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Abstract 

Young children nowadays interact with a lot of extracurricular English through different 

activities. They learn the language in ways other than formal contexts. This study investigates 

how extracurricular English provides children with knowledge about the English language. 

Moreover, this study addresses how extracurricular English can develop children’s 

knowledge, if it is integrated with the formal English teaching in the classroom. Lastly, I 

discuss how teachers may approach various levels of English skills in a heterogenous 

classroom. Due to children’s exposure to extracurricular English, they have different English 

skills. I conclude that teachers need different teaching strategies to help pupils develop, 

regardless of level. This puts pressure on teachers who are required to develop their 

competence. 

Nyckelord: Fritidsengelska, engelska som främmande språk, engelska som andraspråk, 

lärarflexibilitet, motivation 

Keywords: Extracurricular English, English as a foreign language, English as a second 

language, teaching flexibility, motivation
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Introduktion 

Idag kommer allt fler barn och unga i kontakt med det engelska språket innan de börjar 

engelskundervisningen i skolan. Det engelska språket är en central del i dagens svenska 

samhälle. Vi kommer i kontakt med engelskan även på fritiden. Går vi ut på stan, har de flesta 

butiker, caféer och restauranger engelskspråkig musik som spelas i bakgrunden. Slår vi på 

tv:n är det en övervägande majoritet engelskspråkiga program. Det är därför oundvikligt att 

exponeras för engelska språket i Sverige.  

 All form av engelska som barn stöter på under sin fritid kallas för 

fritidsengelska. Fritidsengelskan har visat sig påverka elevers språkliga färdigheter positivt. 

Kontakten med engelska utanför skolan utvecklar barns färdigheter samt vokabulär (Pia 

Sundqvist & Liss Kerstin Sylvén, 2012). Den ökade internetanvändningen bland barn och 

unga i Sverige är en betydande faktor för fritidsengelskan. Pamela Davidsson, Matti Palm och 

Åsa Melin (2018) redogör för att 26% av barn mellan 0–1 år gamla använder internet; vid 7–8 

års ålder är det vanligt att barnen äger en egen mobiltelefon och vid 10 års ålder är över 

hälften av barnen aktiva på sociala medier, framförallt genom film och video. Genom ett ökat 

interagerande med internet med engelskspråkigt innehåll kommer barn i kontakt med 

främmande språk, främst det engelska språket. 

               All form av engelska som barn tillägnar sig åt utanför skolan bidrar till ett så kallat 

implicit lärande, som bland annat Rod Ellis (2009) redogör för. R. Ellis (2009) menar att 

implicit lärande är något som sker omedvetet. I detta fall betyder det att barn lär sig engelska 

genom fritidsaktiviteter utan att det är deras avsikt. Att barn utvecklar sina engelskakunskaper 

genom fritidsengelskan är en utgångspunkt som många forskare delar, till exempel Sundqvist 

(2010), Sayer & Ban (2014) och Sundqvist & Sylvén (2016). Pia Sundqvist (2010) hävdar att 

barn lär sig engelska i större utsträckning på fritiden än i skolan. Dock påpekar Gun Lundberg 

(2010) att det är överdrivet att anta att fritidsengelskan kan ersätta den formella 

engelskundervisningen. Snarare betonar Lundberg (2010) att skolan borde skapa samband 

mellan fritidens aktiviteter och skolan, i avsikt att förbättra undervisningen. 

               Att öka elevers motivation till att lära sig engelska är nödvändigt för en livslång lust 

att lära. Sharon Keaveney och Gun Lundberg (2014) argumenterar för att fritidsengelskan 

ökar barns motivation till språkinlärning, då de känner att engelskan kommer till användning 

på fritiden, och även i framtiden. Vidare menar Keaveney och Lundberg (2014) att 

fritidsengelskan, och den motivation den väcker, kan användas som ett medel av lärare i 
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formella sammanhang. Att ta reda på hur mycket förkunskaper barnen har är essentiellt för att 

utveckla och bygga på deras kunskaper. Hur detta är möjligt, samt hur lärare kan förhålla sig 

till barnens skilda erfarenheter av språket, är en komplex fråga som kräver en särskild form av 

kompetens hos lärare. Av Lgr11 framkommer att engelskundervisningen bland annat ska 

relatera till elevers egna erfarenheter. Det är av stor vikt att undervisningen bygger på elevers 

tidigare kunskaper och erfarenheter, för att på så sätt skapa mer innehållsrika lärsituationer 

(Skolverket, 2018).  

               Hur kan lärare då förhålla sig till detta och utnyttja elevers förkunskaper på bästa 

sätt? Den här studien avser att redogöra för forskning om fritidsengelskan och undersöka hur 

den utvecklar elevers språkliga färdigheter. Vidare ska studien undersöka vilken kompetens 

lärare behöver för att hantera elevers skilda förkunskaper på bästa sätt, samt för att kunna 

skapa en likvärdig utbildning för alla elever. 

Syfte och frågeställningar 

Fritidsengelskan är en form av förkunskap hos elever. Enligt Lgr11 ska undervisningen bygga 

på och utveckla alla former av förkunskaper. Syftet med denna litteraturstudie är att 

undersöka om, och i så fall hur, fritidengelskan främjar språklig utveckling, samt hur den kan 

integreras med undervisningen i skolan för optimal inlärning hos barn i årskurs f-3, med fokus 

på de högre årskurserna. Vidare syftar studien till att belysa hur lärare kan förhålla sig till 

elevers skilda förkunskaper i ett heterogent klassrum. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

- Bidrar fritidsengelskan till språkutveckling hos barn i årskurs f-3? 

- Kan lärare ta vara på elevers erfarenheter av fritidsengelskan i engelskundervisningen, 

och i så fall hur? 

- Vilken form av kompetens krävs det av lärare för att hantera elevers skilda 

förkunskaper? 

Metod 

Detta avsnitt ger en överblick över datainsamlingens metod och urval. Jag kommer att 

beskriva hur jag har gått tillväga, vilka databaser som användes, och hur nödvändig data 

insamlades för att genomföra studien. För att genomföra min litteraturstudie har data samlats 

in genom litteratursökningar som utgör studiens underlag. Genom datainsamlingen har fokus 

varit på att hitta relevant information som ska understödja studiens syfte samt ge perspektiv 



3 
 

på ämnet. Jag kommer att redovisa de källor jag har använt i min litteraturstudie med en tabell 

(Se tabell 1). Tabellen visar källorna jag har använt, vilka typ av källor de är, samt vilka 

områden respektive källa behandlar. Litteratursökningen har genomförts på databaserna ERIC 

(EBSCO), Libris samt SwePub. I datainsamlingen för studien har jag även sökt artiklar på två 

facktidskrifter, ELT Journal och Early Childhood Education Journal. Dessa två 

facktidskrifter var särskilt lämpliga för studien. ELT Journal erbjuder bland annat artiklar om 

engelska som andra/främmande språk i undervisningen, och Early Childhood Education 

Journal inriktar sig på forskning kring yngre åldrar. 

               Sökningen påbörjades i databaserna SwePub och ERIC (EBSCO). Söktermerna 

fritidengelska*, informell engelska, ”engelska utanför skolan” samt extramural engelska 

sökte jag på både på svenska och engelska. Exempelvis sökte jag på ”informell engelska* 

OCH grundskola*” på svenska och ”informal english* AND primary school*”. Detta gav det 

resultat jag var ute efter, med varierade källor och urval. I början av sökningen användes ofta 

söktermen: Sweden/Sverige. Detta ledde till en snävare sökning där inte mycket visade sig 

vara användbart. När denna sökterm uteslöts fick sökningarna bredare resultat med mer 

relevant information. Söktermen ”primary school/grundskola” användes relativt ofta, för att 

få resultat som är av relevans för de årskurser som min studie rör. Denna sökterm uteslöts 

dock senare då det framkom fler resultat utan den. De källor som förhåller sig till äldre åldrar 

har ändå visat sig vara användbara, då det går att applicera på grundskolan. På databasen 

Libris har sökningen främst genomförts för att hitta relevant litteratur som understödjer ämnet 

som skall behandlas.  

               Filtreringen som användes inom sökningen av avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar var dels utgivningsår, där jag försökte hålla mig till utgivningsår mellan 2009–2019. 

Sökningen begränsades till ”peer review” eller ”refereegranskat”, eftersom min studie ska 

baseras på relativt aktuella utgångspunkter, samt för att få vetenskapligt granskade 

studier/artiklar. Nedan kommer jag att presentera en tabell av alla mina källor. Tabellen 

innehåller de källor och områden som kommer att behandlas i analysen och visar vilka källor 

som var relevanta för vilket område. 
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Källor Typ av källa 
 

ESL& 
EFL  

Tidig 
språkstart 

Implicit 
lärande 

Fritids-
engelska 

Flex-
ibel 
lärare 

Motivation Likvärdig 
utbildning 

 

Allström (2010) 
 

Kapitel i 
antologi 

X   X X    

 
Andersson 
(2016) 
 

 
Debattartikel 

 
X 

       

Bronäs & 
Runebou 
(2010) 
 

Monografi     X    

Davidsson et al. 
(2018) 
 

Rapport         X X     

Ellis (2015) 
 

Kapitel i 
antologi 

        X      

 
Ellis (2009) 

 
Vetenskaplig 
artikel 

        
      X 

     

 
Estling 
Vannestål 
(2010) 
 

 
Kapitel i 
antologi 

 
X 

 
X 

   
X 

 
X 

  

Henry et al. 
(2010) 
 

Vetenskaplig 
artikel 

         X X X X   

Higgins (2009) Sammanfattn
ing av en 
konferens 

   X     

Keaveney & 
Lundberg 
(2014) 
 

 
Monografi 

  
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

Lamb (2017) 
 

Vetenskaplig 
artikel 

    X X   

 
Lundberg 
(2010) 

 
Kapitel i 
antologi 

  
X 

  
X 

 
X 

 
X 

  

 
Sayer & Ban 
(2014) 
 

 
Vetenskaplig 
artikel 

 
X 

         
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

Skolinspektione
n (2011) 
 

Myndighetsra
pport 

         X X X X X  

Skolverket 
(2011) 
 

Styrdokument             X             X          X  

Skolverket 
(2012) 
 

Rapport     X X X  

Stakanova & 
Tolstikhina 
(2014) 
 

Vetenskaplig 
artikel 

X X   X X   

Sundqvist & 
Sylvén (2012) 
 

Kapitel i 
antologi 

X  X X X X X  

Sundqvist & 
Sylvén (2016) 
 

Monografi X X X X X X X  

Sundqvist 
(2010) 
 

Vetenskaplig 
artikel 

X  X X     

Sundqvist 
(2012) 

Kapitel i 
antologi 

X   X     

Tabell 1. Presentation av källorna med relevans till områden som behandlas. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt börjar jag med att kort presentera forskning om det engelska språkets betydelse 

som främmande- och/eller andraspråk i Sverige, och om hur språkinlärningen i tidig ålder är 

viktigt för att skapa ett tidigt intresse hos barn för att utveckla sitt språk. Vidare kommer jag 

att definiera och presentera forskning om implicit inlärning, alltså om hur yngre barn lär sig 

engelska på fritiden utan att de är medvetna om det.  

Engelska som främmande- eller andraspråk 

Sundqvist (2012) hänvisar till pågående debatter om engelska ska anses vara ett främmande- 

eller andraspråk i Sverige. Att se engelskan som ett andraspråk innebär att engelskan är 

nödvändig för att klara sig i vardagen. Dock är det inte så i Sverige. Trots att vi kommer i 

kontakt med en stor mängd engelska i vardagen, är det inte omöjligt att klara sig utan den 

(Sundqvist, 2012). I en debattartikel framställer språkprofessorn Lars-Gunnar Andersson 

(2016) att engelskan i Sverige mellan ett andra- och ett främmande språk. Andersson (2016) 

skiljer på ett andra- och ett främmande språk genom att jämföra japanskan i Sverige och 

engelskan i Botswana. Japanskan i Sverige är ett främmande språk, då svenskar endast 

kommer i kontakt med det ifall de exempelvis har ett intresse för mangaserier eller andra 

japanska kulturyttringar. I Botswana är engelska ett andraspråk, vilket innebär att det finns två 

officiella språk i landet: setswana och engelska. Båda språken har en officiell status, och därör 

är engelskan ett andra- och inte ett främmande språk. Engelskan i Sverige hamnar alltså 

någonstans mittemellan. 

Tidig språkstart 

I Lgr11 framkommer vikten av språk och hur språket är ett av människans viktigaste 

hjälpmedel för att kunna bland annat kommunicera och interagera med omvärlden 

(Skolverket, 2018). Engelskan är det mest dominerande språket i världen, vilket är ännu en 

anledning varför engelskan anses vara ett centralt ämne. För att öka yngre barns intresse och 

engagemang kring engelska språket är det nödvändigt att engelskundervisningen är 

motiverande. Genom att väcka intresse hos barnen redan i ung ålder, utvecklar de ett 

engagemang kring språk. Värdet av att skapa ett livslångt engagemang kring språk hos barn 

redan i tidig ålder är något Lundberg (2010) förespråkar.  
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               För att skapa ett livslångt engagemang kring språk hos barn är det viktigt att börja i 

tidig ålder. Då yngre barn är mer mottagliga för att utveckla sitt språk, argumenterar 

Lundberg (2010) för att tidig språkundervisning har flera fördelar. Hon menar att barnen är 

mer mottagliga för intryck, samtidigt som de är bra på att imitera och inte är rädda för att begå 

”språkliga misstag”. Det är argument för att tidigt lärande i engelska är effektivt. Även 

Keaveney och Lundberg (2014) uttrycker fördelarna med tidig språkinlärning och påpekar att 

yngre barn har en fördel över dem som börjar lära sig språk senare i livet. Elena Stakanova 

och Elena Tolstikhina (2014) hävdar också att språkinlärning redan i grundskoleåldern är 

mest gynnsamt. Barn kan övervinna utmaningen av att lära sig ett språk genom sin naturliga 

nyfikenhet och behov av kunskap. Vidare konstaterar Stakanova och Tolstikhina (2014) att 

förutom att tidig språkinlärning ger en stabil grund för framtida språkliga utbildningar, bidrar 

det även till att barnen utvecklar en form av tolerans, sympati och respekt gentemot andra 

kulturer och levnadssätt.  

               Barn är heller inte rädda för ”det okända,” och därför poängterar Stakanova och 

Tolstikhina (2014) att det är viktigt att lärare utnyttjar barns förmågor. Barns naturliga 

nyfikenhet och deras positiva attityd gentemot nya språk är således något som lärare måste 

försöka bibehålla. Keaveney och Lundberg (2014) beskriver att yngre elever visar en positiv 

attityd till att lära sig ett nytt språk. Dock har det visat sig att denna positivitet försvinner för 

vissa elever med åren. Därför är det centralt att lärare behåller elevers motivation till språk 

och, i enlighet med Lgr11 samt Lundberg (2010), tar vara på den livslånga lusten att lära. 

Lärare har, enligt Keaveney och Lundberg (2014), en huvudroll i hur bra elever lyckas. Det är 

lärarnas roll att väcka elevers nyfikenhet samt utforma skyddande, uppmuntrande och 

motiverande miljöer för elever, där de kan stärka och bygga upp sitt intresse för språk. 

Individualisering i undervisningen 

Det finns flera tillvägagångsätt för lärare att motivera elever att behålla sitt intresse för språk. 

Elevdelaktighet i planering av undervisning, och elevinflytande i klassrummen, är nödvändigt. 

Elevinflytande har visat sig vara användbart då det har resulterat i större motivation och 

intresse för språkinlärning. Det har även lett till individualisering i högre utsträckning. 

Individualisering i språklärandet är en viktig aspekt, eftersom elever utvecklar sitt språk med 

olika hastighet och eftersom det gör det möjligt för lärare att utgå från de arbetssätt som 

passar eleverna (Lundberg, 2010). Huruvida detta är applicerbart i språkundervisningen, och i 

vilken utsträckning, är beroende på hur heterogen eller homogen en klass är. I Lgr11 
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framkommer att undervisningen ska relatera till elevers tidigare erfarenheter och intressen 

(Skolverket, 2018), resonemang som visar att fritidsengelskan kan tas tillvara inom 

språkundervisningen. Genom att tillvarata elevers erfarenheter och intressen i undervisningen 

skapas en relation mellan fritidsengelskan och den formella engelskundervisningen. 

Fritidsengelskan som implicit lärande 

Fritidsengelskan är alltså, som tidigare nämnts, all engelska som barn och unga kommer i 

kontakt med utanför skolan. Fritidsengelskan bidrar till en form av inlärning hos den enskilda 

individen. Sundqvist (2010) visar att barn i Sverige nuförtiden lär sig engelska språket redan 

innan de börjar med engelskundervisning i skolan. Engelskan som barn lär sig på fritiden 

gynnar deras färdigheter i språket och deras framtida språkinlärning. Genom en empirisk 

undersökning utvärderar Sundqvist (2010) flera fritidsaktiviteter som elever ägnar sig åt, och 

observerar att vissa aktiviteter visar sig vara av mer betydelse för färdigheter och vokabulär i 

språket. Slutligen fastställer Sundqvist (2010) att fritidsengelskan har en positiv påverkan 

både på elevers muntliga färdigheter och deras vokabulär. Därför menar forskaren att det sker 

en form av omedveten inlärning hos barn och unga genom fritidengelskan.  

               Fritidsengelskan bidrar alltså till omedvetet kunskapsinhämtande hos barn. 

Omedveten inlärning är något R. Ellis (2009) redogör för och definierar implicit inlärning. 

Motsatsen till detta är den explicita inlärningen som sker genom att träna in något, då det sker 

medvetet en inlärning. För att ytterligare definiera begreppen går R. Ellis (2009) in på 

psykologiska principer. En princip är att implicit inlärning innebär att de lärande är 

omedvetna om inlärningen, trots att deras beteende och respons visar att inlärning har skett. 

De lärande kan alltså inte sätta ord på vad de lärt sig. Men när det gäller explicit inlärning är 

de lärande fullt medvetna om inlärningen som skett och kan sätta ord på vad de lärt sig. 

Fokuset inom kognitiv psykologi har varit att undersöka om implicit inlärning kan ske, och i 

sådana fall att förklara denna form av inlärning såsom R. Ellis (2009) visar att en del forskare 

argumenterar för att det inte finns två separata system när det gäller inlärning utan att allt 

fungerar som ett system. Andra forskare hävdar att implicit och explicit inlärning är två 

separata system. Kan det alltså ske implicit inlärning av språk? Nick Ellis (2015) påpekar att 

det implicita och det explicita systemen interagerar och därför inte kan ses som två separata 

system. Således poängterar N. Ellis (2015) att implicit kunskapsinhämtande kan övergå till att 

vara explicit kunskap inom just språkinlärning.  

               Teorierna kring implicita respektive explicita inlärningssystem är relevanta för 

fritidsengelskan, då exempelvis barn och unga lär sig engelska genom olika former av 
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fritidsaktiviteter utan att ha avsikten att lära sig språket. Sundqvist (2010) visar att 

fritidengelskan kan läras avsiktligt. Däremot understryker Sundqvist (2010) att begreppet 

fritidsengelska används mestadels i samband med att de lärande inte är medvetna om att de lär 

sig engelska. Således kan fritidengelskan ses som en form av implicit inlärning. Barn och 

unga kommer med andra ord i kontakt med det engelska språket genom olika fritidsaktiviteter 

som leder till att de omedvetet inhämtar kunskap kring språket, genom att exempelvis imitera 

ljud eller sjunga med en låt/visa. Hur kan lärare i skolan då förhålla sig till, och ta tillvara på, 

denna implicita kunskap som barnen redan har utvecklat omedvetet, för att göra detta till 

explicit kunskap? 

Analys 
I följande avsnitt kommer studiens forskningsfrågor att besvaras. Analysen är strukturerad 

genom att en forskningsfråga i taget behandlas. Första delen behandlar fritidsengelskans 

påverkan på barns språkinlärning. Analysens andra del behandlar hur det går att ta tillvara på 

fritidsengelskan i den formella undervisningen. Slutligen analyseras hur lärare kan förhålla sig 

till ett heterogent klassrum. 

Fritidsengelskans påverkan på engelsk språkutveckling 

Genom att barn kommer i kontakt med engelska på fritiden, har de med sig en hel del 

kunskaper kring språket som de kan använda i skolan. I sin sammanfattning av konferensen 

Language in and out of the classroom, hävdar dock Christina Higgins (2009) att det inte finns 

tillräckligt med forskning och teorier kring hur den engelska språkinlärningen påverkas av 

fritidsengelskan. Higgins (2009) är således kritisk mot detta samband och argumenterar emot 

att barn inhämtar språkliga kunskaper utanför skolan. Men bland annat Sundqvist (2010) har 

genomfört en empirisk studie för att analysera sambandet mellan fritidsengelskan och 

engelska inlärningen i skolan. Sundqvist (2010) visar i sin studie att det finns ett tydligt 

samband mellan goda engelskkunskaper och hur mycket tid barn ägnar sig åt engelska på 

fritiden. Vilka är då dessa fritidsaktiviteter, och finns det några aktiviteter som gör mer nytta 

än andra? I detta avsnitt kommer några aktiviteter att diskuteras, för att se hur de hjälper till 

med engelsk språkinlärningen. 

               Sundqvist och Sylvén (2016) nämner några vanliga aktiviteter på fritiden där barn 

och unga kommer i kontakt med engelskan: film; Tv – serier, musikvideor, vloggar (video 

bloggar), musik, sociala medier, samt data/tv – spel. Majoriteten av barn och unga idag ägnar 

sig åt minst en av dessa aktiviteter under sin fritid. Alastair Henry, Pia Sundqvist och Helena 
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Korp (2014) visar att alla fritidsaktiviteter där barn kommer i kontakt med engelska språket 

utanför skolan leder till betydande fördelar i deras språkinlärning. När man jämför tiden som 

läggs på fritidsaktiviteter med tiden för engelskalektioner i skolan per vecka, poängterar 

Henry et al. (2014) att det är en självklarhet att det sker språkutveckling hos barn utanför 

skolan, då de i snitt ägnar mer tid åt fritidsaktiviteter än engelskalektionerna. 

               Att fritidsengelskan utvecklar barns engelskspråkiga kunskaper är en uppfattning 

som inte endast är aktuell i Sverige. Forskarna Peter Sayer och Ruth Ban (2014) har gjort en 

empirisk studie av hur barn använder engelskan utanför skolan, samt hur detta påverkar deras 

engelskkunskaper. Studien som genomfördes i México syftade till att undersöka engelskan 

som främmande språk och hur eleverna använde sig av engelskan utanför skolan. En lärare i 

studien påstår att eleverna slutar tänka på engelska när de är utanför klassrummet och skolan 

(Sayer & Ban, 2014). I Sverige är dock den vanligaste uppfattningen att barn och unga idag 

besitter en hel del kunskaper i engelska språket hämtade genom fritidsaktiviteter. Flera 

svenskar anser till och med att barn och unga lär sig mer engelska utanför skolan än i skolan 

(Sundqvist, 2010).  

Sayer och Ban (2014) konstaterar i sin studie dock att elevernas föräldrar inte 

instämmer med läraren utan istället menar att eleverna använder sig av engelska i flera 

sammanhang på fritiden, vilka läraren inte är medvetna om. Föräldrarna berättar att barnen 

tittar på filmer på engelska samt lyssnar på engelsk musik. Ett barn berättar att de flesta spelen 

hen spelar på sin Xbox har engelska instruktioner och att hen testar sig fram för att klara av 

spelen. Ibland använde barnet sig av Google translate för att förstå ord som förekom i spelen.  

Sayer och Ban (2014) argumenterar för att just data−och TV-spel har positiva 

effekter på inlärningen av engelska språket. Även Henry et al. (2014) bekräftar specifikt 

dataspelens komplexitet och menar att de barn som spelar dataspel behöver behärska det 

engelska språket rätt bra, både i tal och skrift, för att kunna delta i spelen. Dock understryker 

Henry et al. (2014) att det är oklart ifall just dataspelandet medför större förmågor i engelska, 

eller ifall det är de barn som behärskar engelskan någorlunda bra väljer att spela dataspel. 

Sayer och Ban (2014) observerar däremot att spel ger en direkt feedback som, beroende på 

utfallet, leder till att spelaren direkt vet om hen förstått samt gjort rätt eller fel. Därmed skapas 

det en så kallad direkt feedback. Forskarna visar även att barn tycker om komplicerade spel, 

och utmaningen att behöva lösa ett svårt problem är ”pleasantly frustrating”, och leder till 

ökad motivation för lärande.  

               Att barns motivation för lärande av engelska språket ökar beror också på att de 

känner att det engelska språket gör nytta i deras liv. Genom att barnen exempelvis spelar 
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engelska spel eller tittar på engelska filmer, finner de att engelskan har en central roll. 

Följaktligen ökas deras motivation till att lära sig det engelska språket. Keaveney och 

Lundberg (2014) visar att då barn får känslan av att de har nytta av det engelska språket, både 

under sin fritid och i sina framtida karriärer, ökar deras motivation till att engagera sig i att 

lära sig språket. Vidare betonar Keaveney och Lundberg (2014) att dessa fritidsaktiviteter 

bidrar till en hel del färdigheter i språket som lärare kan använda i undervisningen.  

Fritidsengelskan i undervisningen 

Som vi sett utvecklar fritidsaktiviteter barns engelskkunskaper. Barnen imiterar och använder 

engelskan med hjälp av dessa aktiviteter och på så sätt sker det en implicit inlärning. Barnen 

utvecklar alltså kunskaper om språket omedvetet genom fritidsengelskan. Det som ska 

diskuteras i detta avsnitt är hur dessa kunskaper och erfarenheter kan utnyttjas i skolan. Hur 

kan lärare dra nytta av elevers kunskaper i språket för optimal undervisning, för att fortsätta 

bygga på deras kunskaper? För att svara på frågeställningen kommer jag att diskutera 

planering av undervisningen, motivation, samt elevinflytande. 

Planering 

Speciellt för yngre elever är det viktigt att ta vara på den korta tiden som skolan erbjuder för 

engelskundervisningen. Keaveny och Lundberg (2014) uttrycker vikten av noggrann 

planering och menar att tiden för språklektioner är för knapp för att slösas på onödiga 

aktiviteter som inte medför optimal inlärning. Det är av stor vikt att lärare utformar 

lektionerna på ett sätt som motiverar och engagerar elever till att se fram emot att lära sig 

något nytt. Lika viktigt är dock att ständigt sträva mot långsiktiga mål och inte endast ha nästa 

lektion i sikte. Keaveny och Lundberg (2014) poängterar att effektiv planering för yngre 

elever bland annat innebär att planeringen inkluderar realistiska och åldersanpassade. Att ta 

reda på vad elever besitter för förkunskaper och färdigheter, för att sedan planera 

undervisningen utifrån dem, bör vara en av lärarnas första prioritering i planeringsarbetet. Att 

skapa en god lärandemiljö är ytterligare en prioritering i planeringsarbetet (Keaveny och 

Lundberg, 2014).  

               Skolverket (2012) sammanfattar hur en språklärare kan planera för att stödja elever i 

sin utveckling. Bland annat belyses det att en god lärandemiljö är en miljö där elever ska 

känna sig trygga, våga ta risker, och vara medvetna om att det är acceptabelt att begå misstag. 

Om undervisningsplaneringen har detta som utgångspunkt, skapas en trygg miljö som 

resulterar i att elever får utveckla sina språkliga kompetenser och lära sig av varandra såväl 
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som av läraren. Då skapas motivation samt en positiv inställning till språk. Motivationen leder 

i sin tur till ett ökat lärande. 

Motivation 

För att kunna engagera elever kan lektioner utformas på ett sätt som intresserar dem. Att 

endast utgå från läromedel är inte alltid motiverande för elever. Om lektionerna planeras 

utifrån elevers intressen kan de relatera till dem i högre grad än uppgifterna i en lärobok. 

Dock understryker Maria Estling Vannestål (2010) att det inte är enkelt att stimulera och 

intressera elever inom engelskämnet i skolan. Det är naturligt att de flesta lärare inte går 

utanför sin bekvämlighetszon utan istället håller sig till det ”traditionella arbetet” genom 

läromedel eller annat färdigt material. Som en följd av detta lyckas lärarna inte alltid skapa 

metoder i undervisningen som motiverar elever. Därför påpekar Estling Vannestål (2010) att 

en varierande undervisning är essentiell för att stärka elevers vilja att lära. Martin Lamb 

(2017) konstaterar att motivation är en avgörande faktor för språkinlärning och att det behövs 

mer förståelse kring hur lärande påverkar motivationen hos elever som ska lära sig ett språk. 

Lamb (2017) betonar vikten av att motivera elever genom att skapa aktiviteter i klassrummet 

som känns mer autentiska för eleverna, alltså mer som situationer som upplever på fritiden. 

               För att stimulera elevers vilja att lära, och därmed öka deras motivation, är det 

centralt att utgå från deras tidigare erfarenheter och kunskaper i undervisningen. I det centrala 

innehållet för engelskämnet i Lgr11 framkommer det att undervisningen bör utformas (bland 

annat) utifrån ”ämnesområden som är välbekanta för eleverna.” (Skolverket, 2018 s.34). För 

att ta reda på elevers förkunskaper och erfarenheter av språket, framställer Sundqvist och 

Sylvén (2016) några idéer. Det går att dela ut enkäter där elever får svara på vilka 

fritidsaktiviteter de använder där engelskan används, samt hur mycket tid de tillbringar med 

dem.  

Forskarna föreslår även att det går att ge elever en språkdagbok där de själva 

kan dokumentera under 14 dagar. Det går att anpassa språkdagboken till årskurs och ålder. 

Språkdagboken har även testats på svenska elever som var tio år eller äldre. Den mest 

effektiva kartläggningen av elevers intressen är emellertid enligt Sundqvist och Sylvén (2016) 

intervjuer. Intervjuer kräver mer planering och mer tid, men har visat sig vara nyttigast för att 

lära känna elever och veta vilka fritidsaktiviteter de ägnar sig åt.  

Vilken form av kartläggning lärare väljer är upp till dem själva. Alla 

kartläggningsformer syftar dock till att ta reda på elevers intressen och förkunskaper, för att 
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lärare sedan ska kunna dra nytta av dem i själva undervisningen. På så sätt kan 

undervisningen utformas på ett meningsfullt sätt och motivera eleverna till att lära sig. 

Elevinflytande 

För att öka elevinflytandet måste läraren våga släppa makten i klassrummet och utgå ifrån 

annat än det traditionella arbetet, som tidigare nämnts. Att ta reda på vad elever tycker om att 

göra på fritiden, implementera det i undervisningen, samt utveckla pedagogik utifrån 

elevernas erfarenheter, leder till större engagemang och därmed effektivare språkinlärning. 

Elever känner att de får nytta av engelsklektionerna i sina vardagliga liv. 

               Den här typen av elevinflytande har visat sig vara bristande i skolor genom en 

kvalitetsgranskning på engelskämnet, enligt Skolinspektionens (2011). Skolinspektionens 

granskning hävdar också att flera av skolorna som granskats inte tog tillvara på erfarenheterna 

eleverna hade från fritidsengelskan. Eleverna påstod att engelskan i skolan och 

fritidsengelskan inte är densamma. De menar att de på fritiden inte har lika svårt att förstå 

engelskan som i klassrummen. I klassrummet kände inte eleverna samma självförtroende som 

i ”autentiska situationer”. Slutligen poängterar granskningen av Skolinspektionen (2011) att 

det är av stor vikt att bygga på elevers erfarenheter med engelskan i skolan för att få 

engelskan att kännas ”lika naturlig” för eleverna som utanför skolan.  

Sayer och Ban (2014) kallar relationen mellan att barn känner att de får nytta av 

engelskundervisningen till deras vardag för ”positive feedback loop”, och menar att läraren 

kan ta vara på denna loop genom att integrera fritidsengelskan med engelskundervisningen i 

skolan. På så sätt kan elever förknippa engelskämnet med ”coola” saker (”things that are 

cool”) som gynnar dem, istället för att se engelskan som ett akademiskt ämne som de måste 

lära sig. På liknande sätt belyser Sayer och Ban (2014) att lärare kan försöka skapa balans 

mellan fritidsengelskan och skolans engelska. Då majoriteten av fritidsaktiviteterna är 

receptiva, exempelvis genom att lyssna på musik eller se film, kan aktiviteterna i klassrummet 

luta mer mot den produktiva användningen av språket, genom att tala och skriva. Det gäller 

dessutom att som lärare vara flexibel samt kunna ge elever en egen röst i lektionsplaneringen. 

Sundqvist och Sylvén (2016) konstaterar också, i enlighet med Sayer och Ban (2014), att 

genom att inkludera elever på detta sätt, ökar deras uppmärksamhet under lektionerna i 

jämförelse med när lärare endast arbetar med material och aktiviteter som de själva planerar. 

               Att finna material som ska öka elevers motivation och engagemang kräver alltså att 

lärare har en överblick över elevers intressen och erfarenheter. Då kan lärare finna mer 

”autentiskt material”, som Maria Allström (2010) uttrycker det. Autentiskt material är det 
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material som finns ute i ”verkligheten” och går att använda i undervisningen. Det kan vara 

tidningar, filmer, serieböcker, sångtexter eller undervisningsmaterial från engelsktalande 

länder. Allström (2010) beskriver att användningen av den här typen av material i 

undervisningen kan leda till en rolig och utvecklande undervisning. Dock är det viktigt att 

veta vilket material och uppgifter som passar klassens årskurs samt nivå. Om materialen som 

lärare väljer är för komplicerade, respektive för enkla, blir det betydelselöst och bidrar inte till 

elevernas utveckling. Alltså menar Allström (2010) att uppgifterna ska vara ”lagom 

krävande” för att de ska främja inlärningen. En vanlig upplevelse av elever är att de anser att 

engelskan de får lära sig i skolan inte är autentisk (Skolinspektionen, 2011; Henry et al., 

2014). Denna uppfattning kan leda till minskad motivation samt öka klyftan mellan engelska i 

skolan och fritidsengelskan. Genom denna inställning förlorar en hel del elever möjligheten 

bredda sina språkkunskaper (Henry et al., 2014). Därför är det alltså av stor vikt att lärare 

lyckas inkludera elever och deras intressen i undervisningsplaneringen, för att kunna 

förebygga klyftan som elever upplever. 

Det heterogena engelska klassrummet 

I ett klassrum är det en självklarhet att elever ligger på olika nivåer kunskapsmässigt, då alla 

skilda individer lär sig olika snabbt och har olika förutsättningar. Därför krävs det en 

kompetens hos lärare för att kunna hantera ett heterogent klassrum av detta slag. I detta 

avsnitt kommer jag att redogöra för hur en språklärare kan förhålla sig i ett heterogent 

klassrum, med fokus på de engelskkunskaper elever har med sig från fritiden. Den 

fritidsengelska elever är exponerade för medför olika kunskapsnivåer och erfarenheter kring 

engelska språket. För att besvara frågeställningen kommer jag bland annat att utgå från 

skolans värdegrund och uppdrag om en likvärdig utbildning i Lgr11 (Skolverket, 2018) samt 

från Sundqvist och Sylvéns (2012) version av möjlighetsmodellen för skolämnet engelska. 

Likvärdig utbildning 

Att skolan ska erbjuda alla elever en likvärdig utbildning är något som framförs i läroplanens 

värdegrund och uppdrag (Skolverket, 2018). Att skapa en likvärdig utbildning kan vara 

komplext, då olika individer lär sig på olika sätt, samt då vissa elever har ett försprång 

kunskapsmässigt, beroende på den engelska de kommer i kontakt med under sin fritid. Det är i 

sådana situationer lärare bör utveckla en viss form av kompetens för att kunna anpassa 
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undervisningen till de skilda elevernas förutsättningar och behov samt ta vara på deras skilda 

förkunskaper i planeringen. Detta förespråkas i läroplanen som sammanfattar: 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. (Skolverket, 2018 s. 6) 

Arbetet som engelsklärare har genomgått en rad förändringar genom tiderna, nu mer än 

någonsin på grund av fritidsengelskan, som är en stor bidragande faktor till denna förändring 

(Sundqvist & Sylvén, 2016). Det heterogena engelskklassrummet är idag problematiskt, då 

vissa elever börjar skolan med redan breda kunskaper i engelska språket medan andra har lite 

eller inga kunskaper/erfarenheter alls. Att ett klassrum är heterogent, och att elever således 

inte ligger på samma nivå kunskapsmässigt, medför höga krav och didaktiska utmaningar för 

lärare, påpekar Sundqvist och Sylvén (2012). Det gäller att lärare kan anpassa och planera 

undervisningen utifrån elevers skilda behov och förutsättningar. Genom planeringen ska 

lärare därmed kunna stimulera dem som är på en högre kunskapsnivå, samtidigt som de ska 

kunna utveckla dem som ligger på en lägre nivå (Sundqvist & Sylvén, 2012).  

En essentiell lärarkompetens, som Sundqvist och Sylvén (2016) visar, är att 

förutom att lärare själva ska besitta goda ämneskunskaper i det engelska språket, ska de även 

kunna motivera elever och planera en lyckad undervisning, som sträcker sig utanför 

klassrummet. Elever uppskattar motiverade lärare som i sin tur leder till att elever själva ökar 

sin motivation till att lära sig och utvecklas. För att detta ska vara möjligt gäller det att kunna 

anpassa undervisningen för att den ska vara både utmanande för vissa, samt utvecklande för 

andra. Detta går hand i hand med skolans värdegrund och uppdrag kring en likvärdig 

utbildning för alla (Skolverket, 2018).  

Den flexibla läraren 

Eftersom undervisningen ska vara likvärdig, samtidigt som den inte kan utformas lika för alla, 

krävs det att lärare har möjlighet till anpassning i undervisningsplaneringen. För att 

språklärare ska kunna anpassa och hantera elevers olika nivåer på bästa sätt krävs det således 

flexibelt. Sundqvist och Sylvén (2016) har i sin studie talat med ett flertal engelsklärare, och 

majoriteten anser att flexibilitet är en central egenskap hos lärare. De menar att det alltid 
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måste existera en planering, men att det alltid ska finnas utrymme för anpassning utifrån 

situationen i klassrummet, samt vilka elever som planeringen är avsedd för.  

Vikten av fortbildning inom jobbet är något Sundqvist och Sylvén (2016) 

betonar som en viktig faktor för att uppdateras i samma takt som samhällets snabba 

förändringar. Trots att flexibilitet och anpassning är viktiga kompetenser hos lärare, 

konstaterar Skolinspektionen (2011) i en granskning av 22 skolor, där de bedömer att 

majoriteten av skolorna inte gör bra anpassningar till elevers skilda behov. I granskningen 

observerades 293 lektioner, men endast 23 av dem visade sig vara ”mestadels starka” med 

hänsyn till anpassning till individers skilda behov. 

               Att anpassa undervisningen utifrån alla individers skilda förkunskaper, behov och 

förutsättningar är inte alltid enkelt. Sundqvist och Sylvén (2012) utvärderar några 

tillvägagångsätt som en språklärare kan utgå ifrån. Forskarna har använt möjlighetsmodellen, 

som från början framställts av Agneta Bronäs och Nicklas Runebou (2010). 

Möjlighetsmodellen är en ämnesdidaktisk modell som syftar till att förenklat beskriva hur en 

undervisning kan genomföras och vilka uppgifter lärare står inför under en lektion. Bronäs 

och Runebou (2010) sammanfattar att läraren står i centrum och ska framkalla tre potentialer, 

som forskarna benämner Ämnets potential, den ämnesdidaktiska potentialen och 

undervisningens potential. Dessa tre potentialer ska alltså läraren anpassa till ”de specifika 

omständigheterna som råder i klassrummet”. Utgångspunkten för denna modell är att inte 

skilja på ämnet och undervisningen i en ämnesundervisning (Se figur 1). 

 

Figur 1. Bronäs och Runebou (2010, s. 130) Möjlighetsmodellen – en ämnesdidaktisk modell. 

Det Bronäs och Runebou (2010) belyser genom möjlighetsmodellen är att ämnet har 

potentialer som ska uppfyllas ”i och genom undervisningen”. Lärare ska alltså vara 
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uppmärksamma på dessa potentialer för att sedan utforma en undervisning. Utöver ämnets 

potentialer ska läraren dessutom se vilka möjligheter som finns i omständigheterna och väga 

in dessa i utformningen av undervisningen. Sundqvist och Sylvén (2012) har framställt en 

egen modell utifrån Bronäs och Runebous (2010) möjlighetsmodell. Sundqvist och Sylvéns 

(2012) modell har utgångspunkt i det heterogena engelska klassrummet (Se figur 2).   

 

Figur 2. Sundqvist och Sylvén (2012 s. 129). Möjlighetsmodellen applicerad på skolämnet engelska. 

Läraren står här i centrum av det heterogena engelskklassrummet och ska hantera ämnet och 

undervisningen på bästa möjliga sätt. Den ämnesdidaktiska potentialen är, enligt Sundqvist 

och Sylvéns (2012) modell, kartläggningen av elevernas förkunskaper i engelska, som 

behandlats tidigare i analysen (Se s. 12). Genom att lärare kartlägger elevers förkunskaper blir 

elever medvetna om inlärningen som sker genom fritidsengelskan, vilket även har en positiv 

inverkan på deras språkutveckling. Kartläggningen leder dessutom till att lärare visar en form 

av acceptans av ”lärandet” som elever tillägnar sig på fritiden, det så kallade implicita 

lärandet, som tidigare redogjorts för (Se s.5). Sundqvist och Sylvén (2012) anser att detta är 

en central del för att lärare ska kunna anpassa undervisningen till elevers skilda 

förutsättningar och behov.  

               Ämnets potential blir i detta fall ’engelska som världsspråk’, som Sundqvist och 

Sylvén (2012) understryker är tillräckligt för att komma till insikt om att engelska som ämne 

har en väldigt stor potential och medför enorma möjligheter. De specifika omständigheterna 

bör, enligt Sundqvist och Sylvén (2012), vara undervisningens utgångspunkt. I modellen leder 

pilarna från de specifika omständigheterna till ämnets potential (se fig. 2). Det betyder att 



17 
 

lärare ständigt är influerade av de specifika omständigheterna när de ska framkalla ämnets och 

undervisningens potential.  

               I sin modell har forskarna i detta exempel en ’elev med frekvent dataspelande’. 

Lärare ska alltså bygga på elevens engelskkunskaper och bör, för att utveckla kunskaperna 

och främja lärandet, ha elevens intresse som utgångspunkt. Sundqvist och Sylvén (2012) byter 

omständighet och tar istället en elev som har svårigheter i engelskämnet samt inte har något 

intresse av fritidsaktiviteter på engelska. För att lärare ska kunna ’bredda ut elevens engelska 

register’ (Se fig. 2) kan exempelvis använda olika ”ljud- och textsupport för engelskinlärning” 

som finns tillgängliga genom IKT. Således menar Sundqvist och Sylvén (2012) att lärare har 

anpassat undervisningen utifrån elevernas skilda förutsättningar i ett och samma klassrum, 

med samma uppgift.  

               För att möjlighetsmodellen ska vara applicerbar på engelskämnet i skolan, 

understryker Sundqvist och Sylvén (2012) att de specifika omständigheterna vara en faktor i 

lärarens framkallning. Det vill säga, i jämförelse med Bronäs och Runebous (2010) 

möjlighetsmodell, där forskarna menar att det läraren framkallar i de specifika 

omständigheterna endast är påverkat av ämnets och undervisningens potential, konstaterar 

Sundqvist och Sylvén (2012) att lärarens framkallning är påverkad av de specifika 

omständigheterna, lika mycket som av ämnets och undervisningens potential. Sundqvist och 

Sylvén (2012) hävdar att deras modell (Se fig. 2) skildrar hur individualiseringen inom en 

engelskundervisning kan genomföras. Sundqvist och Sylvén (2012) anser likväl att 

individualisering är eftertraktat i och med det heterogena engelskklassrummet i dagens skolor. 

               Sammanfattningsvis har jag genom denna studie konstaterat att barns exponering för 

det engelska språket under fritiden medför stora fördelar. Även om det ställer höga krav på 

lärare att kunna stimulera elever, kan fritidsengelskan ses som en resurs som kan utnyttjas i 

undervisningen. Det faktum att barn lär sig och utvecklas olika snabbt, och därför kräver olika 

tillvägagångsätt för att nå målen, genomsyrar hela skolverksamheten. Lärare måste ständigt 

vara flexibla, vilket är en betydande del i läraryrket, för att kunna utforma och anpassa 

undervisningar efter cirka 20 elevers skilda behov och förutsättningar. Alla lärare är inte 

medvetna om att läromedel inte alltid är det optimala, vilket är ett problem som kan åtgärdas. 

Det bör uppstå nya, mer intressanta undervisningsformer som tar till vara på elevers 

förkunskaper som tillkommit genom fritidsengelskan. Kartläggning av elevers förkunskaper 

kan vara steg ett. Sedan gäller det att göra något av den informationen och inte endast lösa det 

genom att exempelvis dela in elever i grupper utifrån deras kunskapsnivåer. Istället kan lärare 

dra nytta av elevers olika kunskapsnivåer i undervisningen och utforma lektionerna så att de 



18 
 

exempelvis får lära av varandra och hjälpa varandra att utvecklas. Problemet är dock att 

skolor i Sverige idag inte ger mycket tid åt engelskundervisningen, som även Henry et al. 

(2014) konstaterar. Det leder till att en del lärare kanske helst väljer den enkla utvägen för att 

hinna med de mål som är avsedda att uppnås. Detta bidrar dock till att många elever glöms 

bort och inte får den utveckling som de kunde fått om undervisningen utformats på andra sätt 

än det ”traditionella arbetet”.  

Avslutning 

I och med den ökade digitaliseringen i samhället, samt den ökade användningen av internet 

och sociala medier, ökar även barns kontakt med det engelska språket, även för barn 

lågstadiet. Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall hur, förkunskaperna från 

fritidsengelskan bidrar till att utveckla barns engelska språkkunskaper. Genom min diskussion 

av de källor som behandlats har jag visat ett samband mellan fritidsengelskan och goda 

engelskkunskaper. Att engelskan används i så stor utsträckning av barn på fritiden är positivt, 

eftersom barnen faktiskt får använda engelska språket utanför skolans väggar och inte släpper 

den på sin fritid. Barnens kunskaper kan utnyttjas av lärare i skolan, vilket leder till den andra 

frågeställningen i studien: Hur ska elevers kunskaper från fritidsengelskan utnyttjas i 

undervisningen?  

Barnen har alltså en hel del kunskaper som går att använda i undervisningen, 

dels genom att bredda dessa kunskaper, dels genom att använda dem som en motiverande 

faktor. Fritidsengelskan bidrar därför till skolan genom ett implicit lärande av det engelska 

språket. I analysen har jag diskuterat hur lärare kan dra nytta av kunskaperna elever får med 

sig från fritidsengelskan. Jag fann att planering, motivation och elevinflytande är 

betydelsfulla, då de går hand i hand i genomförandet av en optimal undervisning. Planeringen 

är betydelsefull då den ligger till grund för hela undervisningens utformning. Lärare kan 

planera för att engagera, och samtidigt sträva mot det långsiktiga målet. Men för en gynnsam 

planering krävs det att lärare tar reda på elevers förkunskaper. Detta bidrar i sin tur till 

elevinflytande, som enligt Skolinspektionen (2011) visade sig vara bristande i flertalet skolor.  

               Det är viktigt att skapa balans mellan fritidsengelskan och engelska i skolan. Att 

inkludera elevers intressen och förkunskaper och integrera dem med engelskundervisningen 

är av stor vikt för att uppnå motivation och engagemang bland elever. Det kan även medverka 

till att elever slutar känna ett så stort gap mellan fritidsengelskan och engelskan i skolan. När 

lärare tar tillvara på elevers fritidsengelska och planerar utifrån deras intressen, uppstår en 
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positive feedback loop som Sayer och Ban (2014) redogör för. Elever känner att 

engelskundervisningen har betydelse för deras liv utanför skolan och utvecklar således ett 

större engagemang i att lära sig språket.         

Slutligen undersöktes hur lärare kan förhålla sig till det heterogena 

engelskklassrummet. En följd av fritidsengelskan är att vissa elever får ett stort försprång 

kunskapsmässigt. Hur kan då lärare förhålla sig till elevers skilda kunskapsnivåer och kunna 

utveckla varje individs kunskaper, samtidigt som läraren ska erbjuda alla skilda individer en 

likvärdig utbildning? Att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning, samt att ett klassrum 

för det mesta är heterogent, medför krav på att lärare bör utveckla kompetens för att kunna 

hantera de situationer som kan uppstå med den kunskapsmässiga nivåskillnaden i 

klassrummet. Det som diskuterades i analysen var vikten av goda ämneskunskaper, att vara en 

motiverad lärare för att kunna motivera elever och slutligen flexibilitet.  

Flexibilitet visade sig vara den troligen mest betydande kompetensen för att 

hantera ett heterogent klassrum (Sundqvist & Sylvén, 2012). Att vara flexibel som lärare 

innebär bland annat att ständigt vara beredd på att göra anpassningar som ska stimulera alla 

elever, oberoende av deras kunskapsmässiga nivå. Jag har i analysen presenterat Sundqvist 

och Sylvéns (2016) version av möjlighetsmodellen (Se fig. 2). Modellen illustrerar hur lärare 

står i centrum av ett heterogent engelskklassrum och hur anpassningar kan göras utifrån olika 

situationer samt till olika individer i ett klassrum.  

Utgångspunkten för engelskundervisningen är att ständigt sträva mot att 

undervisningen ska vara motiverande och engagerande. Vägen dit är komplex men inte 

omöjlig. Läraryrket är redan komplext och mångdimensionellt i sig, och barns ökade 

exponering för engelska på fritiden gör inte yrket enklare. Utöver en god planering ska lärare 

ständigt vara flexibla och kunna anpassa undervisningen efter såväl situation som enskild 

individ. 

               Inför framtida forskning kan det vara intressant att genomföra fler studier kring 

fritidsengelskan, speciellt för barn i lågstadiet i Sverige. Majoriteten av källorna i min studie 

gäller elever i mellan- eller högstadiet. Jag har dock kunnat tillämpa dem i en 

lågstadiekontext. Det finns åtskilligt att göra inom det området, i min mening, då jag 

personligen upplevt att barn i lågstadiet idag har breda engelskkunskaper som de införskaffat 

genom fritidsengelskan och att lärare har bristande förståelse för detta. Genom att belysa 

fördelarna med fritidsengelskan även för lågstadieelever, kan en ökad medvetenhet uppstå hos 

lärare och de kan därigenom använda kunskaperna från fritidsengelskan för att hjälpa barnen i 

deras språkutveckling.  
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