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Abstract  
The English language is becoming more common in our society. Research shows that students 

learn English in their spare time as well as in the classroom. The purpose of the study is to 

investigate teachers’ experiences of students’ previous knowledge in English, if it has 

changed over time in speech and vocabulary and what sources the teachers perceive that the 

students meet in their spare time. I considered it appropriate to use qualitative data collection 

in the form of semi structured interviews with experienced teachers. The result shows that the 

teachers in my study can see a change in previous knowledge over time and that the sources 

are often connected to the internet.  

I found that both the previous research and the results of my data in this study agree that 

extramural English is rewarding for students’ English knowledge. There has been a big 

change in an increased level of previous knowledge in English. An important conclusion is 

that this increase of previous knowledge contributes to greater variation of knowledge among 

students, which puts higher demands on teachers to individualize the teaching. 

Keywords: extramural English, motivation, early school years, education, second language, 

English  
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1. Inledning 

Forskning visar att elever i allt större utsträckning lär sig engelska såväl på fritiden som i 

klassrummet. Den typ av engelska eleverna möter på fritiden kallas för fritidsengelska (Pia 

Sundqvist, 2010). Fritidsengelskan kan bestå av aktiviteter såsom titta på TV eller film, 

chatta, blogga, spela tv-spel eller datorspel och att lyssna på musik på engelska. I 

Skolinspektionens (2011) rapport framkommer det att eleverna i svenska skolor visserligen 

lärt sig drygt hälften av sin engelska i skolan, men att resten härstammar från fritidsengelskan. 

Engelskan intar en ställning som gränsar till ett andraspråk för många svenskar och elevernas 

medvetenhet är tydlig då de skiljer på skolengelskan och engelskan utanför klassrummet.  

 

Under min tid på grundskolan fanns det inte samma tillgänglighet till internet som vi har idag. 

I en undersökning som först genomfördes 2005 av Statens Medieråd var den genomsnittliga 

debutåldern för internetanvändning nio år. Idag har majoriteten av barnen varit på nätet redan 

när de fyllt tre år. Barns användande av mobiltelefoner fortsätter att ligga på höga nivåer och 

86 procent av alla 9–12 åringar har idag en egen mobiltelefon. Medierådets (2015) 

enkätundersökning visade även att tillgången till mediateknik är hög. I detta beräknas tv, 

datorer och internetanvändning som närmar sig 100 procent i samtliga åldersgrupper. 

Forskningen visar även att elever i allt större utsträckning lär sig engelska såväl på fritiden 

som i klassrummet (Sundqvist, 2010; Lundberg, 2011). Dock finns det inte mycket forskning 

om lärarens medvetenhet om denna utveckling och hur fritidsengelskan kan eller har 

integrerats och använts i undervisningen. I denna studie undersöks det om lärare upplever en 

skillnad i förkunskaper över tid i engelska. En hypotes är att det bör finnas en tydlig skillnad 

då det skett en stor utveckling inom IT under en relativ kort period.  

 

1.1. Syftet 

Syftet med studien är att undersöka lärares erfarenheter av elevers förkunskaper, om de har 

förändrats över tid i tal och ordförråd, samt vilka källor lärarna upplever att eleverna har mött 

i sin fritidsengelska och hur relationen mellan fritidsengelskan och skolengelskan ser ut.    

 

 

 

1.2. Frågeställningar 

 

• Kan lärare se skillnad i elevers förkunskaper i ordförråd och tal i engelska över tid? 
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• Vilka källor upplever läraren att eleverna möter i sin fritidsengelska? 

• Hur används elevers fritidsengelska i undervisningen?  

 

2. Bakgrund  

Engelskan intar en ställning som näst intill ett andraspråk för många svenskar. Andraspråk är 

ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål och vars inlärning äger rum i en miljö där 

språket används. Enligt Skolinspektionens (2011) rapporter har svenskar i internationella 

mätningar väldigt goda resultat i engelska. I deras granskning visar det sig att svenska elever i 

tidigare utvärderingar uppskattat att de visserligen lärt sig drygt hälften av sin engelska i 

skolan, men att resten härstammar från fritidsengelskan. Många elever skiljer på 

skolengelskan och fritidsengelskan. Vid intervjuerna berättade eleverna hur de kommunicerar 

på engelska i autentiska situationer till exempel på internet och att det börjar bli en del av 

vardagen. I Sundqvists (2009) studie undersökte hon effekten av fritidsengelska på muntlig 

färdighet samt storlek på elevers ordförråd. Studien byggde på data i form av frågeformulär 

och språkdagböcker av svenska elever. Studien visade att elever lär sig engelska på fritiden 

samt att vissa aktiviteter är mer givande för muntliga kompetenser och ordförråd. Aktiviteter 

som kräver att eleverna ska vara mer produktiva och lita på sina språkkunskaper såsom 

videospel, internet och chatt är mer givande för deras lärande. Aktiviteter där eleverna kunde 

förbli mer passiva såsom exempelvis musik, tv och film är inte lika givande för deras lärande. 

Här identifierades även en könsskillnad: pojkar lägger betydligt mer tid åt produktiva 

aktiviteter inom fritidsengelskan än flickor. Därför har fritidsengelskan större inverkan på 

ordförråd och muntliga kunskaper för pojkar än för flickor.  

 

 

En möjlig förklaring till de goda kunskaperna anser Skolinspektionen (2011) vara på grund av 

fritidsengelskan som återspeglas i resultaten. Skolinspektionen (2011) rapporterade även att 

många lektioner har liknande upplägg. Lektionerna brukar ha en lärarledd inledning och 

därefter enskilt arbete där alla elever får samma uppgift att lösa vilket i sin tur ställer till 

problem på grund av nivåskillnaderna i kunskap. Resultatet blir att en del av eleverna blir 

klara snabbt medan andra elever behöver mer stöd. Läraren lägger ner stor möda på att gå runt 

och stötta de eleverna som är i behov. Inspektörerna i granskningen har sett att resultatet blev 

att många elever har setts sysslolösa och sitter och väntar på att få nya uppgifter, vilket kan 

hindra elever att vidareutveckla sin engelska. Sundqvist (2009) nämner att under hennes tid 
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som engelsklärare stötte hon på många elever vars engelska påverkats av fritidsengelskan. Ett 

av de fallen som presenterades var en student som pratade engelska med anmärkningsvärt flyt 

och med en skotsk accent. Eleven hade inte några skotska släktingar eller vänner. 

Anledningen till hans accent visade sig vara Sean Connery, den berömde skådespelaren. 

Studenten älskade att titta på hans filmer och eftersom Connery är skotte strävade studenten 

medvetet efter att tala med en skotsk accent. Ett annat exempel var en student vars skriftliga 

produktion var grammatisk dålig men bra gällande ordförrådets storlek och även talförmågan 

var god i jämförelse med hans skriftliga färdigheter. Förklaringen var att studenten spelade 

online videospel med personer som hade engelska som modersmål varje dag. Därför var han 

regelbundet engagerad i talad interaktion på engelska. 

 

Turgut & Irgin (2009) menar att resultatet i deras kvalitativa forskning visar att online 

dataspel visar potential för att främja lärandet i språkkunskaper i engelska. Det online spelen 

bidrar med är interaktion och rika konversationer på engelska för att kunna kommunicera och 

vinna i de olika spelen. Detta främjar språkinlärning och speciellt ordförrådet. Det framgick 

även att spel bidrar med en avslappnande miljö för språkinlärning till skillnad från skolmiljön, 

som kanske är mer stressig.  

 

Elever i Sverige startar oftast engelskundervisningen i årskurs 3, det vill säga när eleverna är 

runt nio år gamla. Till skillnad från förr är det inte ovanligt att många redan lärt sig en del 

engelska tack vare fritidsengelskan idag. Forskare hävdar rentav att de lär sig mer utanför än i 

skolan. Empirin från språkdagböckerna i Sundqvists studie (2010) avslöjade att en majoritet 

av informanterna regelbundet spendera tid på fritidsengelska. Medelvärdet var 18,4 timmar 

per vecka totalt. Dock fanns det en stor variation avseende hur mycket tid elever ägnar sig åt 

fritidsengelskan. Det varierade från 0 till nästan 60 timmar i veckan. Pojkar rapporterade dock 

att de nästan spenderar 21 timmar per vecka på fritidsengelska och flickorna rapporterade 

16,4 timmar per vecka. Pojkar ägnar signifikant mycket mer tid åt aktiva/produktiva 

aktiviteter än vad flickor gör (Sundqvist, 2010). 

 

I Sundqvists studie (2010) undersökte hon fritidsengelskans effekt på muntliga färdigheter 

och ordförråd hos unga. Två slutsatser var att en könsskillnad identifierades: pojkarna ägnade 

signifikant mer tid åt produktiva aktiviteter än flickorna; fritidsengelska hade därför större 

effekt på pojkarnas resultat. En annan slutsats var att fritidsengelska är en självständig 
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variabel (utan samband med socioekonomiska bakgrundsfaktorer) och en möjlig väg till 

studieframgång för elever. 

 

Sylvén & Sundqvist (2012) nämner i sin artikel att enligt deras observationer och 

dokumentationer av språkdagböcker kan de se att det vanligtvis sker en andraspråksinlärning 

utanför skolans väggar. Sylvén & Sundqvist (2012) konstaterar att engelskan numera är ett 

globalt språk och att inlärningen sker i stor utsträckning utanför skolan. De menar att detta 

fenomen även påträffas i andra länder med jämförbara utbildningssystem och 

socioekonomiskt välstånd, såsom Finland och Nederländerna. Fritidsaktiviteterna är till 

största del utvalda av eleverna själva, och motivationen blir därmed sannolikt hög. Som det 

råder konsensus kring, krävs det hög motivation för att något lärande ska äga rum och särskilt 

för att lära sig ett främmande språk som engelska. Standardspråket för fritidsaktiviteter inom 

data och internet som exempelvis online spel sker oftast på engelska. För elever som har 

engelska som andraspråk är det en utmaning och krävande att kunna delta i dessa aktiviteter.   

Henry, Sundqvist & Korp (2014) anser att det engelska språket länge varit närvarande i 

svensk populärkultur samt att generationer av unga svenskar har lyssnat på engelskspråkig 

musik, sett engelskspråkiga filmer och Tv-program samt läst engelskspråkiga tidningar över 

en tid. De anser att det inte är anmärkningsvärt att svenska elever möter engelska utanför 

skolan utan skillnaden är hur dessa möten ser ut till skillnad från tidigare generationer. Istället 

för att endast vara konsumenter av engelskspråkig populärkultur är dagens tonåringar även 

producenter av populärkulturen. Detta medskapande av engelskspråkig populärkultur sker i 

hög grad i digitala miljöer, såsom online spel och olika intresseforum. Redan i tioårsåldern 

utförs många språkliga aktiviteter via datorn. För de elever som spelar datorspel är det 

givande med ökad kunskapsutveckling inom engelska då dessa datorspel är komplexa och 

kräver i hög grad av deltagarna att de kan använda det engelska språket, både muntligt och 

skriftligt. En stor majoritet av barn som växer upp i ett uppkopplat land blir det Prensky 

(2011) kallar för digitala infödingar. Sverige kan ses som ett uppkopplat land som innebär ett 

högt tekniskt utvecklat samhälle. 

 

Sundqvist & Olin Scheller (2015) nämner att 92 procent av alla medborgare mellan 16 och 24 

år har tillgång till internet i sina hem dagligen. De menar att det är ett faktum att 87 procent av 

alla 6-åringar är uppkopplade dagligen. Till dessa fritidsaktiviteter som innehåller mycket 

engelska hör även sociala nätverk, särskilt bland tjejer. Dessa sociala nätverk kan vara 
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Facebook, Twitter, bloggar, exempelvis för att hålla kontakt, få information och bli 

uppdaterade av elevernas idoler, intressegrupper osv.  

 

Kunskapsnivån i engelska är hög i Sverige. En viktig förklaring till dessa engelska färdigheter 

hävdar Sundqvist och Olin Scheller (2015) bero på resultatet av svenskarnas omfattande 

engagemang i engelskspråkiga medier utanför skolan. Exempel på detta framkommer då 

endast efter två års formell engelskundervisning i skolan kommunicerar elever via Twitter för 

att kontakta och kommentera olika idoler på engelska. Online aktiviteter som dessa gör det 

enkelt för ungdomar att ständigt bli uppdaterade om deras idoler och favoritartister, 

skådespelare osv.  

Statens Medieråd (2015) är en myndighet som har bland annat till uppdrag att stärka barn och 

unga som medvetna medieanvändare. I deras rapport står det att digitala medier har kommit 

att bli helt integrerade i vardagslivet för svenskar. Nya och traditionella medier är självklara 

källor till information och underhållning. Med rätt inställning i mobiltelefonen kan vem som 

helst med mobiltelefon vara online dygnet runt. I deras resultat framkommer stora skillnader 

över tid i jämförelse med tidigare studier (Medierådet, 2005). Innehavet av surfplattor har 

ökat kraftigt sedan 2012/13. Bland tonåringarna har det nästan fyrdubblats, från 12 procent till 

46 procent. Ökningen av internetanvändning genom mobil syns tydligast i åldrarna 10–12 år 

och 17–18 år. I dessa mobila aktiviteter ingår film, videoklipp, sociala medier, spel mm. Den 

dagliga användningen av internet har ökat bland 9–13 åringar med 65 procent. Denna ökning 

tros vara kopplad till den ökande tillgången till internet i mobilen. Andelen högkonsumenter 

av dator/tv-spel är större bland pojkar än flickor. I tioårsåldern skiljer endast 4 procentenheter 

mellan pojkar och flickor.  

 

3. Metod 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares erfarenheter av förändring i elevers 

förkunskaper inom engelskämnet över tid samt vilka källor lärarna upplever att eleverna har 

mött i sin fritidsengelska.  

Då syftet med studien var att undersöka lärares erfarenheter ansåg jag att det var lämpligt att 

använda en kvalitativ datainsamling i form av semistrukturerade intervjuer. Informanternas 

erfarenheter är fokus i mitt arbete och kommer vara grunden för mitt resultat.  De individer 

som ingick i min studie förväntades utgöra en homogen grupp och ha liknande erfarenheter, i 

detta fall utbildade grundskollärare som har arbetat i minst 20 år som engelsklärare. Det var 
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dessa kriterier som studien utgick ifrån, dvs att kön inte spelade roll. Jag fick för denna studie 

tag på tre lärare som jag namngett: Lärare 1, Lärare 2 samt Lärare 3 för att skydda deras 

identitet (Bryman, 2011).   

 

3.1. Tillvägagångssätt för intervjuerna   

Innan intervjuerna ägde rum fick varje respondent ett informationsblad (se Bilaga 2) där det 

förklarades närmare vad studien ville undersöka samt begreppsförklaring för fritidsengelskan. 

En kort beskrivning om vad intervjun kommer att handla om ingick i informationsbladet. 

Detta för att underlätta samt för att få respondenterna mer bekväma under intervjun. 

Respondenterna fick även förklarat för sig att det är deras erfarenheter studien ville åt och 

därmed fanns det inga rätt eller fel samt att intervjun främst kommer att bestå av frågor där 

respondenten är den som mest pratar och jag blir mer en passiv lyssnare som eventuellt kan 

komma med följdfrågor, ett tillvägagångssätt som också förespråkas av Fejes & Thornberg 

(2009).  

Vikten av att intervjun inte blir avbruten eller störs på något sätt samt att det ska ske på en 

plats där respondenterna känner sig trygga ledde till mitt val att intervjuerna gärna ska ske i 

respondenternas klassrum efter lektionstid.  

 

De semistrukturerade intervjuer som använts i studien följde en intervjuguide (se Bilaga 1). 

Intervjuguiden innehöll tillräckligt med frågor så fenomenet, i detta fall lärares erfarenheter 

av engelskämnets förändring, blir bra belyst. Jag ställde öppna frågor till respondenterna så de 

gavs möjlighet att använda egna ord för att beskriva sina erfarenheter. Enligt Fejes & 

Thornberg (2016) ger semistrukturerade intervjuer även en möjlighet för forskaren att ställa 

mer specifika följdfrågor. Respondenterna ges i denna studie stort utrymme för att tala om 

sina upplevelser. Fenomenet som jag valt att undersöka är lärares erfarenheter, och analysen 

kommer att rikta in sig på att jämföra data för att undersöka likheter och skillnader. 

Intervjuerna spelades in och sedan transkriberades hela intervjuerna. 

 

3.2. Analys  

Kvale (1997) beskriver olika huvudmetoder för en kvalitativ analys som jag fick inspiration 

från till hur jag ska arbeta med att analysera min kvalitativa datainsamling. Kvale (1997) 

anser att genom att datamaterialet kodas i olika kategorier kan forskaren enklare urskilja dessa 

för att exempelvis hitta gemensamma nämnare. Genom att analysera likheter och skillnader 

kan forskaren enklare strukturera den stora textmassan som utgörs av data till ett antal 
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kategorier. Fokus kommer att ligga på att kategorisera dessa erfarenheter i olika kategorier 

utifrån de frågorna jag har ställt för att sedan hitta likheter eller om det är stora skillnader i de 

svar som ställts utav forskaren. Transkriberingen gör det enklare att skilja på de olika svaren 

läraren hade till respektive fråga för att sedan jämföra dessa. Till exempel ska svar på fråga 1 i 

intervjuguiden (se Bilaga 1) jämföras i Lärare 1, Lärare 2 och Lärare 3 olika svar och se om 

det finns likheter eller skillnader. 

 

4. Resultat och analys av data  

Nedan följer en kort presentation av informanterna, sedan lärarnas svar på respektive fråga 

från intervjuguiden (se Bilaga 1). 

 

4.1. Hur länge har respektive lärare arbetat som engelsklärare? 

Lärare 1: har arbetat i 20 år som engelsklärare och är klasslärare. 

 

Lärare 2: har arbetat i 23 år som engelsklärare och är klasslärare.  

 

Lärare 3: har arbetat i 24 år som engelsklärare och är klasslärare. 

 

 

4.2. Hur såg elevernas förkunskaper ut i ordförråd och tal i början av er karriär och hur 

visade eleverna detta? 

Samtliga tre lärare uttrycker att elevers förkunskaper uppfattades som väldigt små till skillnad 

från idag 2018. Lärarna uttrycker sig enligt följande i frågan om förkunskaper i början av 

deras karriär: 

Lärare 1:  

- Det är stor skillnad på förkunskaper nu i år till skillnad från när jag började undervisa 

för då tjugo år sedan. Det var väl kanske något ord som mamma och pappa hade lärt 

dem “hello”, “my name is”. Det klassiska men det var betydligt mindre än vad det är 

idag. 

Lärare 2:  

- Det eleverna kunde var egentligen att säga ”hello my name is ”och kanske lite färger 

och sen räkna upp till tio. Inte alla absolut inte alla men många kunde det. 

Lärare 3: 

- Ja i början så va de inte mycket engelska de kunde om något så kanske lite färger eller 

säga “hej” eller “hejdå” men inte mer än det, det var väldigt lite engelska i jämförelse 

med idag. 
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Samtliga lärare uttrycker att elevernas förkunskaper var väldigt små i början av deras karriär. 

Lärarna i denna studie kan se en tydlig förändring över tid. Lärare 2 säger att det eleverna 

egentligen kunde säga var “hello my name is” som är ytterligare ett exempel på en basisk 

engelska och det lilla man brukar lära sig i början av ett språk. Lärare 3 säger att de fraser som 

var populära i början var hälsningsfraser och inte mycket mer syntes i början av hens karriär. 

Det vill säga att i början av samtliga lärare i min studies karriär upplevde de att eleverna inte 

hade mycket förkunskaper.  

 

4.3. Hur ser förkunskaperna ut i ordförråd och tal hos eleverna idag och hur visar 

eleverna detta?  

Samtliga lärare är överens om att det är en skillnad i förkunskaper över tid. Som beskrivs 

ovan var förkunskaperna väldigt få och inte komplexa. Samtliga lärare är överens om att det 

inte var mycket förkunskaper som syntes i början av deras karriär och menar att nivån är 

betydligt högre nu än vad den var förr. Den engelska eleven har med sig idag beskrivs som 

annorlunda och på en mycket högre nivå i jämförelse med förr. Lärare 1 beskriver detta enligt 

följande:  

 

Lärare 1: 

- Det är stor skillnad på förkunskaper nu i år till skillnad från när jag började undervisa 

för då tjugo år sedan, jämfört med idag 2018 så är det ju en helt annan engelska som 

de behärskar. 

 

Lärare 1 menar att den engelska eleven behärskar nu är en helt annan, nivån har definitivt 

höjt. Lärare 1 säger vidare att: 

- Runt sexan där kan du ha fina konversationer med eleverna på engelska. Så de lär ju 

sig mer och mer och snabbare. 

Lärare 1 menar att tack vare elevernas goda förkunskaper kan man enklare arbeta vidare med 

eleverna i årskurserna. Dessutom leder det ofta till att man i årskurs 6 kan ha goda 

konversationer med eleverna på engelska. Hen menar att eleverna lär sig snabbare och 

snabbare i jämförelse med förr vilket gör det enklare för undervisningen att utvecklas. 

Undervisningen sker alltså på en högre nivå då läraren matchar elevernas förkunskaper och 

arbetar utifrån dessa samt att i samband med skolengelskan finns fritidsengelskan som bidrar 
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till kunskapsutvecklingen. Likt Lärare 1 menar Lärare 2 att nivån har höjts generellt i 

förkunskaper. Hen uttrycker sig enligt följande: 

 

Lärare 2: 

- Min upplevelse var från början så var de väldigt svaga i engelska framförallt pojkar 

som inte hade jättestort ordförråd. 

- Ja då har nivån ju höjts för alla elever förutom de nyanlända; de har ju fullt upp med 

svenska.  

 

Lärare 2 menar att skillnaden från början och nu är att eleverna var väldigt svaga i början av 

hens karriär, i synnerhet pojkar. Nivån menar hen har höjts generellt med undantag från de 

nyanlända eleverna som hen menar prioriterar att behärska det svenska språket. Lärare 3 har 

även märkt av en stor förändring över tid och beskriver detta enligt följande: 

 

Lärare 3: 

 

- Ja det klart det har skett en stor förändring i engelska, eleverna talar ju mycket bättre 

idag och redan i början kan vissa elever hur mycket som helst men vissa kan 

fortfarande ha lite kunskaper.  

- Det skiljer sig ganska mycket men allt som allt ja då kan elever mycket mer i början 

av engelskundervisningen till skillnad från förr.  

 

Lärare 3 likt de andra lärarna i denna studie är överens om att skillnaden är högre i 

förkunskaper men att det är väldigt olika beroende på elev. Hen menar att man fortfarande 

kan stöta på elever med lite förkunskaper i engelskan men att överlag är nivån högre och 

skillnaden finns i förkunskaper förr och nu. Lärare 3 menar att “allt som allt” så kan eleverna 

mycket mera engelska till skillnad från förr. Lärare 2 uttrycker sig vidare enligt följande: 

 

Lärare 2: 

- […] Så var de väldigt svaga i engelska framförallt pojkar som inte hade jättestort 

ordförråd. Det är ju de som har gått fram mest för de sitter med datorspel och chattar 



 13 

med andra spelare över hela världen på engelska. Så de kan ju både den “tekniska 

engelskan” och den här vardagliga ”pratengelskan”. 

 

Lärare 2 menar att generellt så var eleverna väldigt svaga i engelska förr samt att det är 

framförallt pojkar som har utvecklat förkunskaperna i engelska. Hen menar att pojkar 

generellt inte hade stort ordförråd och menar att pojkarna är de som har utvecklats mest i 

förkunskaper. Anledningen till detta anser lärare 2 vara att pojkar spenderar mer tid på 

datorspel än flickor som kan bidra till denna framgång i engelska. Hen upplever att tack vare 

interaktionen som eleverna som spelar datorspel har med andra spelare runt om i världen 

bidrar till att de utvecklar både den “tekniska engelska” och den vardagliga “pratengelskan”. 

Lärare 3 uttrycker sig enligt följande: 

 

Lärare 3: 

- Det skiljer sig ganska mycket men allt som allt ja då kan elever mycket mer i början 

av engelskundervisningen till skillnad från förr.  

- […] Pojkar är väldigt duktiga på att konversera på engelska och kanske är mer säkra 

det är ju ifrån spel gissar jag, men det är mer synligt när de är uppe i femman sexan 

men ja, det syns tydligt att de är hemifrån.  

 

Denna skillnad som Lärare 2 och Lärare 3 beskriver är tydligt var de tror att den härstammar 

ifrån, det vill säga datorspel. Lärare 2 och Lärare 3 är överens om att pojkar tenderar att 

spendera mer tid på datorspel än flickor och att datorspel oftast är i form av online spel som 

vidare innebär att de konverserar med andra runt om i världen på engelska. Dock påpekar 

bägge lärare att nivån har höjts för majoriteten av eleverna.  

 

4.4. Vad upplever ni att eleverna använder för engelskspråkiga medier och källor 

utanför skolan? 

Samtliga lärare upplever att eleverna möter en hel del engelska på fritiden. De är alla överens 

om att i möte med fritidsengelskan är internetuppkopplingen en stor del utav det hela. Lärarna 

uttrycker sig enligt följande vid frågan om källor: 

 

Lärare 1: 
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- Ja det är ju Youtube och det är Spotify som de lyssnar på sen är du ju en massa spel 

olika typer då. 

Lärare 2: 

- Framför allt datorer och tv spel och ja du vet internet överlag men de som spelar är de 

som talar mest. Men det är ju mycket som Youtube kanaler, kanaler och program de 

tittar på mer i engelska. Det var ju inte så förr utan det kom ju nu.  

Lärare 3: 

- Ja det är olika, pojkar brukar väl spela mycket på internet då de har kontakt med andra 

från olika länder då de pratar på engelska. Men även Youtube, filmer och musik. Det 

är många elever som kan massa låtar på engelska. 

-  Flickor kanske ser mer på Youtube och följer olika personer på engelska. Och 

mobiler, alla har ju mobil nu för tiden. Tror faktisk alla elever på skolan har redan 

mobiler i årskurs 3. Men de har väl med utvecklingen att göra. 

På följdfrågan om vilken utveckling som avsågs, svarade Lärare 3 den ekonomiska 

utvecklingen. Samtliga lärares erfarenheter av elevers fritidsengelska aktiviteter har en 

gemensam nämnare, nämligen internetuppkopplingen. 

Exempelvis så menar Lärare 1 att Spotify, spel och Youtube är aktiviteter som eleverna 

spenderar tid på och dessa tre kräver för det mesta att eleverna har en uppkoppling till internet 

för att kunna använda redskapen till fullo. Lärare 2 menar att datorspel, tv spel, Youtube samt 

tv program är det som hen upplever att eleverna möter i fritiden. Lärare 2 menar att internet är 

en av de stora pelarna i fritidsengelskan och det som eleverna överlag använder sig mycket 

utav för att komma åt deras val av fritidsengelskan. Lärare 3 likt övriga lärare menar att det är 

det klassiska som Spotify, dataspel, Youtube osv som är de populäraste aktiviteterna för 

fritidsengelskan men menar vidare att mobiler spelar en stor roll i elevers fritidsengelska. 

Återigen har vi uppkopplingen av internet som de flesta mobiltelefoner innehåller. Lärare 2 

menar att de flesta elever i grundskolan äger mobiltelefoner och att det har med utvecklingen 

att göra, den ekonomiska utvecklingen.  

 

4.5. Vad upplever ni är de största skillnaderna mellan engelskundervisningen när ni 

började undervisa och idag?  

Skillnaden över tid i förkunskaper är tydliga och detsamma bör gälla för 

engelskundervisningen som även den måste anpassa sig efter elevernas förkunskaper för bäst 
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möjliga undervisning. Denna förändring över tid bidrar även till en lite mer komplex 

klassrumsundervisning. Tack vare att vissa elever förkunskaper är godare än andras måste 

lärare även individanpassa undervisningen för att eleverna individuellt ska kunna utveckla 

sina kunskaper. Lärare 2 uttrycker detta enligt följande:  

 

Lärare 2: 

- […] Nu möts man alltid med någon som man kan konversera med på engelska i de 

åren som är väldigt duktiga […] Så undervisningen har fått bli mycket mer 

individanpassat så att de ska fungera.  

- Exempelvis så har vi några i ettan som har samma undervisning som de i fyran […] 

De har samma arbetsböcker och därför får man fixa så att det ska finnas rätt nivåer för 

alla i klassen. 

 

Denna utveckling upplever läraren som väldigt givande för elevers kunskapsutveckling. Dock 

måste undervisningen bli mer individanpassad än vad den var förr. I början av Lärare 3 karriär 

var eleverna oftast på samma nivå och läraren kunde börja med basengelska utan att elever 

inte kände sig tillräckligt utmanade. Tack vare att eleverna i stort sett låg på samma nivå 

kunde undervisningen vara generell och eleverna fick med hjälp av läraren utveckla sina 

kunskaper samtidigt. Eleverna lärde sig givetvis i olika takt men starten och 

nivåanpassningarna behövde inte variera i så hög grad som det gör idag. Vidare menar Lärare 

2 att undervisningen har kommit att bli mer individanpassad för att matcha elevernas 

förkunskaper och kunna utveckla dessa på bästa sätt. Exemplet som visas ovan att “nu möts 

man alltid med någon som man kan konversera med på engelska i de åren som är väldigt 

duktiga” är ett exempel på hur förkunskaperna har kommit att förändras drastiskt. Ett sätt att 

individanpassa undervisningen är för Lärare 2 att låta elever vars förkunskaper är över de 

vanliga använda sig utav samma arbetsböcker som de eleverna i högre klasser för att de ska 

kunna utmanas och utvecklas vidare.  

Lärare 1 har en annan syn på hur engelskundervisningen har utvecklats och vad den har 

bidragit med. Hen menar att genom att använda de tekniska redskapen som inte fanns förr kan 

man göra undervisningen enklare och på samma sätt få in fritidsengelskan i undervisningen. 

Lärare 1 uttrycker sig enligt följande: 
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Lärare 1: 

- Idag kan man ju koppla på med datorer och med mobiltelefoni, man kan använda 

dessa i undervisningssituation. Man kan lyssna på via inläsningstjänst via läroboken, 

de kan titta på en massa video […] Man har en helt annan möjlighet än vad man hade 

förr i tiden. Nu kan eleverna jobba via datorerna på olika grader i de olika elev spelen 

osv.    

 

Lärare 1 menar att utvecklingen i teknologin som skett över tid bidrar med olika redskap 

läraren kan använda sig utav i undervisningen. Denna utveckling gör det enklare för lärare att 

arbeta då nivåerna kan anpassas bättre med hjälp av elevspel. Exempelvis så finns det 

elevspel i engelska då eleverna ska klicka sig fram till svaren och på så sätt kunna gå vidare 

till nästa steg och så vidare. Eleverna får chansen att börja på samma nivå men även kunna 

repetera sina förkunskaper och komma till den nivån som är utmanande för de eleverna med 

goda kunskaper i engelska. På detta sätt kan Lärare 1 individanpassa engelskundervisningen 

inom elevspel så elever kan utmanas på sina nivåer och samtidigt ta in fritidsengelskan in i 

klassrummet. I denna skola hade varje elev varsin dator som de kunde arbeta med i diverse 

ämnen.  

 

Lärare 3 likt samtliga lärare upplever denna stora skillnad i förkunskaper. Lärare 3 menar att 

förkunskaperna är väldigt goda och att det kan ha kommit att bli en trend att prata på 

engelska. Lärare 3 uttrycker sig enligt följande: 

 

Lärare 3: 

- För de eleverna som är duktiga kan vara riktigt duktiga på engelska. […] Exempelvis 

så har jag en elev som säger att hemma så pratar de engelska ibland. 

- Just i undervisningen så måste man kolla av ordentligt var eleverna ligger 

kunskapsmässigt och utgå från det. 

 

Lärare 3 menar vidare att det som är skillnaden med engelskundervisningen förr och nu är att 

man idag måste ha en översikt över vart eleverna ligger kunskapsmässigt för att kunna 

undervisa. Lärare 3 menar att skillnaderna ökar och därmed måste en lärare kartlägga i vilka 
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nivåer eleverna ligger på och arbeta vidare utifrån detta. Samtliga lärare är överens om att 

undervisningen måste individanpassas mycket mer idag än vad det gjorde förr.  

 

4.6. Används elevernas fritidsengelska i er undervisning? 

Samtliga lärare i min studie är överens om att de inte använder sig utav elevernas 

fritidsengelska i undervisningen i lika hög grad som de hade velat. Samtliga lärare uttryckte 

sig enligt följande vid frågan om de använde fritidsengelskan i deras undervisning:  

 

Lärare 1: 

-  Inte så jättemycket, datorer används ju i undervisningen elevspel och sånt. 

 

Lärare 2: 

- Inte så mycket som den borde, kanske att man lyfter elevers konversationer som de 

haft med andra från olika länder till exempel “oj vem har du pratat med från de 

landet?”, “åh vad spännande” men inte i själva undervisningen.  

 

Lärare 3: 

- Inte lika mycket som jag hade velat kanske, ibland kan vi kolla på filmer på engelska. 

Och lyssna på låtar som eleverna vill höra under roliga timmen men inte helt kopplat 

till engelskundervisningen. Alla har ju så många olika intressen.  

 

Överlag så visar resultatet att lärare inte använder fritidsengelska i undervisningen i lika hög 

grad som de skulle önska. Dock är Lärare 2 och Lärare 3 överens om att det bör ingå mer 

fritidsengelska i deras undervisning. Bägge uttrycker sig att de skulle vilja eller att det bör 

ingå mer sådana aktiviteter som eleverna möter på fritiden i undervisningen. Dock 

kommenterade Lärare 1 inget vidare än att datorer och elevspel brukar användas i 

undervisningen men inget specifikt exempel på elevers intresse utanför skolan gavs. 

Produkten av detta är att lärare måste arbeta mer med att stämma av elevernas förkunskaper i 

början av deras engelskundervisning för att kunna arbeta vidare med klassen och kolla av vad 

som ytterligare behövs tilläggas eller anpassas i undervisningen för att det ska fungera på 

bästa sätt.  
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5. Diskussion  

Nedan kommer jag att besvara min frågeställning med hjälp av tidigare forskning och data 

från studien samt diskutera dessa.   

 

5.1.  Förändring i elevers förkunskaper i ordförråd och tal i engelska över tid 

I början av samtliga lärares karriär i denna studie är de alla överens om att de förkunskaper 

som de mötte var på en väldigt låg nivå. Samtliga lärare uttrycker det att eleverna kunde för 

de mesta säga “Hello” eller “My name is” samt lite färger på engelska men inte mer än det. 

Samtliga lärare upplever att nivån på förkunskaper låg på ungefär samma överlag i klasserna. 

Detta bidrog till att lärarna inte behövde individanpassa, i alla fall i början av undervisningen, 

för varje elev utan kunde hålla sin undervisning generell och samtidigt matcha största delen 

av klassens nivåer. Min upplevelse av lärarnas inställning var att det var enklare att undervisa 

en klass som ungefär låg på samma nivå samt att dagens klassrum ser mycket mer blandad ut 

nivåmässigt.  

 

Enligt Sundqvist (2010) har elevers muntliga färdigheter och ordförråd hos unga ändrats över 

tid. Hon menar att till skillnad från förr är det inte ovanligt att eleverna lärt sig en del engelska 

tack vare fritidsengelskan. Samtliga lärare i min studie uttrycker sig likt Sundqvist (2010) att 

tack vare den engelsk input som de möter utanför skolan har de bidragit till deras 

förkunskapers utveckling. Sundqvist (2010) hävdar även att de lär sig mer utanför skolan än i 

själva skolan. Resultatet av Sundqvists (2010) studie visar på att elever regelbunden spenderar 

18,4 timmar per vecka (medelvärdet) dock var variationsbredden 0 till 60 timmar per vecka 

vilket kan vara ett tecken på den stora variationen av nivån av förkunskaper som lärarna i min 

studie upplever att de möter bland sina elever. Henry, Sundqvist & Korp (2014) anser att det 

inte är anmärkningsvärt att eleverna möter mycket engelska på fritiden. Tvärtom så möter 

elever i hög grad engelska och oftast i form av digitala miljöer som bidrar till deras kunskaper 

i engelska språket. 

 

Skolinspektionen (2011) menar att enligt deras rapporter har svenska elever väldigt goda 

resultat i engelska. Resultatet i min studie tyder på att nivån har höjts signifikant och att det 

syntes tydligt att denna nivå har kommit mer och mer på senare tid. Denna nivåutveckling 

beskrevs på olika sätt av samtliga lärare i min studie. Skolinspektionen (2011) skriver vidare 

att svenska elever har i tidigare utvärderingar uppskattat att de visserligen lärt sig drygt 

hälften av sin engelska utanför skolan, det vill säga från fritidsengelskan. Det faller då 
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naturligt att samtliga lärare i min studie beskriver att fler och fler elever här visar redan i 

början av deras tid på grundskolan goda kunskaper i engelska. Lärare 2 beskriver detta enligt 

följande: “Nu möts man alltid med någon som man kan konversera med på engelska i de åren 

som är väldigt duktiga” Här ges ett exempel på det Skolinspektionen (2011) rapporterar 

nämligen att elevernas kunskaper har ökat och att det är synligt. Resultatet i min studie tyder 

på att det är en stor skillnad kunskapsmässigt och i förkunskaper bland elever över tid. Dessa 

skillnader i tal beskrivs ovan av Lärare 2 som menar att det är ofta hen möter elever i unga 

åldrar som kan konversera på engelska. Vidare hävdar även Lärare 1 att runt slutet av 

grundskolan kan eleverna hålla fina konversationer på engelska och att eleverna på senare tid 

lär sig snabbare. Kanske kan detta bero på all den input från fritidsengelskan och i samband 

med skolengelskan som skapar en god relation som bidrar till att öka elevernas kunskaper i 

och utanför skolan? Lärare 1 menar även likt Skolinspektionen (2011) att det är en helt annan 

engelska som eleverna nu för tiden behärskar. Det vill säga att dagens engelska är mycket mer 

utvecklad än vad den var för tjugo år sedan. Denna skillnad kan även ses i ordförråd och 

skrift. Sundqvist (2009) hävdar liksom samtliga lärare i min studie att elevers kunskaper i 

ordförråd även har förändrats samt att aktiviteterna på engelska som eleverna möter utanför 

skolan är sådana att de kräver att eleverna är mer aktiva i tal och skrift. Eleverna möter inte 

enbart engelska via filmer där de är mer passiva utan nu är de mer aktiva i möte med 

fritidsengelskan på olika sätt. Under Sundqvists (2009) tid som engelsklärare stötte hon på 

många elevers vars engelska påverkats av fritidsengelskan. Hon menar att fritidsengelska kan 

bidra till ökat ordförråd. Lärare 2 likt Sundqvist (2009) har även hen sett exempel på sådant 

fenomen i hens klassrum. Lärare 2 menar att framförallt pojkar har stort ordförråd men att 

överlag kan denna förändring ses i båda könen. Lärare 2 menar vidare att denna förändring 

givetvis är generell men i synnerhet har pojkars ordförråd ökat och att det kan bero på 

datorspel som Sundqvist (2009) även hävdar. Samtliga lärare i min studie är överens om att 

denna förändring är tydlig och har förändrats mycket på senaste tid. Sundqvist & Olin 

Scheller (2015) anser att kunskapsnivån i engelska är hög i Sverige och att det sannolikt beror 

på fritidsengelskan som eleverna möter, samtliga lärare i min studie beskriver även detta 

under intervjuerna.  

 

Vi kan nu konstatera att samtliga lärare i min studie är överens om att en förändring har ägt 

rum över tid i elevers utvecklande av förkunskaper vilket även forskningen hävdar. Lärare 2 

menar att det är framförallt pojkar som har gjort störst förändring och är oftast de som har 

stort ordförråd. I Sundqvists (2010) studie kom hon fram till två slutsatser varav en var en 



 20 

könsskillnad som identifierades nämligen att pojkar ägnar signifikant mer tid år produktiva 

aktiviteter än flickor och därmed hade fritidsengelska större effekt på pojkarnas resultat. 

Denna tydliga koppling är ett exempel på hur fritidsengelskan har kommit att påverka svenska 

pojkar. Lärare 2 menar att pojkar ägnar mer tid åt datorspel än flickor, Sundqvists (2010) kan 

bekräfta detta enligt hennes resultat. Pojkar ägnar betydligt mer tid åt aktiva och produktiva 

aktiviteter på engelska i fritiden. Pojkar spenderar 21 timmar per vecka i snitt medan 

flickornas medelvärde låg på 16,4 timmar. Lärare 3 menar att pojkar har utvecklats mer tack 

vare att det var främst de som var svaga i engelska förr. Dock så rapporterar Medierådet 

(2015) att den dagliga användningen av internet har ökat bland 9–13 åringar med 65 procent 

utan vidare notering till kön. Så denna skillnad i kön kanske beror på att pojkar upplevs blivit 

bättre för att det är de som har utvecklats mer och att nivån har höjts generellt? Engelskan är 

ett språk som de flesta möter minst en gång per dag via fritidsengelskan av olika slag (Sylvén 

& Sundqvist, 2012). Som tidigare nämnts hävdar Skolinspektionen (2011) att engelskan intar 

en ställning som gränsar till ett andraspråk för många svenskar.  

 

5.2. Vilken fritidsengelska möter eleverna egentligen?  

Samtliga lärare i min studie upplever att eleverna definitivt möter någon sorts fritidsengelska 

och de är alla överens om att fritidsengelskan har mycket att göra med internet. Lärare 1 

upplever att det är främst Youtube, Spotify och spel av olika slags som eleverna möter. Lärare 

2 även hen anser att spel, Youtube och musik är en stor del. Även Lärare 3 menar att spel på 

internet är något som eleverna oftast möter i fritids engelskan samt Youtube, filmer och musik 

har en stor roll. Gemensamt för dessa antagande är att det har att göra med internet och allt 

internet bidrar med. För det mesta är det mobiltelefons aktiviteter, datorspel, musik, film och 

sociala medier som beskrivs av samtliga lärare vara källorna till elevers fritidsengelska. 

 

Statens Medieråd (2015) menar att digitala medier är helt integrerade i vardagslivet för unga 

svenskar. De hävdar vidare att med rätt inställning på mobiltelefonen kan vem som helst vara 

online dygnet runt, i dessa mobila aktiviteter ingår bland annat film, videoklipp, sociala 

medier, musik och spel. Dessa aktiviteter som även beskrivs bland samtliga lärare i min studie 

att de erfarit att elever mött på fritiden. Lärare 3 likt dessa antagande uttrycker sig att nästan 

alla elever som börjar årskurs tre är ägare av mobiltelefoner och att det har att göra med 

ekonomins utveckling att göra. Samtliga lärare i min studie menar att denna utveckling i 

media har bidragit till att eleverna har mer val för aktiviteter inom fritidsengelskan som kan 

matcha deras intresse. Debutåldern för internetanvändning under år 2005 var nio år, idag är 
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debutåldern tre år. Av alla 9–12 åringar så har 86 procent sin egen mobiltelefon. Samtliga 

lärare i min studie menar att dom upplever likt Medierådets (2015) resultat att ägandet av 

mobiltelefoner har ökat. Internet och fritidsengelskan har kommit att samarbeta då engelskan 

är det språk som främst används i spel och sociala medier. Alltså öppnar mobiltelefoner med 

internet en stor dörr för vidare aktiviteter, sannolikt på engelska. 

 

5.3. Är det för det mesta spel?  

Samtliga lärare i min studie är överens om att det är för de mesta datorspel, internet och musik 

på engelska som eleverna möter i sin fritidsengelska. Lärare 2 beskriver dock att det är 

framförallt datorer och tv spel som används mycket på fritiden. Sundqvist & Olin Scheller 

(2015) anser att sociala nätverk som Facebook, Twitter och bloggar är exempel på 

fritidsengelska som särskilt flickor möter och att pojkar möter datorspel mer. Lärare 2 menar 

att det är framförallt datorspel som har en stor roll i fritidsengelska. Dock påstod samtliga 

lärare i min studie likt Sundqvist & Olin Scheller (2015) att “mobilanvändning” börjar bli en 

stor del utav elevernas fritidsengelska. Som jag nämnde tidigare har mobilanvändning med 

internettillgång (som de flesta har) bidragit med att man får snabbare tillgång till olika 

aktiviteter. Exempelvis behöver du inte längre en dator för att logga in på sociala nätverk som 

Facebook utan nu sker det mesta via en mobiltelefon snabbt och enkelt. Prensky (2001) 

hävdar att Sverige kan ses som ett uppkopplat land som innebär ett högt tekniskt utvecklat 

samhälle samt att den stora majoriteten av barn blir digitala infödingar.  

 

5.4. Fritidsengelskan + skolengelska = motivation? 

Samtliga lärare i min studie är överens om att det har skett en utveckling och att de flesta 

elever ansluter sig till internet av olika slag i sina fritidsaktiviteter. Man ska ha i åtanke att 

fritidsengelskan är till största del utvald av eleverna själva vilket vidare innebär att 

motivationen blir sannolikt hög. Motivation är en god ingrediens för att lärandet ska äga rum 

vilket de flesta kan vara överens om. Trots denna förhoppningsvis delade mening om 

motivation tas inte fritidsengelskan till vara på i undervisningen utifrån samtliga lärares 

uttalande. Lärare 2 och lärare 3 menar att de anser att det bör ingå mer fritidsengelska i deras 

undervisning. Om lärarens medvetenhet om att fritidsengelskans påverkan i förkunskaper har 

varit goda och kan se denna skillnad i relativ hög grad varför tas det inte in i deras 

undervisning? Samtliga lärare har uttryckt att engelskundervisningen får hjälp av 

fritidsengelskan på vägen till årskurs 6, varför tas då inte fritidsengelskan in mer i 

klassrummet. 
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Lärare 1 uttalade sig endast med att “nej” men att elevspel och datorer brukar ingå i 

undervisningen. Det är inte riktigt fritidsengelskan integrerad i undervisningen utan mer att nu 

för tiden har eleverna tillgång till datorer tack vare den ekonomiska utvecklingen.  

Turgut & Irgin (2009) menar att spel bidrar till en avslappnande miljö som gör det enklare för 

att språkinlärningen ska äga rum. Om datorspel skapar en avslappnande miljö för inlärning 

kan det vara en metod att använda på de elever som inte känner sig trygga i 

engelskundervisningen. Henry, Sundqvist & Korp (2014) anser att dagens ungdomar även är 

medskapande av engelskspråkig populärkultur som i hög grad sker i digitala miljöer. Denna 

komplexitet som eleverna kan möta i digitala miljöer såsom online spel kräver i hög grad att 

de kan använda engelska språket, både muntligt och skriftligt. Givetvis är det ett steg fram att 

datorer används i undervisningen men det bör vara mer genomtänkt. Lärare 1 och Lärare 3 

gav exempel på hur de upplevde att elevernas fritidsengelska användes i klassrummet, i form 

av diskussioner av elevers erfarenheter av möten med andra på engelska genom internet. 

Lärare 3 menar vidare att hen använder sig av elevers intresse i val av film och musik som 

kan vara på engelska men att det försiggick mestadels under “roliga timmen” och inte 

specifikt i engelskundervisningen. Min upplevelse av detta var att lärare saknar exempel och 

riktlinjer på hur de ska integrera fritidsengelskan i undervisningen. Samtliga lärare gav 

exempel på hur de ansåg att de integrerade fritidsengelska i undervisningen men av alla 

exempel som beskrevs ovan förefaller ingen vara tillräcklig eller genomtänkt.  

 

Vi kan nu konstatera att samtliga lärare samt forskningen är överens om att fritidsengelskan är 

bra för elevernas kunskapsutveckling. Trots detta används det inte i lika hög grad som det bör 

göra i undervisningen. Skolinspektionens (2011) rapport visar att lärare fortfarande håller sig 

till den traditionella engelskundervisningen som består av lärarledd inledning och genomgång 

för att sedan dela ut uppgifter till eleverna. Det resulterade i att många elever blev sysslolösa i 

väntan på att få nya uppgifter medans läraren gick runt och stöttade de svagare elever. 

Samtliga lärare i min studie beskrev denna stora kunskapsskillnad och hur de kan se det i 

deras klassrum. Trots att lärarna är medvetna om denna skillnad på kunskapsnivåerna visade 

granskningen av Skolinspektionen (2011) att lektioner oftast hade detta mönster. Varför 

bryter lärare inte detta mönster och testar något nytt? något som kan passa olika nivåer? Med 

hjälp av exempelvis elevspel med olika nivåer kan de elever som är på en högre nivå snabbt 

gå vidare för att kunna utmanas och utvecklas mer istället för att sitta sysslolösa.  

 



 23 

6. Slutsats  

Både forskningen och resultatet av min data i denna studie är överens om att fritidsengelskan 

är givande för elevers engelskkunskaper. Det har även skett en stor förändring över tid i ökade 

förkunskaper i engelska och att anledningen till detta är fritidsengelskan är även det något 

som forskningen och samtliga lärares erfarenheter är överens om. Den gemensamma 

nämnaren i frågan om vad för fritidsengelska det är som eleverna för det mesta möter har att 

göra med internet och allt som hör till internet även det är både forskningen och resultatet 

överens om. För det mesta är det internet, datorspel, musik, film och sociala medier som är 

källorna till elevers fritidsengelska, även detta är forskningen och resultatet i min studie 

överens om. Jag hade velat intervjua fler lärare och även använt mig utav observationer och 

kombinerat dessa för att tydligare se hur lärares engelskundervisning ser ut och hur eller om 

fritidsengelskan används i klassrummet.  

 

En annan slutsats är hur givande jag tror att det skulle vara att ta in fritidsengelska i 

undervisningen och på så sätt öka motivationen för svenska elever. Min förhoppning är att 

denna studie belyser fritidsengelskans påverkan på elever och att den bör integreras mer i 

undervisningen istället för de klassiska engelskundervisningarna som Skolinspektionen 

(2011) nämner. Lärarna i denna studie är medvetna om att denna förändring över tid och input 

av fritidsengelska är gynnsam för elevers förkunskaper och vidare går hand i hand under 

grundskolan. Jag ser potential i hur fritidsengelskan och skolengelskan kan komma att skapa 

ett gott samarbete om tydligare riktlinjer och hjälpmedel ges till lärare. Något nytt som jag 

upplever att min studie har visat är hur behovet av hur lärare ska gå tillväga för att integrera 

fritidsengelskan i undervisningen bör lyftas. Det finns mycket forskning i hur fritidsengelskan 

påverkar elevers kunskaper, dessvärre finns det mindre om hur lärare kan arbeta med 

fritidsengelska i sitt klassrum.  
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8. Bilagor  
 

 

8.1. Intervjuguide (Bilaga 1) 

 

 
 

• Hur länge har ni arbetat som engelsklärare?  
 

• Hur såg elevernas förkunskaper ut i ordförråd och tal i början av er karriär och hur 

visade eleverna detta?  
 

• Hur ser förkunskaperna ut i ordförråd och tal hos eleverna idag och hur visar 

eleverna detta?  
 

• Vad upplever ni att eleverna använder för engelskspråkiga medier utanför 

skolan?   
• Vad upplever ni är de största skillnaderna mellan engelskundervisningen när ni 

började undervisa och idag?  
 

• Används elevernas fritidsengelska i er undervisning?   
 

• Hur då i så fall?  
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8.2. Information till intervjudeltagare (Bilaga 2) 

 

 
 

Hej mitt namn är Francisca Perez och studerar till grund lärare i årskurs 4–6 vid Örebro 

Universitet, här kommer lite information om ämnet i fråga samt kontaktuppgifter.   

Jag har valt att undersöka engelsklärares erfarenheter av hur elevers förkunskaper förändrats 

över tid. Forskning menar att elevernas kunskaper kan ha påverkats av all media av olika slag 

som de kommer i kontakt med på fritiden. Begreppet Fritidsengelska syftar på den engelska 

som eleverna kommer i kontakt med utanför skolans väggar. Dessa aktiviteter är oftast något 

som eleverna frivilligt väljer att ägna sin fritid åt.  

 

Naturligtvis är ni anonym, varken namn eller arbetsplats kommer att nämnas under intervjun 

eller uppsatsen. Jag hoppas på att kunna göra en ljudinspelning som jag sedan raderar då den 

har transkriberats. Har ni några frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta mig via 

telefon eller mail.   

 

 

 

 
Mail: Franciscaperezz@outlook.com  
Mobil: 0739863388  
Handledare: Mattias Jacobsson  
Mail: mattias.jacobsson@oru.se  
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