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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att ur ett elevperspektiv undersöka och problematisera hur 

elevers förkunskaper kan tas tillvara i undervisningen inom ämnet engelska. Undersökningen 

baserades på kvalitativa forskningsintervjuer med åtta elever i år 9 samt fördjupningar i 

litteratur och styrdokument. Utifrån litteratur och styrdokument har fem utgångspunkter 

utformats. Dessa utgångspunkter fungerade som struktur och verktyg för att öka insikten om 

hur elevers förkunskaper kan tas tillvara. Utgångspunkterna var 1) elevers relation till 

engelska i skolan och vardagslivet, 2) skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet, 3) 

engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan, 4) hur elever lär sig 

engelska - både i vardagen och skolan, samt 5) tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

Resultaten visade på att eleverna upplever att deras förkunskaper inte tas tillvara i den 

utsträckning som är möjlig. Engelskämnet beskrevs som ett roligt och viktigt ämne av 

eleverna. Kontakten med och lärande av engelska i vardagslivet skedde primärt genom 

medierna TV/film, Internet/Msn samt musik. Eleverna upplevde att det är skillnad mellan 

engelska i skolan och vardagslivet, engelskan i skolan upplevdes som brittisk medan 

engelskan i vardagslivet upplevdes som amerikansk. Möjligheterna att kombinera dessa två 

ansåg eleverna dock finnas i skolan och undervisningen. Eleverna upplevde att engelskämnets 

förankring i deras vardag och världen utanför skolan är liten. Materialet i undervisningen 

återspeglade sällan elevers vardag, autentiskt material användes sparsamt och tillfällen att 

arbeta med något av personligt intresse gavs inte ofta. För det mesta angav eleverna att de 

slutna frågorna dominerade i undervisningen på bekostnad av de öppna. Eleverna ansåg att 

deras förkunskaper bör tas tillvara, men att det inte görs på ett tillfredsställande vis.         
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1. Inledning 
  

I åttonde klass fick jag och en klasskompis arbeta med ett fritt projekt i engelska. Vi valde att 

göra en engelsk serietidning, en kort tidning ska tilläggas. Eftersom vi var mycket intresserade 

av serier och relativt intresserade av engelska så tyckte vi om uppgiften. Anledningen till att 

vi tyckte om uppgiften är troligtvis att vi fann det meningsfullt, intressant och vi kände att vi 

tillförde något. Med andra ord, vi fick arbeta med något vi var intresserade av och våra 

förkunskaper togs tillvara på ett bra sätt. Förkunskaper kan definieras som de kunskaper en 

elev har innan han/hon kliver in i klassrummet. Det engelska språkets utbredning i dagens 

samhälle är stor och möjligheten till att få med sig engelska i form av förkunskaper till 

klassrummet ökar därmed. I Engelska, ämnesrapport till rapport 251 (NU-03) kan man läsa 

hur kontakten med engelska ser ut:  
 

Ett område där vi ser tydliga positiva skillnader är i vad som skulle kunna betecknas som 

fritidsengelska. Många resultat tyder på att eleverna aktivt använder engelska utanför skolan. De 

chattar och skriver brev på engelska, de surfar på Internet, de spelar interaktiva spel för att nämna 

några områden. Fler ungdomar idag än för tio år sedan anser sig också klara av att läsa en bok eller 

förstå bruksanvisningar på engelska  (Oscarsson & Apelgren, 2005 s 87). 

 

Ett resultat som visar på hur stor inverkan förkunskaper som tillskansas på fritiden har, är att 

den grupp som inte fått betyg kännetecknas av att de inte använder engelska på sin fritid i 

speciellt stor utsträckning. De använder inte Internet, chattar inte och spelar inte lika mycket 

TV-spel som genomsnittet i NU-03. (Oscarsson & Apelgren 2005, s 91) 

  

I rapporten Engelska i åtta europeiska länder (2004, s 47) tydliggörs det hur svenska 

ungdomar omges av engelska och hur det kan skilja mellan olika länder och delar av Europa. 

Exempelvis menas det att de flesta ungdomarna i Spanien och Frankrike omges av engelska i 

betydligt mindre omfattning än sina jämnåriga i andra länder. I Liss Kerstin Sylvéns (2005, s 

252) artikel anges svenska elevers vadande i engelska som en orsak varför svenskar har goda 

kunskaper inom engelska. Artikeln syftar till att presentera och diskutera resultatet av en 

undersökning om hur engelskan utanför skolan påverkar eleverna. Hon menar att svenska 

elever i hög grad exponeras av engelska i vardagslivet. Genom att lära sig mer om vad elever 

möter ute i vardagen kan lärare lättare inkorporera material som eleverna känner till. Att 

tillföra material från elevers fritid kommer att motivera och stimulera till ett bättre lärande, 

menar Sylvén (2005).   
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Enligt Bo Lundahl (1998, s 70) kompletterar och stöttar fritidsengelskan det som försiggår i 

klassrummet. På fritiden hänger sig elever sig åt sådant man är intresserad av samtidigt som 

mängden engelska är stor och många källor som dataspel, TV och tidskrifter används. Elever 

möter även språket under andra former på fritiden. Detta eftersom innehållet blir det 

viktigaste och fokus på den språkliga strukturen som finns i skolan inte är lika närvarande. 

Lundahl (1998) sammanfattar fritidsengelskan betydelse genom att säga: 
 

En sak är säker: fritidsengelskan hjälper till att bana väg för läsningen av större textmängder och 

för att textarbetet kan varieras och lämna utrymme för både en global eller övergripande förståelse 

och ökade insikter om språkets uppbyggnad och funktioner (Lundahl 1998, s 70). 
 

Förkunskaper kan ses som en grund till hur ny kunskap inhämtas och hur undervisningen kan 

bli meningsfull för eleverna. Ulrika Tornberg (2005, s 14) menar att vi måste veta vad våra 

elever fäster ny information på för att de ska känna mening med undervisningen. Människan 

vill ha sammanhang och att information ska utgå från det hon redan vet. Tornberg (2005) 

benämner de kunskapsområden som vi redan har som olika scheman. Dessa scheman hjälper 

människan att förstå och organisera nya erfarenheter och kunskaper.        

 

Att ta tillvara på de kunskaper som elever möter utanför skolan och integrera de i 

undervisningen kan vara en väg till att uppnå en bra och effektiv undervisning. Detta är något 

som även förespråkas i Grundskolan Kursplaner och betygskriterier (2000). Där står det 

följande i beskrivningen av engelskämnets karaktär och uppbyggnad:   
 

I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det 

rika och varierade utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan (Grundskolan 

Kursplaner och betygskriterier 2000, s 14). 

 

Kursplanerna är ett styrdokument och bör guida lärare i deras utövande av yrket. För att se hur 

lärare och undervisningen i skolan lever upp till detta kriterium kommer jag i min uppsats att 

ur ett elevperspektiv undersöka och problematisera hur elevers förkunskaper kan tas tillvara 

inom ämnet engelska. Elevperspektivet tillkommer genom att jag valt att basera min 

undersökning på att intervjua elever.  
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2. Bakgrund 
 

För att få en övergripande bild över det område som jag valt undersöka valde jag att fördjupa 

mig i relevant litteratur. Det är dessa fördjupningar som jag har använt när jag formulerat 

utgångspunkterna (se kap. 3. Syfte), som tillkommit för att få en bra struktur på informationen 

samt för att specificera vad som undersöks. Utgångspunkterna har sedan fått ligga till grund 

för den intervjuguide som jag utformat och använt mig av. Eftersom forskningen inom 

området, hur elevers förkunskaper kan tas tillvara, tycks vara begränsad för att inte säga 

obefintlig så kommer en del av materialet i detta avsnitt att fungera som anledning till varför 

jag gör denna undersökning och varför det är viktigt att forska i frågan om hur och vilka 

möjligheter det finns för att elevers förkunskaper tas tillvara inom ämnet engelska.    

 

 

2.1 Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan 

 

När glappet mellan ”verkligheten” och skolan blir för stort så är risken stor att eleverna inte 

finner undervisningen meningsfull. Vad ska man med kunskap som man inte kan använda i 

livet/verkligheten till? Elevers förkunskaper kan här ses som en gigantisk tillgång då det blir 

som en brygga mellan deras egna liv och undervisningen i skolan. Både Tornberg (2005) och 

Gunnar Sundgren (1996) talar om hur dessa skillnader mellan skolvärlden och elevernas egna 

värld och uppfattningar inte alltid går ihop. Ett problem som Tornberg (2005, s 17) påvisar är 

distansen mellan ”verkligheten” och klassrummet. Hon menar att problemet består i att den 

kunskap som bildats utanför skolan ska förmedlas i skolmiljö. Förmedlandet av dessa 

kunskaper ska sedan ske så att eleverna kan se sambandet mellan ”verkligheten” och 

klassrummet. Som Tornberg (2005) säger:     
 

Om detta samband saknas och skolverkligheten t.ex. består av ett nedslitet klassrum, 

lärobokstexterna, grammatiken och orden som skall läras in till varje gång, föreligger risken att 

eleven förknippar språkundervisningen med det som man ägnar sig åt i klassrummet och som 

testas på proven. Språkundervisningen hamnar på så sätt i ett slags ingenmansland där det är 

mycket långt till människorna som talar språket och till deras värld (Tornberg 2005, s 17). 

 

För att sambandet ska finnas med i undervisningen så tolkar jag det som att det är det upp till 

varje enskild lärare att tillföra så pass mycket verklighetsnära och vardagsliknande kunskap 

som möjligt. Detta för att motverka att ett ojämnlikt förhållande uppstår mellan de två. Detta 
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kan ske när läraren frångår de traditionella redskapen i undervisningen, såsom texter ur 

gemensamma boken, glosor och grammatiska begrepp, och ger sig hän åt en mer inkluderande 

och öppen undervisning. Ett exempel på hur detta skulle kunna gå till visar Tornberg (2005) 

på genom att belysa skillnaden mellan display questions och referential questions: 
 

Man brukar skilja på display questions (faktafrågor där läraren redan vet svaret och ställer frågan 

som kontroll) och referential questions (öppna frågor där svaret beror på den information, reaktion 

eller värdering som eleven förmedlar) (Tornberg 2005, s 45). 

 

Genom ett sådant tillvägagångssätt får eleven, som jag tolkar det, använda sina förkunskaper 

istället för de svar som troligtvis redan finns angivna någonstans. Referential questions är 

exempel på en teknik som har sina rötter i det sociokulturella perspektivet att se på pedagogik. 

(se kapitel 2.3) 

  

Sundgren (1996, s 29) ställer sig frågan om vilka symbolsystem och vems symbolvärld skolan 

gynnar, vetenskapens, skolans eller elevens? Han menar att skolan inte arbetar med 

verkligheten såsom den visar sig i livet utanför klassrummet. Det är istället en slags form av 

verklighetsrepresentation eller symboler för världen utanför klassrummet som förmedlas i 

skolan. Det är här det uppstår problem då kravet ställs på dessa symboler att de förstås av 

eleverna så att de kan relatera till symbolerna och bli motiverade för inlärning av kunskap.     

Sundgren (1996, s 49) menar att det i skolans värld oftast vetenskapens symboler som får 

företräde istället för barn och ungdomars symbolvärldar. Det ingår och har ingått ofta i det 

undervisande uppdraget att byta ut elevers tolkningar av världen mot de högre värderade 

symbolsystem pådyvlade av vetenskapen och vuxenvärlden. Enligt Sundgren (1996, s 52) 

menar Gardner att inlärningssituationer bör organiseras så att elevers vardagliga symbolvärld 

konfronteras med den vetenskapliga.  

 

Engelskans förankring i världen utanför skolan kan ibland bero på hur pass mycket texter och 

material som hämtas utanför skolan. Lundahl (1998, s 59) diskuterar hur autentiska texter 

används i skolan, med autentiska texter menas sådant som behållit sin ursprungliga form och 

som har producerats för andra syften än språkundervisning. Han menar att autentiska texter 

inte alls förekommer i lika stor utsträckning som de språkligt förenklade och tillrättalagda 

texterna från läromedelsföretagen. Enligt Lundahl (1998, s 62) är ett av argumenten för att 

använda autentiska texter att tillrättalagda böcker ofta inte har de kulturella dimensioner som 

kan finnas i autentiska texter. Det handlar om att beskrivningar av barns vardag eller 

språkliga vardagsuttryck faller bort. Omvänt så är det lättare att hitta autentiska texter som 
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beskriver vardagslivet i engelsktalande länder sett ur barn och ungdomars perspektiv.     
 

Ett val som oftast får konsekvenser för hur en lektion ser ut och hur väl elevers förkunskaper 

tas tillvara är valet av läromedel och användningen av dessa. Karin Ankarberg (2006) utreder 

hur olika läromedel tar vara på förkunskaper och öppnar för ett mer informellt lärande. 

Definitionen av informellt lärande tar Ankarberg av Maria Falk (2001). Falk (2001, s 21) 

menar att det informella lärandet är när man lär sig språket genom att använda det i samtal, 

lyssnande och läsning, samt att det sker mer på personliga premisser, genom att det man 

tillägnar sig är ett resultat av det egna intresset och egna erfarenheter. I sin undersökning av 

läromedel kommer Ankarberg (2006) fram till att elevers vardagskunskaper tas tillvara på ett 

varierande sätt. Skillnaden mellan de olika läromedlen är stor då en del uppmuntrar till 

användandet av egna kunskaper medan andra endast efterfrågar det som går att hitta i 

tillhörande textmaterial. Bristerna i en del läromedel kan påvisas genom följande citat: (GS 

och TT i citatet är två olika läromedel.) 

 

Både GS och TT är böcker av den sorten att de i stor utsträckning baseras på texter med 

efterföljande övningar av en typ som efterfrågar kompetens först och främst i språkliga regler. För 

att ha möjlighet att använda sig av elevers vardagskunskaper och för att utnyttja ett informellt 

lärande verkar detta dock inte vara tillräckligt. Då eleverna endast får använda språket som en 

metod för att avkoda vissa uppgifter verkar inte läromedlen uppmuntra och förespråka samtalet 

elever emellan, dvs. ett samtal som skulle kunna leda till att eleverna själva får uttrycka sina 

kunskaper och lära sig av varandra (Ankarberg 2006, s 36). 

 

Mera öppna frågeställningar och stimulans till användandet av egna kunskaper fann 

Ankarberg endast i ett av de tre undersökta läromedlen. Den läromedelsanalys som Ankarberg 

har gjort borde naturligtvis vara en ordentlig väckarklocka för dem som författar läromedlen. 

Men för att förstå hela bilden av hur pass mycket elevers förkunskaper kan tas tillvara så 

krävs mer forskning inom andra delar av undervisningen. 

 

 

 

 

 

2.2 Engelska i skolan - vem äger språket? 
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Görs det skillnad på skolengelska och den engelska som elever har med sig från världen 

utanför skolan i form av förkunskaper? Vem som äger och definierar språket blir en fråga om 

makt och vem som har rätt att säga vad som är rätt eller fel och vilken engelska som är den 

korrekta. I sin artikel Handlar språkdidaktiken enbart om språkinlärning? ställer sig Tornberg 

(2003, s 238) bland annat frågan om vem som äger språket. Den lite mer precisa frågan är 

snarare vem som äger språkundervisningens språk? Med det menar hon att det ofta finns en 

skillnad mellan språket som eleverna lär sig i skolan och kanske deras egna eller någon 

annans version av språket. Det språk som eleverna får lära sig är ofta läromedlens, 

läromedelsförfattarnas och språklärarens språk. Konsekvensen av detta blir då att eleven kan 

känna viss rädsla över att använda sin version av språket. Eleven kan således känna att det är 

den engelskan som lärts ut på lektionen som är viktig och inte den som eleven kanske har lärt 

sig på fritiden. Tillvaratagandet av elevers förkunskaper kan därmed bli lidande. Dock, 

påpekar Tornberg (2003) att det är viktigt att varken den ena eller den andra versionen av 

språket ska få förtur, utan en integration och utveckling av de olika versionerna är önskvärd. 

Eller som hon själv säger det: 
 

Detta skall inte förstås så att den studerande inte skulle behöva utveckla sin språkförmåga eller slå 

sig till ro med sin egen version. Vad jag snarare vill framhålla är vikten av att hon, samtidigt som 

hon utvecklar sitt språk, kan känna att också hennes version av språket (även om den är tillfällig, 

eller under utveckling) accepteras och kan användas för personliga, angelägna syften (Tornberg 

2003, s 240). 

 

Claire Kramsch (1996, s 28) myntar uttrycket �speakers in their own right�. Hon menar att 

eleven ska själv uppfatta sig som en individ med en egen utveckling i sitt eget språk. Det 

handlar även om att läraren ska se eleven och hans/hennes språkliga kunskaper för vad just 

den eleven kan. Om det sker så kan alla mötas på olika nivåer och en meningsskapande social 

interaktion kan äga rum. Motsatsen till �speakers in their own right� är enligt Kramsch (1996) 

ofullkomliga �native speakers�. Som jag tolkar det så är skillnaden mellan de två begreppen 

den att om eleven ses som en ofullkomlig �native speaker� så ägs och förvaltas språket av 

läraren och läromedlen, medan en �speaker in his/her own right� har större inflytande och 

delaktighet i språket som lärs ut och används i klassrummet. Detta kan göra att eleven tillför 

mer av sina egna kunskaper och färdigheter. Därmed upplevs troligtvis undervisningen som 

mer meningsfull och intressant. 

2.3 Förkunskapers tillvaratagande från ett sociokulturellt perspektiv 
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Ett grundkrav för att skolan ska kunna ta tillvara förkunskaper som elever tillskansat sig på 

fritiden är att man erkänner vikten av all kunskap och allt lärande, och inte bara den kunskap 

och version av lärande som finns i skolan. Stöd för det finner man som jag har förstått det 

inom det sociokulturella perspektivet på lärande. 

 

Roger Säljö (2000, s 14) menar att en grundläggande utgångspunkt för det sociokulturella 

perspektivet är att man ser lärande som en aspekt av all mänsklig verksamhet. I varje 

vardaglig situation, händelse, samtal eller handling finns det en möjlighet att personer eller 

grupper tar med sig någonting som i framtiden kommer att bli användbart. Lärandet blir 

följaktligen ett eventuellt resultat av all mänsklig verksamhet och kan således ej länkas till 

bestämda arrangemang såsom undervisning och skola. Att lärande föregås av undervisning är 

en konvention av mänsklig kunskapsbildning som skapats av skolan. Detta lärande, som jag 

tolkar det, kan då lika gärna ske när en elev är hemma och kommer i kontakt med det 

engelska språket som när hon/han är i skolan och har undervisning i engelska. Ett citat av 

Säljö (2000) som exemplifierar detta mycket väl är följande: 
 

... det är väsentligt att inse att vardagliga praktiker i den myriad av kommunikativa och fysiska  

aktiviteter som samhället utgör i sig innehåller en pedagogik. Och denna är många gånger 

betydligt mer övertygande än formell undervisning. Även om den sistnämnda typen av 

sammanhang för lärande är viktiga ..., finns det många andra miljöer där människor lär (Säljö 

2000, s 13). 

 

En liknande syn på lärande kan man finna i den internationellt utbredda whole language- 

rörelsen och tanken att fokusera på meningsskapande istället för på färdighet. Enligt Lundahl 

(1998, s 65) är Frank Smith en av förespråkarna för whole language. Smith skiljer mellan 

formell och informell inlärning. Den informella inlärningen är allt vi ägnar oss åt utanför 

skolan. Det är impulsivt, sker utan ansträngning och pågår ständigt. Lärandet äger rum i 

samspelet med andra eller we learn from the company we keep. Det formella lärandet däremot 

tar plats i skolan och fokuserar på repetition, kontroll av lärande, enskilt arbete och att lära sig 

en sak i taget. Enligt Lundahl (1998) så sammanfattar W. Haversen whole language med att 

formulera åtta principer. En av de principerna som faller samman med hur elevers 

förkunskaper kan tas tillvara är:  
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Inlärning sker på samma vis i och utanför klassrummet och utgår från vad eleven redan vet. Vad 

som sker i klassrummet är en fortsättning på vad som sker ute i verkliga livet. Inlärningsaktiviteter 

måste vara meningsfulla och relevanta (Lundahl 1998, s 66). 

 

Tillvaratagandet av elevers förkunskaper beror ofta på hur undervisningen i klassrummet ser 

ut. En ansats som faller under det sociokulturella paraplyet och som kan öppna för ett 

tillvaratagande av förkunskaper är den dialogiska undervisningen som Olga Dysthe (1996, s 

220) förespråkar. För att förstå vad den dialogiska undervisningen grundar sig i följer här 

Dysthes definition av dialogbegreppet: 
 

Dialogen är alltså en grundläggande kvalitet i allt mänskligt samspel, men den är också ett mål vi 

måste eftersträva i de många olika samspelsituationer där vi möter andra människor, t ex i 

klassrummet (Dysthe 1996, s 64). 
 

Dysthe (1996, s 222) väljer att beskriva skillnaden mellan vad hon kallar det monologiska och 

det dialogiska klassrummet, i vilket hon förespråkar det dialogiska. Det monologiska 

klassrummet grundar sig i att reproducera, förmedla och mäta kunskap, som i sin tur ofta är 

förbestämd innan lektionen. Problemet blir då att undervisningen utgår ifrån redan given 

kunskap och inte anknyter till elevers egna erfarenheter. Det är bara i det dialogiska 

klassrummet som elever själva tillåts att vara meningsskapande personer i samspel med 

varandra och med läraren. Dysthe (1996, s 232) exemplifierar olika tekniker man kan använda 

för att praktisera dialogisk undervisning. En teknik som kan öppna upp för möjligheten att ta 

tillvara elevers förkunskaper inom engelskundervisningen är användningen av autentiska 

frågor. Autentiska frågor är i princip samma sak som det som Tornberg (2005, s 45) benämner 

som referential questions eller öppna frågor. Dysthes (1996, s 232) definition av autentiska 

frågor är att de på förhand inte har ett givet svar utan det är upp till eleven att tänka och 

reflektera själv och inte leta i läroboken efter rätt svar. Autentiska frågor kan vara ett verktyg 

för läraren att utmana elevernas uppfattningar, engagera eleverna i undervisningssamtalen och 

en hjälp i att få eleverna att se sambandet mellan den nya kunskapen och det som de kunde 

tidigare. Motsatsen till autentiska frågor är slutna frågor eller display questions, som Tornberg 

(2005, s 45) benämner dem, där det bara finns ett rätt svar och det finns hos läraren eller i 

facit. För enkelhetens skull kommer jag i fortsättningen att benämna dessa två olika 

frågetyper som öppna och slutna frågor. Efter att ha redogjort för relevant litteratur och 

styrdokument följer här mitt syfte och tillhörande utgångspunkter. 
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3. Problemformulering 
 

 

3.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att inom ramen för språkundervisningen finna förutsättningar för 

hur elevernas förkunskaper i engelska kan tas tillvara. 

 

 

3.2 Forskningsfråga 

 

Vägen till mitt syfte går via forskningsfrågan som är det instrument som hjälper till att 

definiera vad som egentligen studeras. Eftersom jag ämnar undersöka hur elevers 

förkunskaper kan tas tillvara är det essentiellt att reda ut hur förhållandet mellan engelskan i 

skolan och i vardagslivet ur ett elevperspektiv ser ut, därav är min forskningsfråga följande:  

 

• Hur upplever elever i år nio förhållandet mellan engelska i skolan och engelska i 

vardagslivet? 

 

 

3.3 Utgångspunkter  

 

Utifrån mitt syfte och min forskningsfråga har jag utformat fem utgångspunkter. Detta har 

gjorts för att få en bra struktur på hela undersökningen och klargöra vad det är jag ska 

undersöka.  Eftersom utgångspunkterna är grunderna för vad jag vill undersöka så har de fått 

agera stomme till den intervjuguide som jag använt mig av vid de olika intervjutillfällena (se 

bilaga). Intervjuguidens utformande grundar sig i de efterforskningar jag gjort i bakgrunden 

samt för att kunna uppfylla syftet att finna förutsättningar för hur elevers förkunskaper kan tas 

tillvara. Utgångspunkterna kommer vidare i denna uppsats att fungera som rubriker i både 

resultat och analysdelen.  

 

• Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet 

• Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 
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• Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

• Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och skolan. 

• Tas elevers förkunskaper tillvara?  

 

 

3.4 Avgränsningar 

 

Jag har avgränsat mig i min undersökning om hur elevers förkunskaper kan tas tillvara genom 

att anlägga ett elevperspektiv och bara intervjua elever. Jag har valt att inte intervjua lärare 

eftersom jag ville få reda på hur eleverna känner att deras förkunskaper tas tillvara. Jag 

avgränsar mig också kvantitativt eftersom fler intervjuer skulle bli för omfattande och 

tidskrävande. 

 

 

4. Metod 
 

Metoden som jag valt är den kvalitativa forskningsintervjun. Valet av intervju istället för 

exempelvis enkät grundar sig i att intervjun ger större möjligheter till djuplodning i form av 

följdfrågor anpassade till de svar den intervjuade ger. Med en enkät så givs inte den 

möjligheten i lika stor utsträckning då svaren är mer bundna till de förutbestämda frågorna. I 

mitt fall har jag utgått från min intervjuguide och sedan beroende på svaren improviserat 

följdfrågorna för att få fram så mycket information som möjligt av den intervjuade. Som jag 

redan nämnt vill undersöka hur elevers förkunskaper tas tillvara ur ett elevperspektiv. Såsom 

Steinar Kvale (1997) enkelt uttrycker det i sin inledning �Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem� (Kvale 1997, s 9).  

 

 

4.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Jag har valt att använda det som Kvale (1997, s 32) benämner som halvstrukturerad intervju. 

Denna intervjuform innebär för min del att jag utformat olika utgångspunkter, från litteratur 

och styrdokument. Dessa utgångspunkter, eller teman som Kvale (1997, s121) kallar det, har 

sedan formulerats till en intervjuguide med relevanta forskningsfrågor som i sin tur har mer 
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precisa underordnade frågor. Denna intervjuguide har jag haft med mig och använt mig av 

under intervjuerna (se bilaga). Dock så finns möjligheten att vara flexibel och göra 

förändringar av frågornas ordningsföljd och form om det krävs för att följa upp svaren från de 

intervjuade. Det är denna flexibilitet som är en av de variabler som skiljer den 

halvstrukturerade från den mer strukturerade varianten av intervju åt.  

 

Kvale (1997, s 26) menar att en forskningsintervju handlar om att få empirisk kunskap om 

undersökningspersonens vardagsvärld genom att ställa frågor. Kvale (1997, s 13) 

avmystifierar intervjun som forskningsmetod genom att beskriva den som ett samtal, dock 

med en struktur och ett syfte. Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan likställda parter, 

eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Ämnet för intervjun 

presenteras av forskaren, som också kritiskt följer upp den intervjuades svar på frågorna 

Enligt Kvale (1997, s 14) så är styrkan i den kvalitativa forskningsintervjun att den fångar upp 

människors många olika uppfattningar och att den har enastående möjligheter att beskriva hur 

en människa uppfattar sin vardagliga värld. Kvale (1997, s 42) menar att en av de filosofiska 

tankeströmningar som fått stå i centrum för hur den kvalitativa forskningsintervjun ser ut är 

fenomenologin.    

 

 

4.2 Fenomenologi 

 

Fenomenologin blir särskilt viktigt i min undersökning eftersom jag strävar efter att beskriva 

och undersöka hur elever känner att deras förkunskaper inom ämnet engelska tas tillvara.  

Enligt Kvale (1997 s 54) är fenomenologins bidrag till den kvalitativa intervjun framför allt 

sökandet efter en förståelse av sociala fenomen utifrån deltagarnas egna perspektiv och en 

beskrivning av världen från individen såsom han/hon uppfattar den. Detta samtidigt som en 

förutsättning är att människors verklighet definieras av hur de uppfattar den. En förenkling är 

att fenomenologin strävar efter en direktbeskrivning av upplevelsen utan hänsyn till 

upplevelsens orsak eller ursprung. Det är just denna direktbeskrivning av hur eleverna 

upplever att deras förkunskaper tas tillvara som jag önskat att förmedla och beskriva i denna 

uppsats. Något som jag finner ger ytterligare en dimension i utförandet av intervjuprocessen 

är det reflexiva anslaget. 

 

 



 15

4.3 Reflexion 

 

Begreppet reflexion är mångsidigt men min definition hämtas från Heléne Thomsson (2002). 

Thomsson (2002, s 38) definierar reflexion som att det uppstår när ett fenomen ses ur olika 

vinklar eller när en utsaga kan speglas och förstås på olika sätt. I arbetet med reflexion 

innebär det att man låter olika tankar kollidera med varandra i en process. Kunskap är inte 

något som finns utan något som skapas. Reflexion har varit allestädes närvarande i min 

undersökning, speciellt i utformningen av utgångspunkterna som bildar stommen till den 

intervjuguide som jag använt mig av. Detta eftersom det är viktigt att rätt ämnen och frågor 

diskuteras under intervjun. Jag testade mina frågor dels på personer i min närhet dels i en 

testintervju med elever för att se hur frågorna skulle besvaras och huruvida en vidare 

diskussion möjliggjordes. Också i analysen av intervjuerna har reflexion varit ett angeläget 

inslag, då jag var tvungen att reflektera över vad som var mest viktigt att koncentrera på och 

släppa det som inte var angeläget. Det var en process där tankar fick mötas för att sedan 

presenteras i slutsatsen som ny kunskap.      

 

 

4.4 Analysmetod 

 

Enligt Kvale (1997, s 184) så är ett sätt att analysera en intervju att skapa mening ad hoc. Med 

ett sådant tillvägagångssätt till analysen så tillåts man växla fritt mellan olika tekniker och 

inget standardmetod för analysen används. Detta är ett tillvägagångssätt som jag funnit 

fruktsamt då jag i huvudsak har sammanfattat svaren från alla intervjuerna till en 

meningsbärande enhet under de olika utgångspunkterna som jag redogjort för. Jag har tolkat 

och reflekterat över det som eleverna har berättat genom att relatera det till litteraturen och 

styrdokument som jag behandlat i min bakgrundstext. Detta sätt att analysera intervjuerna har 

även sina rötter i den metod som Kvale (1997, s 175) benämner som meningskoncentrering, 

vilket innebär att man formulerar intervjupersonernas uttryck mer koncentrerat. Längre 

uttalande blir således mer koncisa och den huvudsakliga innebörden omformuleras i några få 

ord. Jag är väl medveten om att jag som författare av undersökningen spelar en stor roll. 

Kvale (1997, s 188) menar att en intervjuundersökning är beroende författarens urval och 

kontextualisering av intervjuuttalandena. Läsaren av en undersökning har inte tillgång till det 

stora materialet av transkriberade intervjuer som forskaren har, därför blir min roll som 

tolkare och filter av materialet en viktig faktor för hur undersökningen presenteras.   
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4.5 Urval och tillvägagångssätt 

 

Jag har valt att intervjua åtta elever som alla hade uppnått en ålder av 15 år. Intervjuerna 

skedde på en grundskola i en stad i Mellansverige Jag valde just den skolan eftersom jag 

verkat där som lärare och på grund av närheten. Eleverna gick i två olika klasser, dessa 

klasser kommer i fortsättningen att benämnas som klass A och klass B. Två klasser med två 

olika lärare valdes för att bredda undersökningen och för att undvika en likriktning på 

intervjuerna och svaren. Urvalet skedde slumpvis genom att de två olika lärarna valde ut var 

tredje namn på klasslistan. Jag valde att intervjua elever i år nio eftersom de har större 

erfarenhet av engelskundervisning än elever i år sju eller åtta. I skriften Forskningsetiska 

principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2003, s 9) från 

Vetenskapsrådet, under Samtyckeskravet, står det att om deltagarna i en intervju är under 15 

år så krävs det vårdnadshavarens godkännande. Eftersom elevernas ålder inte spelar någon 

roll för undersökningen valde jag att intervjua de som var 15 år. Samtyckeskravet är en del av 

individskyddskravet som i sin tur ska stå som den självklara utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden, enligt Vetenskapsrådet. Övriga delar av individskyddskravet 

är informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eleverna har blivit väl 

informerade om vad syftet med min studie är, därav bockar jag av informationskravet som 

uppfyllt. Konfidentialiteten har säkerställts genom att det inte går att identifiera vem som ger 

uttryck för vilka uppfattningar, samt att endast jag har haft och kommer att ha tillgång till de 

svar som erhållits. Uppgifterna som jag samlat in har i linje med nyttjandekravet endast 

använts för min undersökning och inte spridits vidare för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

 

Sammanlagt så har jag genomfört fyra intervjuer med två elever närvarande vid varje tillfälle. 

Efter att ha testintervjuat en grupp om tre elever så kom jag fram till att det är mer fördelaktigt 

att intervjua eleverna två och två. Detta därför att om man vid intervjutillfället är fler än två så 

föreligger risken att någon av intervjupersonerna hamnar i bakgrunden inte vågar/vill uttrycka 

sig fullt ut. Genomförandet av intervjun tog plats i ett avskilt rum på skolan med bandspelare 

och mikrofon. Efter varje avslutad intervju har en transkribering av den inspelade intervjun 

utförts. Vid transkriberingen förfinades språket så att det senare gick lättare att förstå. 

Likafullt var noggrannheten i förfinandet av språket hög för att inte förlora vad eleven sade 

och vad andemeningen var.     
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4.6 Validitet  

 

Kvale (1997, s 214) menar att grunden till att kvalitativ forskning ska leda till valid 

vetenskaplig kunskap är att man undersöker vad man utger sig för att undersöka. Validiteten i 

en undersökning beror alltså på om syftet uppfylls i undersökningen. Kvale (1997, s 218) 

menar också att en undersöknings validitet beror på hantverksskickligheten hos författaren. 

Hantverksskickligheten utvecklas parallellt med undersökningen och innebär ifrågasättande, 

kontrollerande och teoretiskt tolkande av texterna. Validiteten i min undersökning anser jag 

vara god då syftet uppfylls och förhoppningsvis så har hantverksskickligheten utvecklats 

under hela undersökningen. Dock så anser jag att det i slutändan är läsaren som bedömer om 

undersökningen är valid eller inte, det jag kan säga är att arbetet med undersökningen har 

skett med största möjliga noggrannhet.    

 

 

5. Resultat 
 

I följande del kommer resultatet av de fyra intervjuerna som gjorts att presenteras. Detta 

kommer att göras genom att redovisa en intervju i taget. Jag har valt att beskriva varje intervju 

utifrån de utgångspunkter som nämnts tidigare i denna uppsats. Dessa är: 

 

• Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

• Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

• Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

• Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och skolan. 

• Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

De två deltagarna i varje intervju kommer att benämnas som elev 1 och elev 2 genom hela 

resultatredovisningen. 

 

 

5.1 Intervju 1 

 

De två eleverna i intervju 1 var pojkar och gick i klass A. 
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Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Båda två anser sig ha goda kunskaper i engelska och att engelska är ett av de roligaste ämnena 

i skolan. �Det är roligt att lära sig engelska, man känner att man kommer att ha nytta av det.� 

som elev 1 understryker. Då jag frågar vilken nytta de kommer att ha/eller har av engelska så 

blir svaret från elev 1: �När jag reser utomlands och kanske om jag ska jobba utomlands.� 

Även elev 2 anser att engelskan är viktig, dock så fokuserar han mer på nuet och menar att: 

�Det är mest när jag kollar på TV och är ute på Internet.�  

 

Elev 2 leder oss in på nästa del och det är hur de kommer i kontakt med engelska utanför 

skolan, det vill säga deras vardagsliv. Här skiljer sig de båda åt. Medan elev 1 mest möter 

engelska genom TV och film, så har elev 2 den största kontakten med engelska genom att 

chatta på Msn med kompisar som har att annat modersmål än svenska. Msn är ett 

dataprogram där man kan chatta med personer från hela världen. Den gemensamma nämnaren 

för honom och hans kompisar är att de behärskar engelska. Därigenom sker mötet genom ett 

lingua franca.   

 

Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

 

I denna fråga svarade eleverna först olika, dock kunde jag efter några följdfrågor få veta att de 

hade liknande tankar fast de formulerade sig olika. Elev 1 menade att engelskan som han lär 

sig i vardagslivet är mer slangliknande och inte lika korrekt som den engelska han lär sig i 

skolan. Elev 2 tyckte att skillnaden bestod i att engelskan i skolan är väldigt brittisk, till 

skillnad mot den som han möter i vardagen genom �TV och sånt� som han anser vara mer 

amerikansk engelska. Då elev 2 sa detta instämde elev 1 senare och sa att det var så han 

menade också. Skillnaden mellan de två typerna av engelska gjordes ännu tydligare då frågan 

om vilken av de två som värderades högst ställdes av mig. Båda två svarade unisont att det 

var den brittiska engelskan som värderades högst. Dock hade de svårt att förklara varför de 

trodde att det var den som värderades högst och av vem. Svaga viskningar om att �det är ju så 

det är� och �för att det är så� kunde ändå uttydas. 

 

I elevernas vardagliga kontakt via olika medier med det engelska språket så tyckte de att den 

mest givande aspekten och som de kunde ta med sig till skolan var att deras ordförråd 

utökades.  
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Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

 

När elev 1 och 2 skulle beskriva hur de kände att engelskundervisningen talade till dem och 

deras vardag, med det menas framför allt det faktiska innehållet i undervisningen och inte den 

språkliga aspekten, så var båda två inne på samma spår. Nämligen, att det varierade och när 

det hände så var det ofta vardagliga familjehändelser, exempelvis en text ur deras 

gemensamma övningsbok som handlade om en familj som åkte ut och badade vid en sjö en 

sommardag.  

 

Användning av autentiskt material, såsom tidningsartiklar, filmer och böcker, hämtat ifrån 

den engelsktalande världen utanför textboken och tillhörande övningsbok var enligt båda 

eleverna ovanligt i undervisningen och förekom inte så ofta. Dock menade eleverna att det var 

mycket uppskattat de gånger som läraren faktiskt använde sig av ett mer autentiskt material i 

undervisningen.   

 

Möjligheten att arbeta med det eleverna är intresserade av verkar vara mycket beroende på 

hur pass duktiga de är. Som elev 2 uttrycker det: �Vi har en grej som vi ska vara klara med 

allihopa, och de som blir klara har chansen att fördjupa sig i nånting som man är intresserad 

av.� Elev 2 exemplifierar det genom att berätta om när han fick möjligheten att arbeta med 

vad han var intresserad av. Han valde att fördjupa sig i fotbolls-VM och beskrev med 

entusiasm hur roligt det hade varit. Elev 1 kunde inte komma ihåg senast han hade arbetat 

med ett självvalt projekt, men menade också att man hade möjligheten om man var flitig och 

låg före alla andra.   

 

På frågan om hur de känner att de har användning av den engelska de lär sig i skolan så var 

elev 2 väldigt rättfram och sa: �När folk kommer och pratar med en så hjälper det inte med att 

bara ha kollat på filmer, det är i skolan som man får förklaring av ord och hur allt hänger 

ihop.� Elev 1 nickade instämmande och menade att i skolan kan man lära sig orden i både 

andra och tredje form. Han tillade sedan �mer grammatik alltså�. 

 

Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och i skolan. 

 

På frågan om hur de lär sig mest engelska på fritiden och genom vilket medium detta sker så 

menade elev 2 att det var när han chattade med sina kompisar på Msn. Elev 1 däremot tyckte 
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att han lärde sig mest genom att titta på en engelsktalande film med också textremsan på 

engelska, �Då lär man sig hur orden stavas också� menade han. Således var TV/film och 

Internet de två medierna som elev 1 och 2 sa att de lärde sig mest engelska av på fritiden. 

 

Under lektionen i skolan så tycker båda att det är när de har grupparbete och när man �pratar� 

som man lär sig mest engelska. Elev 2: �Grupparbeten, då får man ju se vad folk tycker och 

tänker. Om jag ser på saken på ett sätt så kan en annan i gruppen se det på ett annat sätt.�  

Elev 1 fortsatte: �Man lär sig mycket om sig själv och tänker igenom texten.� Med att �prata� 

menade eleverna givetvis att prata på engelska, både lärarledd konversation och konversation 

mellan elever inkluderades. Elev 1 menade att det var i skolan som man lärde sig om man 

uttalade ord rätt eller inte: �Det kan ju skilja sig lite när du sitter hemma och är i skolan, i 

skolan kan du ju alltid fråga.�  

 

Efter att ha förklarat skillnaden mellan öppna och slutna frågor så frågade jag vilka de lärde 

sig mesta av och vilka de mötte mest i skolan. Båda var överens om att båda frågetyperna 

förekom ungefär lika ofta och att det var bra eftersom båda fyller sin funktion. 

 

Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

Efter att ha diskuterat olika aspekter om hur deras förkunskaper tas tillvara, ville jag i slutet av 

intervjun ställa den raka frågan om de känner att skolan tar tillvara deras förkunskaper och om 

de tycker att det är skolans jobb att göra det. Båda eleverna tycker att deras förkunskaper tas 

tillvara på ett bra sätt, även att det är skolans jobb att göra det. Elev 2 beskriver det som att 

förkunskaperna ger en bakgrund till det som händer på lektionen: �Man kan ha hört ett ord 

förut och sen dyker det upp på lektionen, då har man ju med det i bakhuvudet.� När en 

precisering från min sida sker och frågan om dem känner att just det de är intresserad av och 

ägnar mycket av sin vardag åt är representerat i skolan så blir svaret lite annorlunda. Då blir 

svaret från båda två att det blir för komplicerat att jobba med det som alla är intresserade av, 

och att det inte händer så ofta.  
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 5.2 Intervju 2 

 

De två eleverna i intervju 2 var också pojkar som gick i klass B. 

 

Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Båda eleverna tycker att ämnet engelska är viktigt. Elev 1 menar att: �Man lär sig mycket på 

breda utrymmen, hur man lever i USA och England till exempel.� Elev 2 blickar mer framåt 

och säger att det är viktigt när man �typ ska resa eller jobba utomlands�.  

 

Kontakten med engelskan i vardagen är stor för båda två och det sker genom de flesta medier, 

men framförallt genom musik och film. Elev 1 säger att han ofta tänker på vad texterna 

handlar om: �När jag väl börjat lyssnat på en låt några gånger så förstår jag det mesta.� Elev 2 

lyssnar också mycket på musik, dock så är endast cirka hälften på engelska, då resten är på 

andra språk.  

 

Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Elev 2 svarar direkt att det är skillnad, och att skillnaden består i att �på TV och sånt där� är 

det mer slang och amerikansk engelska. Han menar att de lär sig mer brittisk engelska i 

skolan, annars så hör man inte så mycket brittisk engelska. Elev 1 instämmer, men lägger 

även in en värdering i skillnaden, då han säger att även om det är mer korrekt att prata brittisk 

engelska föredrar han att lära sig och prata mer amerikanskt. Han känner att det är mer vanligt 

eftersom de pratar så på TV. Elev 2 tycker att han förstår båda dialekterna lika bra men att det 

är mycket svårare att prata den brittiska. Han säger också: �Nästan alla i våran grupp pratar 

mer amerikansk engelska än brittisk. Förutom läraren.�  Båda eleverna känner att de måste 

ställa om sig en aning och försöka prata mer brittiskt när de har lektion. 

 

Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan.  

 

Båda eleverna hade svårt att svara på om de kände igen sig i det material som användes i 

undervisningen. De hade fortfarande fokus på den språkliga aspekten och menade att 

engelskan i skolan ibland kunde kännas främmande, då den inte liknade den lite mer 
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�vanliga� engelskan de tog till sig i vardagslivet. Dock så kände de att de ibland kunde 

relatera till materialet i undervisningen, men exempel kunde inte ges.  

Autentiska texter och material förekommer inte speciellt ofta enligt båda eleverna, �kanske 

nån gång i månaden� som elev 1 uttrycker det. Inställningen till att jobba med autentiskt 

material är dock väldigt positiv, även att inkludera media i undervisningen ses som en 

outnyttjad resurs av båda eleverna. Så här föll en del av meningsutbytet: 

 

Elev 2: Det är alltid roligare att använda riktiga saker, än att bara sitta på lektionen och få glosor och 

sånt. 

Jag: En engelsk tidningstext då? 

Elev 2: Det är också roligt. Det blir ofta för snackigt när det bara är övningar i övningsboken och 

glosor för det är ingen som orkar göra sånt. 

 

Båda eleverna känner att de har användning för den engelska som de lär sig i skolan. Dock så 

gjorde de inte så stor skillnad på vardagsengelskan och engelskan de lär sig i skolan. Elev 2 

menar att �det är ju all engelska som man lär sig som man har användning för�. En skillnad 

mellan eleverna som kom fram när vi diskuterade var de lärde sig mest nya ord, var att elev 1 

lärde sig väsentligt mer nya ord i vardagen än i skolan. Detta medan elev 2 hade mer nytta av 

glosor och lektioner för att förbättra sitt ordförråd. Det avgörande skälet för denna skillnad 

uttryckte elev 2 så här: �Ja, men det är nog för att jag inte kollar på TV lika mycket som han.�  

 

Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och i skolan. 

 

De två medier som båda eleverna känner att de lär sig mest engelska genom på fritiden är 

musik och film. Speciellt film då textremsan är frånvarande: �då får man verkligen anstränga 

sig�, som elev 2 uttrycker sig. Elev 1 förordade musiken som en god källa till kunskap och 

visade prov på att det är nyfikenheten och intresset som leder till ny kunskap. Han menade: 

�Man måste ju lära sig det [engelska] eftersom man vill veta vad det är de sjunger.�  

 

När det gäller lärandet av engelska på lektionen så är det framförallt grupparbete och lärarledd 

föreläsning/genomgång som båda eleverna förespråkar. Huvudargumentet för varför lärarledd 

genomgång är så bra är att det är tyst då och alla lyssnar enligt elev 1. Han säger: �Det är 

alltid lugnare när läraren går igenom saker, för om man ska läsa så orkar man inte det, då 

börjar man prata och sådär, det blir stökigt och man kan inte koncentrera sig.�    
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Angående vilken sorts frågor som dominerar undervisningen så menade båda eleverna att det 

är de slutna frågorna som är de mest förekommande. Något som de inte hade någonting emot 

då �det är lättare med dom eftersom svaret finns i texten� enligt elev 1. Då jag efter detta svar 

propagerade lite för de öppna frågorna genom att säga att det inte finns några rätt eller fel svar 

på dem och att man framför allt hämtar svaret från sig själv, så framkom en annan anledning 

varför de föredrog slutna frågor. Nämligen, som elev 1 säger: �Ja men då kanske det är mer så 

att en person inte vågar berätta om sig själv inför hela klassen, då är det lättare om man läser i 

boken och hittar svaret där.�     

 

Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

På frågan om deras förkunskaper tas tillvara eller ej är båda eleverna lite tveksamma. Elev 1 

menar att det inte sker så ofta, utan det är mer att vissa ord som han lärt sig i vardagen som 

kan hjälpa till att förstå en del i engelskundervisningen. Elev 2 tycker att hans förkunskaper 

inom engelska mest hjälper honom när han ska uttala ord. Båda tycker dock att det är viktigt 

att skolan tar vara på elevers förkunskaper, som elev 1 påpekar: �Det är ju engelska också.�        

 

 

5.3 Intervju 3 

 

De två eleverna i intervju 3 var en pojke och en flicka som gick i klass B. 

 

Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet.  

 

Ämnet engelska är enlig båda eleverna roligt och viktigt.  Det som elev 1 i första hand tänker 

på varför det är viktigt är: �Om man ska ut och resa eller jobba, då träffar man ju folk ifrån 

andra länder.� Elev 2 utvecklar mer om varför det är roligt med engelska då han säger att �det 

är ju tufft att kunna ett annat språk�. 

 

I vardagslivet känner båda eleverna att det är mest genom Internet och TV som de stöter på 

engelska, båda tycker också att de gör så i stor utsträckning. Engelskan på Internet möter elev 

1 mest när hon ska installera och använda olika nedladdningsprogram. Elev 2 menar att det är 

mest när han chattar med utländska kompisar som han kommer i kontakt med och använder 

engelska på Internet. 
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Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Här upplevde båda eleverna att det var skillnad på den engelska de lär sig i skolan och den de 

möter i vardagslivet. Det var dock elev 2 som påpekade det, medan elev 1 höll med, genom 

att säga: �Engelskan man använder här i skolan kan ibland vara lite tråkig, den andra 

[vardagsengelskan] känns som den inte behöver vara precis rätt hela tiden.� Att den engelska 

de lär sig i skolan är mer värd förtydligas just när jag frågar om det är någon skillnad i värde 

mellan de två. Elev 1 säger: �I skolan lär man sig ju den perfekta engelskan, den som är rätt.� 

För att få dem att vidare utveckla vad de menar ställer jag följdfrågan om de inte pratar rätt i 

engelska filmer då? �Jo, men då tänker man ju inte på grammatiken så mycket.� Den 

�perfekta� engelskan och grammatiken verkar således vara det som skiljer engelskan som de 

lär sig i skolan mot den som de möter ute i vardagslivet. Dock, så känner båda eleverna att det 

går bra att använda sig av den engelska de lärt sig i vardagen när de kommer till skolan, någon 

omställning är inte nödvändig. Som elev 1 säger det: �Man använder ju engelskan man lär sig, 

både i skolan och hemma.� 

 

När vi kommer in på vad det är som de tar med sig mest från vardagen i form utav 

engelskkunskaper så är det framförallt nya ord som de införlivat i sitt ordförråd.  

 

Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

 

På frågan om de kunde relatera till materialet och kände igen sin egen vardag i 

engelskundervisningen, så menade båda två att det skedde ibland men att texterna ofta var 

överdrivna och inte alltid kändes realistiska. När jag bad om exempel berättade elev 1 om en 

text som de hade använt under den senaste lektionen. Elev 1 beskrev texten som att: �Den 

handlade om framtiden och hur ett klassrum skulle se ut då, en massa överdrivna grejer som 

robotlärare och sånt där.� 

 

Användning av autentiskt material i undervisningen upplevs av båda eleverna som sparsamt 

och förkommer inte särskilt ofta. Här återkommer resonemanget som elev 1 förde om 

förankringen i världen utanför skolan och elevernas vardag då hon säger: �Jag tycker sånt 

man får i skolan ofta känns tillgjorda och sådär, överdrivna. Då är det bättre att få lite om hur 

det är i verkligheten.� Detta är något som elev 2 också förordar då han säger: �Det borde vara 

mer sånt, då får man mer inblick.� 
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Chansen att jobba med något som eleverna själva har som intresse och/eller sysslar med på 

fritiden är inte så stor om man lyssnar till vad de har att säga. Det senaste tillfället som 

eleverna kommer ihåg att detta skedde i någon form var i år sju. Då arbetade de med projektet 

�Proud to be�, som gick ut på att göra ett kollage om sig själva och berätta om sin familj och 

sina intressen. Då jag frågade vad de tyckte om det, blev svaret �kul� från elev 1 och �för en 

gångs skull skriva om nåt man själv tycker är viktigt� från elev 2.    

 

Det är framförallt ett område som eleverna fokuserar på när de ska beskriva hur de har 

användning för den engelska de lär sig i skolan när de är utanför skolan. Det området ligger 

utanför Sveriges gränser, båda eleverna känner att det är när de är ute och reser som de har 

mest nytta av engelskan. Som elev 1 säger: �När man åker ut och reser så även om de som bor 

där inte pratar engelska, så är ju all information på engelska.�     

 

Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och i skolan.  

 

Som tidigare nämnts är Internet en av de största källorna som de båda eleverna har när det 

gäller kontakt med det engelska språket utanför skolan. Till detta kan man även tillfoga att det 

är det medium som de känner att de lär sig mest engelska av enligt båda eleverna. Elev 2 

menar att han lär sig mest genom Internet: �Man är ofta inne på samma sidor och då nöter 

man in och så, sen är man ju oftast intresserad av det som står också.�  

 

Lärande under lektionstid i skolan sker bäst på olika sätt enligt de båda eleverna. Elev 1 

tycker att man lär sig mest genom att använda textboken och sen göra övningar i tillhörande 

övningsbok. Hon menar att: �Man gör uppgifterna och sen kan man ju repetera om dom så att 

allting fastnar.� Elev 2 däremot föredrar när läraren �står där framme och förklarar�.      

  

Den frågetyp, av öppna och slutna, som båda eleverna anser sig stöta på mest i 

engelskundervisningen är de slutna. När jag frågar vidare om vilken frågetyp de tycker är 

roligast och mest lärorik så blir det dock de öppna frågorna som får bifall av de båda. Elev 2 

säger: �Det är ju inte så kul och bara sitta och leta i en text och sånt, som nån annan tycker, 

det är ju lättare att ta från sig själv.�    
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Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

När vi kommer till slutdiskussionen om hur deras förkunskaper tas tillvara i skolan tycker 

båda eleverna att det görs ibland, men inte så mycket och ofta som de vill. De tycker även att 

det är skolans uppgift att göra det, som elev 2 uttrycker det: �Jo, för sånt man lär sig på 

fritiden är sånt man är intresserad av. Det är bra att veta nåt om det.�   

 

 

5.4 Intervju 4 

 

De två eleverna i intervju 2 var flickor och gick i klass A. 

 

Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Båda eleverna har en positiv inställning till engelska då de tycker att det är ett av de viktigaste 

ämnena i skolan. Elev 1 tycker även att det är ett av de svåraste ämnena. Anledningen till att 

de anser det vara viktigt med engelska finner de framförallt i möjligheten att göra sig 

förstådda utomlands, både genom resor och jobb. 

 

Den största kontakten med engelska i vardagslivet känner båda eleverna kommer från TV och 

film. Som elev 1 uttrycker sig: �Mest TV och film tror jag, det är roligast i alla fall.� Elev 2 är 

lite restriktivare i sin beskrivning av hur hon kommer i kontakt med engelska i vardagslivet, 

hon säger att: �Det inte är så mycket, mest genom film.�  

 

Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Angående skillnader mellan engelskan som de möter i vardagslivet kontra den de möter i 

vardagen så är den inte så stor, språkligt sett, enligt båda eleverna. De kände heller inte att 

engelskan från vardagen och den i skolan värderades olika, utan �de är väl typ lika bra� enligt 

elev 1. Det är snarare formen som engelskan presenteras via som de anmärker på då de ska 

berätta om skillnaderna, så här menade elev 2: 

 

Elev 2: Ja, det blir liksom mer kul att kolla på film hemma, i skolan är det mer såhär allvar. 

Jag: Varför tror du att det är så? 
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Elev 2: Filmen är liksom roligare, då blir man mer intresserad. 

 

Det som båda kände att de hade mest nytta av, gällande vardagskunskaper i skolan, var att de 

lärde sig hur ord uttalas genom att titta på TV och film. 

 
Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

 

Huruvida deras vardagsliv var representerat och relaterbart i materialet som eleverna möter i 

skolan varierade mellan de två eleverna. Elev 1 menade att: �Det är mer kapitel och handlar 

om olika saker, det handlar liksom inte om vardagslivet och sådär.� Detta medan elev 2 kände 

en större möjlighet att relatera till materialet i skolan då hon beskrev att det skedde ibland. 

Exemplet hon gav var: �En gång så var det några som var på stranden i en text, då kände man 

igen sig med vad dom gjorde.� 

 

Material som inte specifikt har skrivits för undervisning, så kallad autentiskt material och text 

är enligt båda eleverna knappt förekommande i deras undervisning. Så här svarade de på 

frågan om de använde autentiskt material: 

 

Elev 1: Jag vet inte om vi brukar göra det så ofta. 

Elev 2: Nä, men om man gör det så är det jättebra. 

Jag: Kommer ni ihåg när det hände senast? 

Båda: Nä  

 

Tydligen så uppskattar elev 2 de gånger autentiskt material används, även om minnet sviktar 

lite angående när det hände senast. 

 

Att få tillfälle att arbeta med något som eleverna är intresserade av är något som skiljer de 

båda eleverna åt. Elev 2 menar att hon ibland får gör det men �bara när man gjort klart de 

vanliga övningarna�. Elev 1 däremot menar att hon inte kan komma ihåg att hon fått jobba 

med något som hon verkligen var intresserad av: �Man har så mycket att göra ändå.� Det 

framkommer, som med de två pojkarna i samma klass från Intervju 1, således att det beror på 

hur pass duktig man är huruvida man får möjlighet att arbeta med något som man är genuint 

intresserad av.   
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Båda eleverna känner att de har användning för engelskan som de lär sig i skolan när de vistas 

utanför skolan. Enligt elev 1 så är det oftast när hon tittar på en film som inte har textremsa 

som engelskan kommer väl tillhands. Elev 2 tänker mer på de internationella möjligheterna 

när hon säger: �Det är väl mest när man åker utomlands och pratar med andra.� 

 

Hur elever lär sig engelska - både i vardagen och i skolan. 

 

Inte helt förvånande så säger sig båda eleverna att det är genom att titta på TV och film som 

de lär sig mest engelska, då det är där de stöter på mest engelska i vardagslivet. Elev 2 

exemplifierar med att säga: �Ibland när jag kollar på film så kan jag glömma bort att kolla på 

textremsan och bara lyssna på vad dom säger istället.�  

 

Under lektionstid skiljer sig de båda eleverna åt när det gäller på vilket sätt de känner att lär 

sig mest engelska. Elev 1 menar att det är när läraren håller i lektionen och låter eleverna 

diskutera och svara på frågor muntligt. Elev 2 däremot föredrar mer eget arbete då hon säger: 

�Det är nog när jag läser en bok eller får jobba själv i övningsboken.� 

 

Båda eleverna anser att det i förekomsten av öppna och slutna frågor råder en stor skillnad 

mellan de två. Förekomsten av slutna frågor dominerar och enligt elev 2 så skulle hon hellre 

ha det tvärtom. Hon säger: �Då får man försöka mer själv, så det tränar man mer engelskan 

på.� 

   

Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

Enligt båda eleverna tar inte skolan vara på deras förkunskaper i den utsträckning som är 

möjlig. Elev 2 tycker att skolan skulle göra mer för att inkludera elevers vardagsliv och 

intressen i undervisningen, eller som hon säger: �Det skulle vara mycket roligare om man fick 

hålla på mer med vad man egentligen är intresserad av.�. 
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6. Analys 
 

I denna del av min uppsats så kommer jag att sammanställa och analysera det viktigaste och 

mest meningsbärande ifrån intervjuerna. Detta för att kontrastera resultatet från intervjuerna 

mot relevant litteratur och styrdokument som jag tidigare redogjort för. Strukturen på 

analysen följer strukturen på intervjun och inkluderar tidigare nämnda utgångspunkter. 

 

 

6.1 Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Inställningen till engelska var relativt lika mellan de olika eleverna medan en skillnad i hur de 

kommer i kontakt med engelska kunde uttydas. 

 

Attityden till engelskämnet var genomgående positiv, och svar som att engelskan är viktig och 

rolig samt att möjliga utlandsresor eller jobb gör det till en nödvändighet att kunna i framtiden 

var dominerande. Detta stämmer väl överens med resultaten angående attityden till 

engelskämnet som redovisas i NU-03 (2003, s 42). Där kan man finna att 86 % av eleverna 

anser att engelskämnet intresserar dem, även att det är ett viktigt ämne såväl inom som 

utanför skolan samt för framtida studier och yrkesliv.  

 

Kontakten med engelska på fritiden som eleverna har kan delas upp i två grupper; interaktiv 

och monologisk kontakt. Fördelningen mellan interaktiv och monologisk kontakt var cirka 

50/50. De elever som använde engelska genom Internet/Msn och tittade på film utan text bör 

sorteras in under kategorin interaktiv kontakt med engelska. Framför allt de som chattade på 

engelska genom Msn då det ger en allsidig och involverad interaktion på det engelska språket. 

Även att titta på film utan text kan ses som interaktiv kontakt då eleverna måste lyssna och 

förstå för att tillgodogöra sig filmens innehåll. En elev hade ett brinnande intresse för musik 

och vad texterna handlade om. Eftersom han var en aktiv lyssnare och var intresserad av vad 

de engelska texterna handlade om så kan man benämna det som att hade en interaktiv kontakt 

med engelska. De elever som hade mest kontakt med engelska genom TV och film, förutsatt 

att de hade hjälp av en textremsa, bör ses som att de har en monologisk kontakt med det 

engelska språket på sin fritid.  
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Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande så tolkar jag det som att både interaktiv och 

monologisk kontakt med engelska är en slags form av lärande, då lärande ses som en aspekt 

av all mänsklig verksamhet enligt Säljö (2000, s 14) Skillnaden i lärande mellan de två kan 

man se om man drar en parallell till Dysthe (1996, s 220), och hennes särskillnad mellan det 

monologiska och det dialogiska klassrummet. I det dialogiska klassrummet är dialogen i 

centrum och den grundläggande aspekten är att all förståelse är social och aktiv. Den 

interaktiva och sociala förståelsen äger rum då en person som chattar eller anstränger sig för 

att förstå vad som sägs på filmen eller i musiktexten. Det monologiska klassrummet 

domineras mer av förmedling och reproducering av kunskap, såsom en svensk textremsa gör 

under en engelsktalande film.  

 

 

6.2 Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

 

Alla elever i intervju 1,2 och 3 ansåg att det var skillnad på den engelska de lär sig i 

vardagslivet och den de lär sig i skolan. I intervju 4 så ansåg eleverna inte att det var en 

märkbar skillnad.  

 

Den primära skillnaden som eleverna i intervju 1,2 och 3 upplevde var att engelskan de lärde 

sig i skolan upplevdes mer korrekt och mer brittisk. Engelskan som de lärde sig i vardagslivet 

upplevdes som mer amerikansk och slangliknande. Att eleverna upplevde det som att 

engelskan utanför skolan var mer slangliknande är naturligt, eftersom engelskan i skolan 

genom övningsböcker osv. oftast, om inte alltid, förmedlar korrekt engelska och inte slang. 

Den egentliga skillnaden som är intressant är den att eleverna upplever engelskan i skolan 

som mer brittisk än amerikansk. Ett elevcitat som tydligast visar på hur den språkliga 

skillnaden kan se ut är: �Nästan alla i våran grupp pratar mer amerikansk engelska än brittisk. 

Förutom läraren.� Detta, tillsammans med att majoriteten av eleverna ansåg att den brittiska 

engelskan de lärde sig i skolan värderades högre än den på fritiden mer förekommande 

amerikanska engelskan, svarar på Tornbergs (2003) fråga om vem som äger 

språkundervisningens språk. Det verkar som läraren äger språket och språket är brittisk 

engelska. Tornberg (2003) menar att konsekvensen, av att eleverna får lära sig att en version 

av språket är viktigare och mer värd, är att en rädsla hos eleverna att använda sin version av 

språket kan infinna sig. Dock verkar den konsekvensen inte vara särskilt närvarande bland de 

intervjuade eleverna. Det tydes mer vara Tornbergs (2003) önskan om att båda versionerna 
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ska få finnas, integreras och utvecklas med varandra som går i uppfyllelse. Merparten av 

eleverna känner inte att de behöver ställa om så mycket från vardags/amerikansk engelska till 

skol/brittisk engelska. Det verkar vara mer att elevernas sammanlagda ackumulation av 

engelska både i skolan och i vardagen används i undervisningen, eller som en elev säger: 

�Man använder ju engelskan man lär sig, både i skolan och hemma.� Dock så upplever båda 

eleverna i intervju 2 att de behöver ställa om sig lite från deras amerikanska vardagsengelska 

till den mer �korrekta� brittiska engelskan.  
 

Att eleverna upplevde att det var den brittiska engelskan som dominerade i klassrummet är 

också intressant därför att det inte står i Grundskolan Kursplaner och betygskriterier (2000) 

att den brittiska engelskan ska läras ut på bekostnad av den amerikanska. Det som kan stödja 

vilken engelska som ska bedömas är följande:  

 
Bedömningen av talad engelska inriktas vidare bl.a. på om eleven artikulerar så tydligt att det som 

sägs är lätt att förstå och att betoning och intonation utvecklas mot ett för språkområdet inhemskt 

mönster (s. 16). 

 

�Ett för språkområdet inhemskt mönster� kan tolkas som att det är en viss typ av engelska 

som ska läras ut och bedömas, dock anges inte om det är det amerikanska eller brittiska 

språkområdets inhemska mönster. 

 

 

6.3 Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

 

Förankringen av engelskämnet i elevers vardag och världen utanför skolan verkar upplevas 

som liten av eleverna. Enligt eleverna används inte autentiskt material särskilt ofta, 

möjligheten att arbeta med något av personligt intresse var liten samt så var texter och 

material var relativt dåligt förankrade i deras vardag.  

 

Att eleverna kände att undervisningen var dåligt förankrad i deras vardag var dominerande, 

men en del av eleverna kände igen sig i texter som behandlade vardagliga händelser. Ett 

exempel var en text som berättade om att åka med familjen och bada en sommardag. Även om 

sådana texter finns, är de lite för allmänna för att elevens förkunskaper om engelska och 

världen ska utnyttjas och tas tillvara. Att resterande elever inte känner igen sig och sin vardag 
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i undervisningen kan ha att göra med det problem som Sundgren (1996) diskuterar. Han 

menar att skolan inte arbetar med verkligheten såsom den visar sig utanför klassrummet, utan 

att den är representerad genom olika symboler. Problem uppstår när eleverna inte förstår 

dessa symboler för att de ligger för långt ifrån deras egen vardag och verklighet. Eleverna har 

då svårt att relatera till undervisningen och bli motiverade. Eleverna i min undersökning, de 

som inte kände igen sig och sin egen vardag i undervisningen, hade således svårt att relatera 

till den symbolvärld som skulle representera deras vardag och världen utanför skolan.      

 

Möjligheten att arbeta med något som intresserade eleverna var liten. Att använda sig av det 

man är intresserad av i sitt lärande är en del i det som Falk (2001) och Smith (Lundahl, 1998) 

kallar det informella lärandet. Det informella lärandet innebär att man lär sig språket genom 

att använda det i samtal, lyssning och läsning samt att det sker på mer personliga premisser. 

Ett sätt att ta vara på elevers förkunskaper i engelskundervisningen skulle kunna vara att låta 

eleverna arbeta med något som intresserar dem personligen. Även om möjligheten var liten 

fanns det faktorer som spelade in på hur de olika eleverna gavs möjlighet att arbeta med det 

de var intresserade av. Dessa var vilken klass eleverna gick i samt hur duktiga de var. I klass 

B verkade det inte finnas några möjligheter alls att arbeta med vad eleverna själva är 

intresserade av, då det senaste tillfället en av eleverna kunde komma ihåg var i år sju. 

Eleverna uppskattade projektet som de hade haft i år sju och ville få möjligheten att göra mer 

saker som intresserade dem personligen. I klass A däremot fanns möjligheten att fokusera på 

något som intresserade eleverna, till exempel fotbolls-VM som en elev berättade om. Dock, 

var det endast de som hade tid över och var färdiga med de vanliga uppgifterna som fick 

möjligheterna att arbeta med något som intresserade dem. 

 

Användningen av autentiskt material och text var enligt eleverna sällsynt, som en elev sade: 

�Det kanske händer nån gång i månaden.� Att eleverna upplever att autentiskt material är 

ovanligt i undervisningen stämmer överens med vad Lundahl (1998) säger. Som tidigare 

nämnts menar han att autentiska texter inte alls förekommer i lika stor utsträckning som de 

språkligt förenklade och tillrättalagda texterna. När autentiskt material väl användes 

uppskattade eleverna det och såg det som något positivt, vilket tydliggjordes genom vad en av 

eleverna sade: �Det är alltid roligare att använda riktiga saker, än att bara sitta på lektionen 

och få glosor och sånt.� Att eleven ifråga upplever det som roligare, kan ha att göra med det 

som Lundahl (1998) menar är fördelarna med autentiska texter. Han menar att de har andra 
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kulturella dimensioner såsom beskrivningar av ungdomars vardagsliv och språkliga 

vardagsuttryck. Det blir således lättare för elever att relatera till autentiska texter.          

       

 

6.4 Hur elever lär sig engelska - både i skolan och i vardagen. 

 

Det finns många sätt för eleverna att lära sig engelska, både i skolan och i vardagen. I 

vardagen kände eleverna att de lärde sig mest engelska genom medierna TV, film, 

Internet/Msn och musik. Den form av undervisning som eleverna angav för ett gott lärande i 

skolan var framförallt den lärarledda lektionen där även eleverna ges chans att prata. 

Grupparbete och att arbeta själv med övningsboken/uppgifter var de former för lärande som 

eleverna också förespråkade men i mindre grad än den lärarledda lektionen. Skillnaden i 

förekomsten av slutna och öppna frågor var markant. Det är de slutna som har överhanden 

och dominerar i undervisningen enligt eleverna.        

 

Föga förvånande så korrelerar de medier som eleverna anger som deras största kontakt med 

engelska, med hur de lär sig engelska i vardagen. Det var genom TV, film, Internet/Msn och 

musik som eleverna kom i kontakt med engelska. Som tidigare påpekats så har jag gjort 

skillnad på interaktiv och monologisk kontakt med det engelska språket.  Om man ska titta 

närmare på de medier som tillhörde den interaktiva gruppen kan man även där finna en faktor 

som skiljer dem åt. Den interaktiva kontakten skedde med Internet/Msn, film och musik. 

Användningen av Internet/Msn skiljer sig från de förra genom att man interagerar med en 

annan person. Även om eleverna är interaktiva till viss del i sina försök till förståelse av den 

engelska filmen eller den engelska texten så infinner sig inte möjligheten att interagera och 

�testa� sin kunskap med en annan person. Från ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir 

användningen av Internet/Msn ett tillfälle att tillsammans med en person skapa mening och 

kunskap. Att skapa mening tillsammans med andra är en del i det dialogiska klassrummet som 

Dysthe (1996, s 220) förespråkar. Likheterna mellan det dialogiska klassrummet och att chatta 

på Internet blir också att i båda fallen ges eleverna stora möjligheter att bidra med egna 

erfarenheter i form av förkunskaper, i samspelet med andra. Det som förenar både den 

monologiska och den interaktiva kontakten med engelska är att medierna som användes 

troligtvis förmedlade något som intresserade eleverna.  
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Lärarledd lektion där även eleverna ges chans att prata var den undervisningsform där 

eleverna kände att lärde sig mest. Grupparbete och att arbeta själv med 

övningsboken/uppgifter kan sägas att eleverna hade som god tvåa. Det finns möjligheter att 

inkorporera tillvaratagande av elevers förkunskaper i alla dessa olika former av undervisning. 

Den faktor som är väldigt avgörande för hur verkligheten sen gestaltar sig är läraren. Läraren 

kan om han/hon anstränger sig se till så att möjligheterna till att elever får använda sina 

förkunskaper och arbeta med något de är intresserade av finns med i varje ovan nämnd 

undervisningssituation.  

 

I styrkeförhållandet mellan slutna och öppna frågor är det de slutna som har överhanden och 

dominerar i undervisningen enligt eleverna. Dock skiljer sig eleverna åt när det kommer till 

vilken de förespråkar och varför.  Eleverna i intervju 1 anser att båda typerna av frågor 

förekommer lika ofta och att det är bra då de båda fyller sin funktion. Eleverna i intervju 3 

och 4 anser att öppna frågor skulle förekomma mer än vad de gör nu. Det mest talande citatet 

kommer från en elev som säger: �Det är ju inte så kul och bara sitta och leta i en text och sånt, 

som nån annan tycker, det är ju lättare att ta från sig själv.� Jag tolkar eleven så att det är 

genom öppna frågor som han kan plocka kunskap från sig själv och sin vardag och få nytta av 

det i undervisningen. Han uttrycker både sitt missnöje med de slutna frågorna samtidigt som 

han omedvetet hyllar de öppna frågorna. Elevens ord korrelerar med vad Dysthe (1996, s 232) 

säger när hon anger de öppna (autentiska) frågorna som ett verktyg till att nå det dialogiska 

klassrummet. Elevers förkunskaper tas bäst tillvara genom dialogisk undervisning, då det är i 

det dialogiska klassrummet som elever själva tillåts att vara meningsskapande personer i 

samspel med varandra och med läraren. Detta i motsats till det monologiska klassrummet som 

grundar sig i att reproducera, förmedla och mäta kunskap. Undervisningen utgår då ifrån 

redan given kunskap och knyter inte an till elevers egna erfarenheter.  

 

Eleverna i intervju 2 har hittills inte berörts, förutom att de också instämde i att slutna frågor 

var mer förekommande. Deras svar skiljde sig väsentligt från de andra och ett nytt perspektiv 

öppnades för hur man kan se på saken. De sade att de föredrog de slutna frågorna och 

anledningen till att de inte ville ha öppna frågor var: �Ja men då kanske det är mer så att en 

person inte vågar berätta om sig själv inför hela klassen, då är det lättare om man läser i boken 

och hittar svaret där.� Här vänds hela frågan upp och ner och det blir en fråga om 

självförtroende och atmosfären i klassrummet. Som jag tolkar det så lider klassrummet och 

undervisningen ofta av en tryckt och stängd atmosfär som gör att eleverna inte vågar uttrycka 
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sig på sitt eget vis och berätta om sina erfarenheter. En parallell kan här dras till den 

problematik som Kramsch (1996) ger uttryck för, nämligen att elever kan ses som �native 

speaker� eller �speaker in his/her own right�. Eleverna i detta fall kan ses som �native 

speakers� och istället för att hämta kunskap från sig själva, väljer de att förlita sig på den 

säkra och �korrekta� informationen från läromedlen. I ett klassrum med en mer öppen 

atmosfär och en vilja ifrån läraren att eleverna ska uttrycka sig själva, så skulle de tillåtas att 

vara �speaker in his/her own right�. I det perspektivet ses eleven som en person med mer 

inflytande i språket som talas i klassrummet, och skulle troligtvis våga uttrycka sig på sitt eget 

vis och möjligheten att utnyttja de förkunskaper som varje elev innehar skulle öka.  

 

 

6.5 Tas elevers förkunskaper tillvara? 

 

På den direkta frågan om eleverna känner att deras förkunskaper tas tillvara svarade endast 

eleverna i intervju 1 att så skedde på ett tillfredsställande sätt. Det dominerande svaret bland 

de andra eleverna var att det skedde ibland och kanske inte riktigt så mycket som de ville. 

Emellertid, så instämde alla eleverna i att det är viktigt och att det är skolans uppgift att så 

göra. Anledningarna till att de tycker så varierar, från att det som de lär sig i vardagen blir 

som en bakgrund till undervisningen till att som en elev säger: �Det är ju engelska också.�  

 

Detta att eleverna känner att deras förkunskaper inte tas tillvara bör ses i ljuset av att 

kursplanen (2000), som tidigare nämnts, säger att det ingår i ämnet att ”språkligt dra nytta av 

det rika och varierande utbud av engelska som barn och ungdomar möter utanför skolan” 

(Grundskolan Kursplaner och betygskriterier 2000, s 14). Tolkningen från min sida blir 

således att undervisningen i engelska inte har levt upp till det som står i kursplanen när det 

gäller de elever jag intervjuat. Man kan ha invändningar mot en sådan tolkning, då den direkta 

frågan om de känner att deras förkunskaper tas tillvara eller ej kan vara svår att svara på. 

Detta eftersom eleverna kan ha svårt att skilja på vad som är deras förkunskaper och vad som 

är ackumulerat i skolan. Det som ger min tolkning, att skolan inte lever upp till kursplanen, 

stöd är resterande delar av undersökningen. Tillsammans med vad eleverna själva sade om 

hur deras förkunskaper tas tillvara leder mig till konklusionen att undervisningen inte levde 

upp till det som står i kursplanen.         
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7. Slutsats och diskussion 
 

Syftet med denna uppsats var att genom ett elevperspektiv undersöka och problematisera hur 

elevers förkunskaper kan tas tillvara inom ämnet engelska. För att uppfylla syftet har jag 

besvarat min forskningsfråga: Hur upplever elever i år nio förhållandet mellan engelska i 

skolan och engelska i vardagslivet? Svaret har erhållits genom intervjuer av elever, analys och 

kontrastering av resultatet av dessa intervjuer med befintlig forskning och litteratur. Frukten 

av detta arbete finns i form av ökad insikt om elevers relation till engelska, skillnad mellan 

engelska i skola och vardag, engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför 

skolan, hur elever lär sig i vardagen och skolan samt om elever känner att deras förkunskaper 

tas tillvara. Dessa nya insikter i områden som berör hur elevers förkunskaper tas tillvara har 

hjälpt mig att komma till vissa slutsatser och öppningar för vidare diskussion.     

 

Eleverna upplever att det råder en skillnad mellan engelskan i skolan och vardagen och den 

skillnaden verkar primärt vara mellan amerikansk och brittisk engelska. Detta är inte särskilt 

överraskande eftersom den brittiska engelskan har varit och anses som den lite finare och 

korrektare av de två. Det man bör ta i beaktande och som är relevant för min undersökning är 

hur elevers förkunskaper, i form av amerikansk engelska, tas tillvara i undervisningen. Om 

det är brittiska engelskan som läraren värdesätter och låter dominera undervisningen, kan 

risken vara att elevers amerikanska engelska inte får det utrymme som sig bör. Elevers 

förkunskaper kan på så sätt diskvalificeras en aning och inte tas tillvara och användas i 

undervisningen. Att favorisera brittisk engelska före amerikansk är i mitt tycke inte speciellt 

upplyst och framåtsträvande. Detta eftersom det engelska språket är spritt över hela världen 

och många olika varianter existerar. Om skolan siktar på att förbereda eleverna på den 

globaliserade värld vi nu befinner oss i bör den inte inskränka sig till att favorisera brittisk 

engelska när eleven i framtiden kommer att klara sig lika bra med den amerikanska engelskan. 

Liknande tankar finner man i kursplanen för engelska i grundskolan:     
 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana 

språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 

arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom informations- 

och kommunikationsteknik samt för framtida studier (Grundskolan Kursplaner och betygskriterier 

2000, s 13). 
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Även om en del elever kände att den brittiska engelskan var favoriserad och praktiserad av 

läraren i undervisningen, kände de flesta att de inte behövde ställa om från den engelska de 

lärt sig på fritiden alltför mycket. Elevernas förkunskaper fick därmed följa med in i 

klassrummet och interagera med undervisningen. Att dra långtgående slutsatser av detta ska 

man nog vara varsam med. Fler undersökningar om vilken sorts engelska som praktiseras och 

undervisas i skolorna runt om i landet skulle öka insikterna om hur elevers engelska 

förkunskaper kommer till sin rätt i skolan. 

 

En del i att ta vara på elevers förkunskaper och förankra engelskämnet i elevers vardag är att 

låta eleverna arbeta med något som intresserar dem personligen. Enligt eleverna i min 

undersökning är detta är något som inte sker speciellt ofta. De som får chansen att arbeta med 

något som de är intresserade av är de som har gjort klart de vanliga uppgifterna. Även om det 

är bra att möjligheten finns för en del, så menar jag att detta skickar fel signaler till eleverna. 

För de elever som har det lite svårt för sig är detta ännu ett slag mot deras troligtvis lite 

negativa inställning till engelska. Att inte få möjligheten att jobba med det som man är 

intresserad av för att man har det svårt med engelska är tvärtom mot hur det egentligen skulle 

vara enligt mig. Att ge de elever som har det lite svårt chansen att arbeta med något som 

intressera dem tror jag skulle öka möjligheterna att förbättra deras engelska och kanske ge en 

positivare inställning till engelskämnet. Dock så ska detta inte misstolkas som att detta ska ske 

precis i varje undervisningsövning, men det bör finnas med där i bakgrunden och dyka upp så 

ofta som det är möjligt. Det, enligt mig, effektivaste lektionsförfarandet för att ta vara på 

elevers förkunskaper och deras personliga intresse är eget valfritt projektarbete, med vissa 

ramar förstås. Även förutsatt att eleverna är ansvarsfulla och tillräckligt självständiga för en 

sådan uppgift. Det är här ett dilemma kan uppstå, då en svag elev kan finna det svårt att jobba 

mer självständigt utanför den vanliga övningsboken. Emellertid, tror jag att om eleven får 

chansen att arbeta med något av eget intresse så kommer han/hon växa med uppgiften.  

 

Hur materialet som används i undervisningen speglar elevers vardag och värld utanför skolan 

är också något som påverkar hur pass väl elevers förkunskaper kan tas tillvara. Eleverna i min 

undersökning ansåg, i de flesta fallen, att detta inte skedde på ett bra sätt.  En av 

anledningarna till det tror jag till viss del korrelerar med att autentiskt material inte heller 

användes i speciellt stor utsträckning. Autentiskt material är per definition hämtat från världen 

utanför skolan och det tror jag ger eleverna en större möjlighet att relatera till deras vardag 

och världen utanför skolan. Användningen av autentiskt material kan innebära allt från att 
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diskutera en engelsk nyhetsartikel till att läsa en barn/ungdomsbok i stil med Harry Potter. 

Genom att ta del av andra människor och ungdomars tillvaro genom fakta eller fiktion i form 

av autentiska texter kan hjälpa till att öka elevers känsla av att materialet i undervisningen är 

förankrat i deras tillvaro och vardag. Skillnaden mot material som är skräddarsytt för 

undervisning tror jag är att det ibland upplevs som mindre trovärdigt eller bara överdrivet av 

eleverna. En av eleverna i min undersökning nämnde också att materialet i övningsboken 

ibland kunde kännas lite överdrivet.  Jag är medveten om att jag generaliserar, det finns 

självklart material som är gjort för undervisning som kan representera världen utanför skolan 

på ett bra sätt också. Det jag tror skiljer dem åt och som gör att elevers förkunskaper tas 

tillvara på ett bättre sätt genom autentiskt material, är att eleverna har fler beröringspunkter 

till autentiskt material. Som Tornberg (2005) säger så vill människan ha sammanhang och att 

ny information ska utgå från det han/hon redan vet. Om en elev läser Conan Doyles� Sherlock 

Holmes istället för en tillrättalagd text om en okänd detektiv i en textbok så tror jag att eleven 

kommer att ha fler beröringspunkter med Sherlock Holmes. Detta därför att eleven troligtvis 

någon gång någonstans i sitt vardagsliv och världen utanför skolan har hört talas om den 

eftertänksamme och piprökande Sherlock Holmes. Likadant kan man tänka angående en 

nyhetsartikel om Irak-kriget, som alla elever troligtvis har hört eller läst om tidigare. Detta att 

eleverna har någon slags förkunskap om ämnen som behandlas i skolan tillsammans med att 

autenciteten i materialet tillför en extra nerv i sammanhanget, anser jag vara anledning nog att 

använda sig av autentiskt material i så stor utsträckning som möjligt.                          

 

Ett verktyg som lärare kan använda för att elevers förkunskaper ska tas tillvara är öppna 

frågor. Flertalet av eleverna i min undersökning menade att det var de slutna frågorna som var 

vanligast. Dock så ansåg hälften av eleverna att öppna frågor skulle förekomma mer och att 

de var bättre än de slutna. Anledningen till att eleverna i intervju 2 ansåg att de slutna 

frågorna var att föredra låg i att de tyckte det var pinsamt att uttrycka sig om sig själva i 

klassrummet. Det är naturligtvis fel, som jag påpekat i analysen, att eleverna ska känna sig 

rädda för att uttrycka sig i klassrummet. Om en elev är rädd så dras mattan undan för idén att 

eleven ska tillföra något eget i form av förkunskaper. Det blir svårt för en elev som inte vågar 

uttrycka sig att använda sina förkunskaper i skolan. Att en del av eleverna upplever det som 

att det är de slutna frågorna som dominerar tolkar jag som att möjligheten att ta tillvara på 

deras förkunskaper minskar. Det positiva från samma elever är dock att de tycker att 

användningen av öppna frågor i undervisningen är bra när det väl händer och vill se en 
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ökning. Detta är positivt därför att det ger utrymme för införlivandet av elevers förkunskaper 

och erfarenheter i undervisningen.  

 

Elever möter ständigt det engelska språket i dagens samhälle. Det var genom TV, film, 

Internet/Msn och musik som eleverna i min undersökning mest kom i kontakt med engelska 

utanför skolan. Jag har tidigare delat upp de olika medierna mellan interaktiv och monologisk 

kontakt. Detta blir intressant inte bara i perspektivet vilket medium elever lär sig mest 

engelska utan också vilka medier som kan överföras till skolan och undervisningen. Eftersom 

elever har en vana av att använda sig av medier i sin kontakt med engelska skulle skolan 

kunna utnyttja det. Det är framförallt de interaktiva medierna Internet och TV/film utan 

svensk textremsa, som skulle passa sig i skolan tror jag. En anledning till detta är att båda 

medierna har stort utbud och variation, därigenom finns möjligheten för alla elever att hitta 

och interagera med det som just de är intresserade av. Det som eleverna redan har i form av 

förkunskaper kan då tas tillvara och byggas vidare på.      

 

Ibland kan elever känna att skolan och världen utanför skolan är helt skilda saker och det är 

likt en stor flod utan bro mellan dessa två världar. Det är här nyckeln till varför förkunskaper 

ska tas tillvara ligger. Genom att använda sig av elevernas förkunskaper och inte hela tiden 

vända sig till läroboken med glosor och långrandiga grammatikavsnitt, så är chansen att bron 

mellan deras liv utanför skolan och undervisningen blir angjord och promenaden över kanske 

till och med blir rolig. Detta är en del i det som jag funnit min undersökning och något som 

jag kommer att ta med mig ut i min yrkesroll som lärare. Det jag även funnit är att 

förkunskaperna inte tas tillvara i den utsträckning som är möjlig på den undersökta skolan. 

Anledningarna till att jag kommit till slutsatsen att förkunskaperna inte tagits tillvara på bästa 

möjliga vis ligger i svaren jag fått från eleverna: 

  

• Eleverna känner att det är en skillnad mellan engelskan i skolan och vardagen, dock så 

ges det möjlighet att använda den engelska eleverna lärt sig på fritiden i skolan.  

• Eleverna känner att undervisningen har dålig förankring i deras vardag och världen 

utanför skolan. Detta i form av sparsamt användande av autentiskt material, liten 

möjlighet att arbeta med något av eget intresse och svag förankring av 

undervisningsmaterialet i elevers vardag.  

• Eleverna menar att förekommandet av öppna frågor är lågt och att de slutna frågorna 

har en högre frekvens.  
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• Elevernas svar på den direkta frågan om de känner att deras förkunskaper tas tillvara 

på ett bra sätt var negativt. Dock så ansåg de att det var skolans uppgift att 

förkunskaper ska tas tillvara.  

 

Sammanfattningsvis om man ska se till de variabler som jag undersökt så lever inte skolan 

upp till det som står i kursplanen om hur förkunskaper ska tas tillvara. Genom redovisning av 

litteratur och styrdokument och elevers tankar tycker jag att jag har visat hur viktigt det är att 

elevers förkunskaper tas tillvara. Att generalisera utifrån denna studie är givetvis svårt på 

grund av omfattningen av den. Dock så tycker jag att ny kunskap och ljus har spritts över 

frågan om hur elevers förkunskaper tas tillvara. Framförallt har eleverna fått kommit till tals 

och det är en viktig faktor då det är eleverna som vi lärare har som uppdrag att undervisa. Att 

utöka denna studie till fler skolor vore givetvis intressant, även att intervjua lärare och en 

observationsstudie tror jag skulle kunna öka kunskapen om hur och varför elevers 

förkunskaper kan/ska tas tillvara. Från ett demokratiperspektiv kan man vidare fråga sig om 

hur tillvaratagandet av elevers förkunskaper påverkar elevers rätt till en egen 

kunskapsprocess. Sundgren (1996, s 11) ställer sig just frågan om skolan bidrar till eller om 

den utgör ett hinder för demokratin? Att få eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen 

och tillföra egen kunskap kan vara ett sätt att bidra till en högre grad av demokrati i skolan.     
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Utgångspunkter med tillhörande intervjufrågor. 
 
Elevers relation till engelska i skolan och vardagslivet. 

- Vad tycker ni om ämnet engelska i skolan? 
- Hur kommer ni i kontakt med engelska på fritiden? 

 
Skillnad mellan engelska i skolan och vardagslivet. 

- Vilka är skillnaderna? 
- Om skillnad, hur värderas det av er, lärare eller andra? 
- Om likhet, varför?  
- Har ni användning för det ni lär er på fritiden när ni kommer till skolan? 

 
Engelskämnets förankring i elevers vardag och världen utanför skolan. 

- Kan ni relatera till det material som används i skolan, eller känner ni igen er och ert liv 
i de texter och det material som ni använder i undervisningen? 

- Hur ofta använder ni autentiska texter (material som inte är gjort för undervisning) i 
undervisningen? 

- Hur får ni möjligheten att arbeta med något som intresserar er personligen? 
- Hur har ni användning för den engelska ni lär er i skolan på fritiden? 

 
Hur elever lär sig engelska - både i skolan och i vardagen. 

- Hur lär ni er engelska på fritiden, och genom vilket medium (ex TV, Internet, Musik, 
film, Tv-spel eller böcker) brukar det ske? 

- Hur lär ni er i skolan, vid undervisning och lektion? 
- Vad är vanligast mellan öppna och slutna frågor (förklaring från min sida vad som 

skiljer dem åt) och vilken typ föredrar ni? 
 
 Tas elevers förkunskaper tillvara? 

- Tas de tillvara på ett bra sätt eller ett dåligt? 
- Tycker ni att skolan ska ta tillvara på det som ni lär er på fritiden? 

  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 


