att integrera fritidsengelska och skapa en mer individanpassad undervisning. Det skulle 

kunna leda till att elever som är osäkra i undervisningen möter något de är bekanta med och 

därför vågar mer. Även lärarnas kompetens blev ett hinder då deras kunskaper var bristfälliga 

angående vad fritidsengelska var och hur de skulle kunna integrera det. Även om elever i de 
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yngre åldrarna var motiverade till engelskundervisningen, fanns det dock tecken på att elever i 

årskurs 3 riskerade att tappa motivationen, eftersom en lärare beskrev att eleverna ville mer än 

vad hon kunde ge. Elever har med sig mycket fritidsengelska in i klassrummet, trots sin unga 

ålder, vilket möjligtvis gör det problematiskt eftersom lärare har konstaterat att de inte har 

kompetens att ta tillvara på fritidsengelskan i undervisningen. 	

    Denna studies resultat är inte en representativ bild av hela Sverige eftersom urvalet endast 

består av 8 lärare, men det ger oss ändå en indikation på hur det kan tänkas se ut mera 

generellt. Våra förhoppningar är att studiens resultat ska belysa vikten av fritidsengelska i 

undervisningen, eftersom dess påverkan redan kan ses i de yngre åldrarna. Det kan möjligtvis 

göra lärare mer medvetna om fritidsengelska som en resurs och i förlängningen hjälpa till att 

förebygga de eventuella motivationsproblemen som kan uppstå i engelskundervisning för de 

äldre åldrarna. Om resultaten fick genomslag skulle möjligtvis fritidsengelskan kunna ses som 

en resurs till engelskundervisningen och vara ett hjälpmedel för att göra undervisningen mer 

individanpassad. Det problematiska är fortfarande tiden, eftersom lärare behöver tid för att 

kunna planera en givande lektion. Om engelskan i de yngre åren skulle få mer bekräftelse, 

finns möjligheten att undervisningstimmarna ökas.	

   Avslutningsvis har det varit givande att fördjupa sig i detta ämne, eftersom det är ett ämne 

som är väldigt angeläget just nu, då elever lär sig engelska i allt lägre åldrar. Vi vill även 

belysa möjligheten av att använda sig utav fritidsengelska i undervisningen för att eleverna 

ska få en för dem en så meningsfull undervisning som möjligt och uppleva att engelska är ett 

medel för kommunikation och inte bara ett undervisningsämne. Detta arbete har gett oss en 

förståelse för, i vår kommande lärarroll, att vi kan använda oss av fritidsengelska för att ta in 

elevers erfarenheter från fritiden i undervisningen och att det möjligtvis kan hjälpa till att 

förebygga motivationsproblemen som kan uppstå i engelskundervisningen.	

    Vidare forskning skulle kunna fokusera på hur lärare kan arbeta med fritidsengelska i 

undervisningen. Det skulle även vara intressant att få ett elevperspektiv från lågstadiet då vi 

enbart har intervjuat lärare. Det skulle då kunna ge en bättre bild av elevers uppfattningar om 

engelskundervisningens utformning och möjligtvis behovet av fritidsengelska. En studie på en 

större skala skulle kunna ge en mer representativ bild av Sveriges engelskundervisning, vars 

resultat skulle kunna få en större effekt och leda till en förändring. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

 

Hej!  

Vi är två studenter som studerar grundlärarutbildningen F-3 på Mälardalens högskola. Vi är 

nu inne på vår sjätte termin och ska skriva vårt första självständiga arbete i ämnet engelska. 

Genom intervjuer vill vi ta reda på huruvida lärare i lågstadiet arbetar med fritidsengelska. 

  

Därför vill vi bjuda in dig som är lärare i lågstadiet till en intervju och få ditt perspektiv. Varje 

intervju kommer att ske enskilt och förväntas pågå under cirka 30 minuter. Intervjuerna 

kommer att spelas in. Vi planerar vi att genomföra intervjuerna under vecka 17 och 18.   

  

Vi kommer att utgå från Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär att 

intervjun är frivillig och att ni får avbryta er medverkan när som helst. Informationen vi får in 

kommer endast att användas i vår studie och inte publiceras i andra sammanhang. Ni kommer 

också att förbli helt anonyma och inga namn kommer att nämnas i studien. 

  

Vi skulle verkligen uppskatta om ni ville vara med i vår undersökning. Om ni har några frågor 

eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss! Vi ser fram emot att träffa er! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Felicia Grufman och Lena Halléhn 

  

Kontakt 

Felicia Grufman   Lena Halléhn 

Mail: xxx@student.mdh.se    Mail: xxx@student.mdh.se 

Telefon: xxxxxx                                                            Telefon: xxxxxx 

Ni kan även kontakta vår handledare på Mälardalens högskola, Thorsten Schröter, via mail på 

xxx@mdh.se. 

22 april 2019 Akademin för utbildning,  

kultur och kommunikation 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Engelskundervisningens utformning och hur fritidsengelska integreras i undervisningen 

Skulle du kunna ge en kort sammanfattning av hur din engelskundervisning brukar se ut? 

Hur många gånger i veckan har du engelskundervisning och under hur lång tid? 

Varierar mängden av engelskundervisning beroende på vilken årskurs du har? 

Vad använder du för material? Används det till exempel lärobok eller material som du 

själv har gjort? 

Vilka arbetsformer brukar användas? Arbetar eleverna till exempel enskilt eller i grupp? 

Upplever du att eleverna har motivation i ämnet engelska? 

Vad har eleverna för intressen som berör det engelska språket? 

Hur integreras elevernas engelska aktiviteter i din undervisning? 

Upplever du olika kunskapsnivåer i engelskämnet? I så fall, hur gör du då för att anpassa till 

de olika eleverna? 	

Lärarens kompetens och erfarenhet 

Vad har du för erfarenhet när det gäller att undervisa i engelska? 

Vad har du för utbildning inom engelska? 

Känner du att din kompetens ger dig säkerhet i din roll som engelsklärare? 

Känner du att du har tillräcklig didaktisk kompetens för att skapa ditt eget material till 

undervisningen? 

Känner du att din kompetens ger dig möjlighet att integrera fritidsengelska i 

undervisningen? 

Känner du att du skulle vilja ha en vidareutbildning i engelsk didaktik? 

Känner du att du skulle vilja ha en vidareutbildning i hur man kan överbrygga glappet mellan 

fritidsengelska och skolengelska? 

 

 


