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Abstract 

Swedish students experience that the English that they learn in school is different from the 

English that they have practical use of in their everyday life outside of school. This divide has 

a negative effect on them and they become unmotivated to the school subject English. The 

purpose of this paper is to examine the importance of integrating students’ extramural English 

into the classroom. My aim is to explore how students can be motivated by integrating 

extramural English and how this can be done. To do this I did a descriptive literature study 

where relevant studies on the subject were identified and then analyzed. In my study I found 

that it is important to integrate students’ extramural English, not only to motivate the students 

to learn, but also to help them reach the goals in the syllabus. Students’ extramural English 

can be integrated with the English teaching in different ways but unfortunately this is often 

not the case since teachers feel that they lack the necessary skills to do this. 
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1. Introduktion 

Internationellt sett når svenska elever goda resultat i ämnet engelska. En av anledningarna till 

detta anses vara att elever exponeras för engelska även utanför skolan vilket gynnar deras 

prestationer i ämnet (Skolverket, 2012). Det engelska språket finns att upptäcka överallt i vår 

vardag. Exempelvis textas vanligtvis engelska tv-program och filmer istället för att dubbas 

och även på internet är engelska det dominerande språket. Dessa vardagsmöten med engelska 

som sker utanför skolan påverkar både äldre och yngre elever (Sylvén & Sundqvist, 2012). 

Aktiviteter som att spela dator, se på film och surfa på internet skapar tillfällen för lärande 

även på fritiden (Sundqvist, 2010).  

Extramural engelska, alltså all kontakt med engelska som sker utanför skolans väggar, anses 

ha positiva effekter på elevers ordförråd samt muntliga förmåga i engelska (Sundqvist, 2010). 

Eftersom individer ofta väljer sina fritidsaktiviteter själva, borde deras motivation för att 

utföra aktiviteterna vara hög vilket Sylvén och Sundqvist (2012) antyder är betydelsefullt vid 

inlärning av andraspråk. Det är dock viktigt att nämna att produktiva aktiviteter, där barn och 

ungdomar måste förlita sig på sina språkliga förmågor, som till exempel att spela tv- och 

dataspel, läsa och surfa på internet, verkar ha större effekt än förhållandevis passiva aktiviteter 

som till exempel att se på tv och lyssna på musik (Sylvén & Sundqvist, 2012).  

Sättet elever kommer i kontakt med engelska på fritiden skiljer sig från skolundervisningen, 

vilket Skolinspektionen (2010) poängterar. De betonar även att det är viktigt att ha detta i 

åtanke i utformningen av undervisningen för att kunna ta hänsyn till elevers olika intressen 

och behov (Skolinspektionen, 2010). Om lärare drar nytta av elevers fritidsengelska i skolan 

kan det leda till gyllene undervisningstillfällen i engelska, men tyvärr är detta något som 

sällan sker (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Engelskundervisningen består istället till stor 

del av tyst och stillasittande arbete där läromedel styr undervisningen vilket Lundberg (2007) 

betonar inte gynnar elevers motivation. Detta leder i sin tur till att elevernas lärande och 

utveckling hämmas (Lundberg, 2007). Med andra ord finns det en lucka mellan den engelska 

som elever möter utanför skolan och den engelska som de exponeras för i skolan (Sundqvist 

& Olin-Scheller, 2013). Varför denna lucka behöver överlappas och hur detta kan göras 

kommer att undersökas i min uppsats. 
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1.1 Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fritidsengelskans relevans för 

engelskundervisningen och hur glappet mellan fritidsengelskan och skolengelskan kan 

överlappas. Min avsikt är även att undersöka hur lärare i engelskundervisning kan ta tillvara 

de kunskaper i engelska som elever förvärvar utanför skolan för att på så sätt öka elevernas 

motivation och därmed även deras lärande och utveckling i ämnet.  

1.2 Frågeställningar 

Jag kommer i uppsatsen att utgå ifrån två frågeställningar: 

 Vad har fritidsengelskan för betydelse för engelskundervisningen?  

 Hur kan fritidsengelskan tillvaratas i engelskundervisningen? 

2. Bakgrund  

Nedan följer en presentation av tre centrala begrepp i uppsatsen: extramural engelska, 

fritidsengelska och motivation. Därefter belyser jag vad extramurala aktiviteter har för 

inverkan på elevers engelsklärande, både i allmänhet och utifrån kön. Även om det inte är en 

central del i denna studie, är det i det här sammanhanget naturligt att uppmärksamma genus. 

2.1 Extramural engelska 

Extramural engelska är ett begrepp som syftar på den engelska som elever kommer i kontakt 

med utanför skolans väggar (Sundqvist, 2010). Ordet extramural härstammar från mitten av 

1800-talet och kommer ursprungligen från det latinets extra muros vilket betyder ’utanför 

väggarna’. Extramural engelska betyder alltså ordagrant ”engelska utanför väggarna” (Oxford 

Dictionaries, 2014).  

Extramural engelska är ett paraplybegrepp, vilket Sundqvist (2010) beskriver, då det har en 

bred definition. Andra begrepp som ingår i extramural engelska är till exempel out-of-class 

English, out-of-school English, unintentional learning of English, naturalistic learning of 

English och self-directed naturalistic learning of English. Vidare betonar Sundqvist (2010) att 

omedvetet lärande av engelska, där den lärande inte har för avsikt att lära sig engelska, 

inkluderas i extramural engelska men att detta inte exkluderar medvetet lärande av engelska. 

Self-directed naturalistic learning of English är som tidigare nämnts också en del av den 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/extramural


5 
 

extramurala engelskan vilket innebär att de lärande på egen hand skapar lärandesituationer 

med avsikt att lära sig engelska. 

Vidare beskriver Sundqvist (2010) att extramural engelska teoretiskt bygger på learner 

autonomy, vilket betyder att den lärande tar kontroll över sitt eget lärande. När elever 

engagerar sig i extramurala engelskaktiviteter utanför skolan styr de sitt eget lärande. 

Extramurala aktiviteter är oftast något som elever frivilligt väljer att ägna sin fritid åt, men det 

skulle även vara möjligt att de känner sig pressade av till exempel klasskompisar eller 

föräldrar att ägna tid åt aktiviteter som de egentligen inte vill ödsla tid på (Sundqvist, 2010). 

Fritidsengelska är ett begrepp som i stort sett är utbytbart med extramural engelska och i 

denna uppsats behandlas begreppen synonymt. Fritidsengelska omfattar den engelska som 

elever möter utanför skolan genom olika sorters fritidsaktiviteter, som till exempel tv- och 

dataspelande, läsande av böcker på engelska och internetsurfande (Sundqvist, 2010). 

Nationalencyklopedins definition av ordet fritid är ”den del av dygnet och veckan som inte 

upptas av arbete, måltider och sömn” (Nationalencyklopedin, 2014). Fritidsengelska är alltså 

engelska som elever möter under de delar av dygnet som inte ägnas åt någon ofrånkomlig 

aktivitet som till exempel sömn eller skola vilket gör begreppet likvärdigt med extramural 

engelska. 

2.2 Motivation 

Ytterligare ett centralt begrepp i min uppsats är som sagt motivation. Jag kommer att utgå 

ifrån det engelska begreppet motivation in ELT, där ELT står för English Language Teaching 

(McDonough, 2007). Min översättning av begreppet är ”motivation i engelskundervisning”. 

Oxford Dictionaries definition av ordet motivation är: ”A reason or reasons for acting or 

behaving in a particular way” och “Desire or willingness to do something; enthusiasm”. 

Motivation är alltså anledningen till varför vi beter oss på ett visst sätt, och motivation kan 

även vara en önskan eller vilja till att göra något, till exempel en önskan eller vilja till att lära 

sig engelska (Oxford Dictionaries, 2014). 

McDonough (2007) beskriver att motivation i engelskundervisning kan involvera både det 

som får oss att vilja lära engelska och det som får oss att vilja lära att undervisa i engelska. 

Mitt fokus ligger på elevers motivation och vad som får dem att vilja sig lära engelska. 

Motivation till att lära sig är något som bara finns i de enskilda eleverna, däremot kan en 

skicklig lärare motivera sina elever till att vilja lära sig. Elevers motivation ändras över tid, 
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speciellt under långa tidsperioder som språklärande innebär, och därför blir motivation 

komplext att hantera (McDonough, 2007). 

I många år har studier om motivation i språkinlärning fokuserat på anledningar till att vilja 

lära sig. Empiriska bevis visade att det fanns två huvudsakliga anledningar till vilja lära sig ett 

språk. Den ena var viljan att integrera med det specifika språksamhället genom att lära sig 

språk medan den andra var fokuserad på användbarheten av språket (McDonough, 2007). 

Dessa anledningar till motivation för språklärande blev kända genom Robert C Gardner 

(1985) och hans kollegor. Med andra ord delade de upp motivation i två komponenter, en 

integrerande och en instrumentell. Ytterligare en distinktion som har gjorts är inre och yttre 

motivation där den inre motivationen upplevs komma från en själv medan den yttre 

motivationen upplevs härstamma från en yttre källa (McDonough, 2007). I denna uppsats är 

elevers inre motivation i fokus. 

2.3 Inverkan av extramural engelska 

Elever spenderar regelbundet tid på extramurala engelskaktiviteter, men hur mycket och vilka 

typer av aktiviteter varierar från elev till elev. I sin studie fann Sundqvist (2010) att den 

vanligaste aktiviteten är att lyssna på musik på engelska medan det är mindre vanligt att läsa 

tidningar på engelska. Pojkar spenderar mer tid på extramurala aktiviteter än flickor. Ju mer 

tid som läggs ner på extramurala aktiviteter, desto större effekt har det gällande muntlig 

förmåga och ordförråd i engelska. Extramural engelska har större inverkan på pojkars 

muntliga färdighet och ordförråd än på flickors. Detta beror på att pojkar i större grad ägnar 

sig åt produktiva extramurala aktiviteter än flickor, som till exempel massiva multiplayer spel 

över internet (Sundqvist, 2010). 

Både utvärderingar av skolans arbete och vetenskapliga studier visar att elever som är starka i 

ämnet engelska har bättre förutsättningar att engagera sig i extramurala aktiviteter av olika 

slag än vad svaga elever i ämnet har (Myndigheten för skolutveckling, 2008; Sundqvist, 

2010). Elevers språkfärdigheter i engelska och hur mycket tid som läggs ner på extramurala 

aktiviteter är två faktorer som förstärker varandra (Sundqvist, 2010). Myndigheten för 

skolutveckling (2008) lyfter fram att det i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

(NU 03) framkom att användandet av engelska på fritiden har ett samband med 

måluppfyllelsen i ämnet. Engelska i vardagen har alltså en mer undanskymd roll för elever 

med en svag måluppfyllelse i ämnet. De elever som har ett dåligt självförtroende i ämnet och 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369
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inte når målen har också svårare att dra nytta av fritidsengelskan än de elever som är 

framgångsrika i ämnet. Med andra ord är ett språkligt självförtroende grundläggande för att 

kunna tillvarata engelska i vardagen. För att elever på ett positivt sätt ska kunna dra nytta av 

engelska i vardagen är det därför betydelsefullt att engelskundervisningen i skolan förser 

elever med tillfällen där de får möjlighet att aktivt öva sin kommunikativa förmåga i ämnet 

genom interaktion med andra. Språkanvändningen i klassrummet kan då fungera som 

stimulans för det informella lärandet av engelska, men förhållandet kan också vara omvänt, att 

fritidsengelskan fungerar som stimulans för klassrumsengelskan (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). 

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2008) har flickor generellt sett bättre betyg än pojkar 

i språkämnen men Sundqvist (2010) lyfter fram att resultat från hennes studie visar att pojkar 

når bättre resultat när det gäller muntlig förmåga och ordförråd. Enligt Sundqvist (2010) är 

förklaringen till detta att pojkar ägnar betydligt mer tid till internet och tv- och dataspelande 

än vad flickor gör. Viktigt att nämna är dock att andra faktorer än extramural engelska, som 

till exempel begåvning och motivation, också har betydelse för elevers inlärning av språket. 

Det är dock möjligt för alla elever, oavsett bakgrund, att nå framgång i engelskstudier genom 

extramural engelska (Sundqvist, 2010).  

För att lära sig engelska räcker det emellertid inte att endast exponeras för språket genom 

olika aktiviteter, utan man måste samtidigt vara aktiv och medveten om vad man ser, hör och 

gör (Lundberg, 2011). Som nämndes i introduktionen har produktiva extramurala aktiviteter, 

där man måste förlita sig till sin egen språkliga förmåga, större effekt än passiva extramurala 

aktiviteter när det gäller elevers ordförråd samt muntliga förmåga (Sylvén & Sundqvist, 

2012). Det räcker inte att endast passivt uppmärksamma engelska ord som förekommer i till 

exempel musik och tv-program, utan det är väsentligt att aktivera sina sinnen. Att endast 

lyssna passivt på engelskspråkig musik påverkar alltså inte lärandet anmärkningsvärt. Om 

musiklyssnade ska ha en positiv inverkan på lärandet krävs det att man aktivt sjunger med 

(Lundberg, 2011). Det är viktigt att medvetandegöra eleverna om detta redan från början av 

engelskundervisningen, vilket Lundberg (2011) poängterar, så att de får förståelse för hur 

språk lärs.  

Sättet som elever exponeras för engelska på fritiden kan liknas vid interaktionshypotesen (the 

interaction approach) som Sundqvist (2010) beskriver. Interaktionshypotesen är en teori om 

hur inlärning av språk som inte är ens modersmål sker, och Sundqvist (2010) jämför teorin 
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med inlärning av engelska genom extramurala aktiviteter. Enligt interaktionshypotesen är det 

vitalt att vid andraspråksinlärning exponeras för språket, att språket används och att man 

genom interaktion med andra får respons på det man säger. I likhet med interaktionshypotesen 

exponeras elever för både talad och skriftlig engelska genom olika extramurala aktiviteter. 

Vid vissa av dessa aktiviteter, som till exempel nätbaserade dataspel och användande av 

internet, används det engelska språket aktivt. Vid nätbaserade dataspel får även de som spelar 

ofta feedback på det de säger eller skriver på engelska på grund av samspelet som finns 

mellan spelarna (Sundqvist, 2010). 

3. Metod 

Nedan presenterar jag mitt tillvägagångssätt i skrivandet av uppsatsen, vad det är för typ av 

studie jag har gjort och hur min datainsamling har gått till. Jag ger även en forskningsöversikt 

i form av att jag presenterar de författare och den forskning som jag har använt i skrivandet av 

uppsatsen. 

3.1 Beskrivande litteraturstudie 

För att undersöka mina frågeställningar har jag genomfört en beskrivande litteraturstudie. 

Med andra ord har jag sökt aktuell forskning i området som till exempel vetenskapliga artiklar 

och andra vetenskapliga rapporter, granskat dessa och sedan analyserat och sammanställt 

dem. En litteraturstudie är beroende av att det finns tidigare empiriska studier i det aktuella 

ämnet som ska studeras. Det kan alltså bli svårt att genomföra en litteraturstudie om det inte 

finns tillräckligt med forskning inom området sedan tidigare (Eriksson Barajas et al. 2013).  

En litteraturstudie innefattar flera steg. Inledningsvis ska en problemformulering skrivas där 

syftet med studien motiveras. Nästa steg är att formulera frågor och sedan en plan för hur 

litteraturstudien ska genomföras. Därefter bestäms sökstrategi och vilka sökord som ska 

användas för att kunna hitta aktuell forskning. Litteraturen som hittas ska kritiskt värderas och 

kvalitetsbedömas för att man ska kunna bestämma vilken litteratur som ska ingå i studien. 

Nästa steg är att läsa utvald litteratur, analysera och värdera för att sedan kunna skriva 

uppsatsen. Resultatet ska sedan diskuteras och analyseras och till sist sker en sammanställning 

och slutsatser dras (Eriksson Barajas et al. 2013). 

Som nämndes ovan ingår det i en litteraturstudie att kritisk granska och kvalitetsbedöma 

litteratur innan den litteratur som ska användas väljs ut (Eriksson Barajas et al. 2013). De 
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kvalitetskriterier jag har utgått ifrån i valet av litteratur är att texterna ska vara peer reviewed. 

I mitt fall är litteraturen skriven av forskare vid universitet eller av myndigheter, som i detta 

fall är Skolverket, Myndigheten för skolutveckling och Skolinspektionen. Jag utgick även från 

studier gjorda i Sverige då jag i detta arbete inte var intresserad av att studera synen på 

fritidsengelska i andra länder. Anledningen till detta var att jag i uppsatsen ville utgå ifrån ett 

ämne som jag själv kan ha nytta av i min framtida yrkespraktik, och jag ansåg då att det var 

relevant att endast rikta fokus på svensk forskning. Litteraturen som jag har valt att använda i 

min uppsats är även relativt ny då den inte är äldre än sju år. Detta var inget kriterium som jag 

hade bestämt från början, utan detta blev resultatet av innehållskriteriet och kriteriet att 

forskningen skulle vara svensk. Innehållskriteriet innebär att jag var intresserad av texter som 

behandlade fritidsengelska i någon form, även om fritidsengelska inte nämndes ordagrant. 

Eftersom fritidsengelskan är ett aktuellt och relevant ämne i dagens Sverige i och med att det 

engelska språket är så pass integrerat i vår vardag, förvånades jag inte av att den litteratur jag 

fann var relativt nyskriven. 

3.2 Datainsamling 

Till att börja med försökte jag i min litteratursökning att söka på olika termer och begrepp i 

databasen ERIC. Jag sökte bland annat på informal learning, out-of-class learning och 

extramural English. Sökningarna i ERIC ledde inte till att jag fann någon forskning som var 

användbar i min uppsats, utan jag fann endast utländska studier. På grund av detta övergick 

jag istället till Google Scholar där jag sökte på fritidsengelska, och där fann jag Pia 

Sundqvists (2009) avhandling om extramural engelska. Därifrån gick jag in på Pia Sundqvists 

profil på Karlstads universitets hemsida där jag hittade flertalet relevanta artiklar till mitt 

arbete. Jag hittade även relevant litteratur när jag såg över litteraturlistorna från tidigare kurser 

och jag fann också relevant litteratur tack vare tips som jag fått i denna kurs. Resterande 

litteratur hittade jag genom att se över referenslistorna på den relevanta forskningen som jag 

redan hade hittat. 

3.3 Forskningsöversikt 

I min studie utgår jag bland annat från Pia Sundqvists forskning om extramural engelska. Den 

ena artikeln av Sundqvist (2010) är baserad på hennes avhandling om extramural engelska 

(Sundqvist, 2009). Huvudtanke med artikeln är att lärande av engelska även sker utanför 

skolans väggar genom olika fritidsaktiviteter. I artikeln beskrivs hur detta i olika grad 
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påverkar elevers muntliga engelskkunskaper samt deras ordförråd i ämnet beroende på hur 

mycket tid de ägnar åt olika fritidsaktiviteter och vilken typ av aktiviteter det är (Sundqvist, 

2010). I uppsatsen använder jag ytterligare två artiklar av Pia Sundqvist som hon har skrivit 

tillsammans med två andra, den ena med Olin-Scheller och den andra med Sylvén. Sundqvists 

och Olin-Schellers (2013) artikel handlar i korta drag om att överlappa luckan mellan 

skolengelskan och elevers fritidsengelska för att på så sätt öka elevers motivation i ämnet. 

Sylvén och Sundqvist (2012) behandlar ämnet datorspelande som extramural engelskaktivitet 

och menar att en viss typ datorspelande hänger ihop med barns och ungdomars 

kunskapsutveckling i engelska.  Författarna beskriver även kort hur lärare kan tillvarata detta i 

skolan. 

Jag använder även ett stödmaterial från Myndigheten för skolutveckling (2008), Engelska - 

En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning, där de bland annat belyser 

vardagsengelskans roll i skolan. De behandlar motivation och studieresultat och hur elevers 

fritidsaktiviteter och intressen kan tillvaratas i undervisningen. Gun Lundbergs monografi De 

första årens engelska används också i mitt arbete. Även hon behandlar ämnet fritidsengelska 

och vad det har för relevans för skolan och hur fritidsengelskan kan tillvaratas i 

undervisningen. Jag använder också Ulrika Tornbergs (2009) Språkdidaktik. Tornberg (2009) 

belyser språkundervisning ur ett didaktiskt perspektiv och berör bland annat vikten av att 

elever finner undervisningsinnehållet meningsfullt. I Engelsk språkdidaktik behandlar Bo 

Lundahl (2012) bland annat olika utmaningar som lärare i engelska kan ställas inför, 

däribland fritidens lärande vilket är den del som används i mitt arbete. Skolinspektionens 

(2010) kvalitetsgranskningsrapport Undervisning i engelska i grundskolan används även i 

liten grad i uppsatsen då även de kort behandlar fritidsengelska. Jag kopplar också i viss mån 

Skollagen samt Lgr 11 till det jag skriver. Utbildningen ska vila på de styrdokument som 

finns och därför finner jag det relevant att i mitt arbete ta hänsyn till Skollagen och Lgr 11. 

4. Analys 

Nedan följer en analys där jag beskriver varför det är viktigt att tillvarata fritidsengelskan i 

undervisningen och problem som kan uppstå om inte detta görs. Jag presenterar även konkreta 

förslag på hur fritidsengelskan kan integreras i undervisningen. 
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4.1 Vikten av att tillvarata fritidsengelskan 

På grund av att engelska är ett så pass närvarande språk i Sverige, ställs det krav på 

engelsklärare att integrera fritidsengelskan i undervisningen (Lundberg, 2011). 

Fritidsengelskan berörs även till viss del i Lgr 11. I det centrala innehållet för bland annat 

årskurs 4-6 tas det upp att engelskundervisningen till exempel ska beröra ”Ämnesområden 

som är välbekanta för eleverna” och ”Vardagliga situationer, intressen… och aktiviteter” 

(Skolverket, 2011 s 31).  

Svenska elever når goda resultat i engelska, vilket Sundqvist och Olin-Scheller (2013) 

betonar, men trots detta når inte engelskundervisningen upp till den standard som den skulle 

kunna göra. Exempelvis är det inte ovanligt att ingen engelska pratas under lektionerna. På 

vissa skolor tas heller ingen hänsyn till elevers olika intressen och behov och 

undervisningsinnehållet är inte tillräckligt varierande. Att många elever även lär sig engelska 

utanför skolans väggar är något som inte helt vidkänns och nyttjas i klassrummen. Detta leder 

till att elever dels tappar motivationen för ämnet men även till att elever delar upp engelska i 

skolengelska och extramural engelska. Detta bidrar till att luckan mellan skolengelskan och 

fritidsengelskan blir ännu större, och den engelska som elever möter utanför skolan upplevs 

som mer autentisk (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013).  

Redan i låg ålder engagerar sig barn i fritidsaktiviteter på engelska vilket medför att många 

barn lär sig engelska tidigt (Lundberg, 2011). Ju mer tid som läggs ner på extramurala 

aktiviteter, desto större effekt får det gällande elevers färdigheter i engelska (Sundqvist, 

2010). Eftersom de barn som ägnar sig åt produktiva engelskaktiviteter på fritiden i större 

grad gynnas kunskapsmässigt, förekommer en spridning av kunskapsnivån i ämnet 

(Lundberg, 2011; Sundqvist, 2010). På grund av detta poängterar Lundberg (2011) att lärare 

bör uppmärksamma elever på att engelska även är något som lärs utanför skolan. En bra 

utgångspunkt för detta är att under engelsklektionerna låta eleverna berätta om sina intressen 

och deras vardagsmöten med det engelska språket för att på så sätt medvetandegöra dem om 

fritidsengelskan. Det är även viktigt att uppmuntra elever till att lägga märke till det språk 

som finns i vardagen, inte bara engelska utan även andra språk. Lundberg (2011) uttrycker att: 

”Kunskaper i olika språk hjälper fram varandra och bygger upp språkliga system som 

underlättar lärandet under hela livet” (s 94). Detta medför att det är betydelsefullt att redan 

från början i engelskundervisningen uppmärksamma elever om de språkliga tillgångar som 

finns runtomkring oss i omvärlden (Lundberg, 2011). 
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Lärare har ett ansvar att utifrån elevers vardagliga erfarenheter av engelska bygga upp en 

spännande språkmiljö där elevernas språkliga motor kan sättas igång. I det svenska språket 

finns låneord från engelskan, som till exempel juice och cornflakes, vilket många barn inte 

kopplar till engelskan på egen hand (Lundberg, 2011). På grund av detta lyfter Lundberg 

(2011) fram att det är viktigt för lärare att integrera vardagsengelskan redan från start i 

engelskundervisningen för att på så sätt hjälpa eleverna att bli språkligt medvetna. Tack vare 

att engelska ord är så pass integrerade i det svenska språket, är det något som elever stöter på 

dagligen på fritiden genom till exempel musik, tv och datorer. Eftersom barn ständigt möter 

dessa ord i vardagen och repeterar dem under fritidsaktiviteter, lär de sig uttala orden korrekt. 

Detta kan då leda till att det blir lättare för elever i skolan när de ska lära sig att uttala nya ord 

på engelska med liknande språkljud (Lundberg, 2011). 

Även om elever kan lära sig mycket tack vare fritidsengelskan är också skolundervisningen 

betydelsefull i elevernas utveckling av det engelska språket (Lundberg, 2011). Dessutom 

betonar Bo Lundahl (2012) att fritidsengelskan och skolengelskan kompletterar varandra och 

att det är viktigt att fritidsengelskans betydelse inte glöms bort i undervisningen. 

Skolundervisningen kan kliva in där fritidsengelskan brister (Lundberg, 2011). Till exempel 

beskriver Lundberg (2011) att fritidsengelskan inte alltid förser elever med tillfällen att träna 

sig i engelsk vardagskommunikation. På grund av detta framhäver Lundberg (2011) vikten av 

att i undervisningen tillvarata den engelska som barn lär på fritiden för att de ord och fraser 

som eleverna lär sig utanför skolan ska kunna utvecklas till en kommunikativ förmåga.  

Elevers kommunikativa förmåga är en stor del av måluppfyllelsen i kursplanen för engelska i 

Lgr 11. Elever ska bland annat under engelsklektionerna hålla presentationer av olika slag, 

använda olika artighetsfraser och utveckla strategier för att kunna samtala med andra. För att 

ge elever möjlighet att träna på detta är det upp till lärare att skapa vardagliga språksituationer 

i klassrummet där eleverna kan öva sina kommunikativa färdigheter i ämnet (Lundberg, 

2011). 

Det är även betydelsefullt att engelskundervisningen utgår ifrån elevers intressen och 

vardagsengelska så att eleverna känner att det är värdefullt och viktigt att lära sig engelska. 

Genom att tillvarata den engelska som elever lär sig utanför skolan ökar deras motivation, och 

om de får arbeta med engelska utifrån sina egna intressen påverkas deras lärande positivt 

(Lundberg, 2011) vilket är i enighet med Skollagen: 
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Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (SFS 

2010:800 1 kap 4 §). 

Även Myndigheten för skolutveckling (2008) lyfter fram vikten av att elever är motiverade till 

att lära sig. Attityder och motivation är två viktiga faktorer i utvecklandet av kommunikativa 

färdigheter i engelska. Attityder till ämnet och elevers motivation samspelar även med 

studieresultat och måluppfyllelse. Nyare internationell forskning visar att flickors och pojkars 

attityder till språkstudier skiljer sig. Jämfört med flickor har pojkar en mer negativ attityd till 

språkstudier, och flickor når i större grad de högre betygen i ämnet. Detta är ett problem som 

behöver tas på allvar eftersom skolan ska värna om likvärdighet och jämställdhet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

4.2 Fritidsengelskans utmaningar 

I och med elevers informella lärande ställs skolan inför en utmaning. De fritidsaktiviteter och 

intressen som elever ägnar sig åt utanför skolan är viktiga att tillvarata i 

klassrumsundervisningen, och likaså är det viktigt att integrera fritidsengelskan med de mål 

som finns i kursplanen. Att i engelskundervisningen ta hänsyn till elevers informella 

engelsklärande är som förut nämnts även betydelsefullt både för elevernas intresse för ämnet 

och deras motivation till att vilja lära sig (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Dock är det 

inte ovanligt att fritidsengelskan inte tillvaratas i undervisningen, och Skolinspektionen 

(2010) påpekar att den engelska som elever möter på fritiden ofta skiljer sig markant från 

skolundervisningens engelska. I mötet med engelska utanför skolan kan elever direkt se 

nyttan med det de lär sig (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Detta är något som är 

viktigt att ha i åtanke i strävan mot att anpassa undervisningen utefter elevernas behov och 

intressen (Skolinspektionen, 2010).  

Även Myndigheten för skolutveckling (2008) poängterar skillnaden mellan skolengelskan och 

elevers fritidsengelska. För det första framkom det i NU 03 att elever upplever det som att 

skolans engelska och den engelska de möter utanför skolans väggar inte riktigt är samma sak. 

På grund av detta blir inte vardagsengelskan fullt ut användbar i engelskundervisningen och i 

bedömningen i ämnet. För det andra framkom det även att elever upplever att de under 

engelsklektionerna inte ges möjlighet till att visa vad de kan i engelska (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). Med andra ord skiljer sig skolans krav mot verklighetens engelska 
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vilket Myndigheten för skolutveckling (2008) betonar kan påverka elevers språkliga 

självförtroende negativt och likaså deras intresse för språket. Det ska även tas hänsyn till 

vardagsbehärskningen av engelska enligt kursplanen i engelska, men detta blir problematiskt 

om fritidsengelskan inte synliggörs och tillvaratas i klassrummet (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008). 

Barn utvecklar redan i tidig ålder läs- och skrivfärdigheter utanför skolan genom till exempel 

leksakskataloger, musik och videospel, och även Tornberg (2009) poängterar skolans 

problematik med att i undervisningen tillvarata elevers tidigare kunskaper och hjälpa barnen 

att utveckla dessa. När barn börjar skolan blir de i många fall tvungna att lämna sina tidigare 

kunskaper bakom sig då de upplever att de kunskaper som de redan förvärvat utanför skolan 

inte längre räknas (Tornberg, 2009). Om det sedan även saknas ett samband mellan det som 

de lär sig i skolan och det de lär sig på fritiden, och om klassrumsundervisningen består av 

läroboksundervisning och grammatik och ord som till varje lektionstillfälle ska läras in, är 

risken stor att eleverna inte ser nyttan av det som lärs ut. Istället blir det som undervisas 

sammankopplat med klassrummet och det som testas på prov (Tornberg, 2009).  

Som tidigare nämnts är motivation en betydande faktor för elevers lärande och Tornberg 

(2009) betonar vikten av att elever upplever skolan, skolundervisningen och deras egen 

lärprocess som meningsfull. Människor strävar efter att se ett sammanhang mellan det som 

ska läras in och det de redan vet och ny information tolkas utifrån tidigare kunskaper. Den 

tidigare förvärvade kunskapen fungerar som meningsskapande referensramar och om det 

saknas ett samband mellan referensramarna och den nya informationen som ska läras in, blir 

informationen meningslös. Att undervisning upplevs kunna berika elevers förståelse av deras 

verklighet konstaterar Tornberg (2009) är en faktor som avgör om ett 

undervisningssammanhang upplevs som meningsfullt och livsnära. Det är därför viktigt att 

undervisningen berör elevernas verklighet och inte bara den verklighet som finns i skolan 

(Tornberg, 2009).  

I NU 03 framkom att många lärare i årskurs 9 finner det svårt att undervisa i ämnet engelska 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008). Anledningen till detta är att elever ofta i skolarbetet 

gör kopplingar mellan sina vardagserfarenheter av engelska. Lärare upplever det som lättare 

att utgå ifrån läromedel med ett färdigt upplägg i undervisningen än att ha elevernas 

erfarenheter och intressen som utgångspunkt för undervisningens innehåll. För att kunna 

basera undervisningen på elevers erfarenheter och intressen poängterar Myndigheten för 
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skolutveckling (2008) att det krävs olika förutsättningar. En nödvändig grund är att lärare har 

goda engelskkunskaper samt är didaktiskt skickliga för att kunna bygga undervisningen på 

elevers vardagsengelska med utgångspunkt i styrdokumenten. Det är även väsentligt för lärare 

att känna till vilka aktiviteter elever ägnar sig åt på nätet samt att ha kunskap om vad internet 

har att erbjuda gällande undervisningsmaterial som både är autentiskt och lättillgängligt. 

Exempel på sådant material är Språklänkportalen som enligt Myndigheten för skolutveckling 

(2008) är en guldgruva för engelsklärare i alla årskurser. På Språklänksportalen erbjuds bland 

annat roliga spel, lekar, sånger och sagor som aktiverar eleverna. Hemsidan ger även tillgång 

till ordböcker, tidningar på engelska och färdiga språkövningar. Det finns även länkar till 

andra sidor som möjliggör tematiskt arbete, nätbaserad kommunikation samt skapande av 

digitala fotoberättelser (Myndigheten för skolutveckling, 2008). 

4.3 Att integrera fritidsengelskan i undervisningen 

Eftersom inlärning av andraspråk även sker utanför klassrummet, menar Sylvén och 

Sundqvist (2012) att det bidrar till möjligheter för lärare att bygga undervisningen på elevers 

extramurala engelskerfarenheter. De konstaterar även att det är skolors ansvar att bygga en 

bro mellan elevers extramurala engelskaktiviteter och inlärningsaktiviteterna i skolan, vilket 

kan göras på olika sätt. En metod som Sylvén och Sundqvist (2012) presenterar är 

språkdagböcker. De beskriver att lärare kan ge sina elever språkdagböcker i läxa för att på så 

sätt få information om hur eleverna föredrar att lära sig engelska. Därefter kan lärarna utifrån 

språkdagböckerna rekommendera andraspråksaktiviteter till eleverna med syfte att utöka 

elevernas engelskkunskaper.  

Även Lundberg (2011) ger förslag på hur vardagsengelskan kan inkluderas i 

engelskundervisningen, och hon beskriver hur lärare kan göra detta genom att ge eleverna 

språkjakt som hemläxa. Om eleverna får möjlighet att träna upp sin språkliga uppmärksamhet 

finns det språk överallt för dem att upptäcka. Ordjaktsläxor, där eleverna har i uppgift att leta 

efter engelska ord i sin omgivning, är effektivt språkutvecklande för dem. Om 

vardagsengelska på detta sätt integreras i klassrummet ges eleverna möjlighet till att träna 

uttal samtidigt som deras aktiva ordförråd utvecklas, vilket i sin tur gynnar deras språkliga 

självförtroende. Genom ordjaktsläxor lär sig eleverna även nya engelska ord utifrån sina 

intressen, och sedan kan de tillsammans i klassen bygga upp ett förråd av ord från deras 

fritidsengelska. Dessa ord kan därefter skrivas upp på stora planscher med olika kategorier 
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som till exempel ”Eat and Drink”, ”Sport” och ”Computers and games” som i sin tur sätts upp 

på väggen och som allteftersom kan fyllas på med fler ord (Lundberg, 2011). 

Som nämnts tidigare poängterar Lundberg (2011) att det är det betydelsefullt att 

medvetandegöra elever om hur språk lärs in och om hur de kan utveckla sina 

engelskkunskaper genom att aktivera sina sinnen under olika extramurala fritidsaktiviteter. 

Elever kan ges möjlighet att träna på detta genom att de får i läxa att lyssna extra noga och 

försöka urskilja en fras från till exempel en tv-serie för att sedan presentera frasen i skolan. De 

fraser som är användbara kan därefter ges utrymme i olika lärandesituationer i undervisningen 

genom exempelvis rollspel, dialoger och berättelser (Lundberg, 2011). 

Elevinflytande är också en viktig del av integrationen av fritidsengelskan i undervisningen. 

Lundahl (2012) beskriver hur John Dewey förespråkade att barnet ska sättas i centrum och att 

barnet ska vara utgångpunkt i undervisningen. Detta är något som idag ses som självklart; 

undervisning ska anpassas utifrån elevernas enskilda behov, vilket även nämns i Lgr 11: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket, 2011, s 9). 

 

Även om undervisningen ska utgå ifrån elevernas förutsättningar och behov, och eleverna är 

centrum för undervisningen, innebär det inte att det är eleverna som ska fatta alla beslut. 

Däremot ska eleverna få möjlighet till att vara delaktiga i utformningen av lektionsinnehåll 

och arbetsformer, och det är viktigt att eleverna upplever det som lärs ut som relevant och 

meningsfullt (Lundahl, 2012). Det är en stor nackdel om eleverna inte ser relevansen med 

ämnet och dess klassrumsaktiviteter och för att förebygga detta kan lärare använda sig av 

Bridging Activities vilket Sundqvist och Olin-Scheller (2013) redogör för. Poängen med 

överbryggande aktiviteter är att öka elevers delaktighet och ett ämnes relevans genom 

samarbete mellan lärare och elever och låta elevers erfarenheter, kunskaper och intressen få 

plats i undervisningen. En viktig del i detta är att låta undervisningen bygga på elevernas val 

av texter istället för lärarnas val. Detta förmodas leda till att elevernas inflytande i 

undervisningen ökar och även deras motivation (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). 

Det elever lär sig genom fritidsengelskan behöver tillvaratas i skolundervisningen, och även 

Myndigheten för skolutveckling (2008) understryker att lärare bör ge plats åt elever att 

påverka innehållet i engelskundervisningen. Att elever får vara med och påverka valet av 
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innehåll ökar både deras motivation och utveckling i ämnet. Elevinflytande i 

språkundervisningen är dessutom viktigt för måluppfyllelsen och för att elever ska få upp 

intresset för ämnet. När elever får vara med och välja arbetssätt och innehåll ökar deras lust 

att lära sig språket, och det medvetandegör eleverna om sitt eget lärande (Myndigheten för 

skolutveckling, 2008).  

Som setts i diskussionen om möten med fritidsengelskan är det dock viktigt att ha i åtanke att 

ett krav för att elevinflytande ska fungera positivt är att eleverna har kunskap om hur språk 

lärs in, vilka metoder som kan användas för att öka måluppfyllelsen samt hur bedömning kan 

fungera som ett verktyg för utveckling av den språkliga förmågan. Det är också viktigt att inte 

glömma att utformningen av undervisningen ska utgå ifrån läroplanen samt lärarnas egna 

kunskaper om språk- och kunskapsutveckling. Enligt Lundahl (2012) förutsätter detta att 

lärare känner sina elever väl gällande deras bakgrund, språk och kunskaper och han betonar 

även vikten av att lärare har förståelse för hur elever lär sig engelska på fritiden och hur det 

förhåller sig till kunskapsformerna i skolan. Elevers fritidsengelska skiljer sig från 

skolengelskan och detta bör lärare ha i åtanke i strävan mot att anpassa undervisningen efter 

sina elevers behov och intressen (Skolinspektionen, 2010). 

5. Diskussion 

Lärare har idag många krav på sig från olika håll, både gällande lektionsplanering som ska 

vara individualiserad och utgå ifrån styrdokumenten, dokumentationskrav, föräldrakontakt, 

konflikthantering och så vidare. Media övervakar ständigt skolan vilket kan ses som 

ytterligare ett stressmoment. Är det då verkligen rimligt att ställa ytterligare krav på lärare i 

form av att de i engelskundervisningen ska ta hänsyn till den engelska elever lär sig på 

fritiden genom olika aktiviteter? Svaret på denna fråga, baserat på resultatet från analysen, är 

ja, det går inte att bortse från elevernas fritidsengelska. Analysen i denna studie har påvisat 

vikten av att fritidsengelskan tillvaratas i undervisningen och att elevers fritidsengelska bör ha 

ett nära samband med engelskundervisningen i skolan, men tyvärr är detta ofta inte fallet.  

Den engelska som elever anammar i vardagliga situationer och på fritiden ska inte förkastas, 

utan det är av stor vikt att fritidsengelskan tillvaratas i engelskundervisningen, både med 

hänsyn till elevers lärande och motivation och inte minst för måluppfyllelsen i ämnet. Elever 

behöver uppleva att de faktiskt lär sig något, att det de lär sig är relevant och att det är något 
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som de kommer att ha användning av i verkliga livet (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Här 

kan fritidsengelskan kliva in för att se till att det som eleverna lär sig verkligen är av nytta. 

De flesta elever har en positiv attityd till engelska och förstår nyttan av att lära sig engelska 

inför framtiden. För lärare är detta en bra grund att bygga vidare undervisningen på. En 

positiv attityd till ämnet är viktigt för att elever ska nå bra resultat. Trots detta saknar många 

elever motivation till engelskundervisningen vilket är ytterligare en grundläggande faktor för 

elevers måluppfyllelse (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Någonstans brister 

engelskundervisningen, och det är troligt att det är just integrationen av fritidsengelskan som 

är den bristande faktorn. Eftersom elevers vardagsengelska i stor grad inte integreras i 

skolundervisningen, har elever svårt att se nyttan med den engelska som lärs ut i skolan 

(Tornberg, 2009). Den engelska som elever möter utanför skolan kan de däremot direkt se den 

praktiska nyttan med (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

Att tillvarata fritidsengelskan i skolan är som nämnts innan viktigt i utgångspunkt i 

styrdokumenten, både gällande måluppfyllelsen i Lgr 11 och med hänsyn till Skollagen. Ändå 

väljer många lärare att undervisa på ett traditionellt sätt genom läroböcker som följer ett 

specifikt upplägg (Lundberg, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Hur kommer det 

sig då att lärare tar till läroböcker i undervisningen istället för att tillvarata elevernas 

fritidsengelska? Enligt Sundqvist och Olin-Scheller (2013) finns det en önskan hos lärare att 

utveckla sin undervisning så att den i alla fall delvis speglar extramurala aktiviteter. Tyvärr 

anser sig lärare ofta att de inte har de rätta verktygen och den kompetens som krävs för att 

kunna göra detta (Sundqvist & Olin-Scheller, 2013). Att utgå ifrån fritidsengelskan kräver 

även att man som lärare känner sina elever väl och känner till vad de ägnar sig åt på fritiden 

(Lundahl, 2012). Som nämndes i analysen upplever lärare att det är lättare utgå ifrån 

läromedel med ett färdigt upplägg i undervisningen än att i undervisningen utgå ifrån 

elevernas erfarenheter och intressen (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Min hypotes är 

att läroböcker fungerar som en trygghet. Med en lärobok vet lärarna exakt vad de ska 

undervisa om; det krävs inte mycket planering eller förkunskaper. Det går snabbt att förbereda 

och på så sätt kan lärarna få tid över till annat arbete som måste göras. 

I analysen nämndes det att det är upp till lärare att under engelsklektioner skapa intressanta 

miljöer för språklärande med utgångspunkt i elevernas vardagliga erfarenheter av engelska 

(Lundberg, 2011). Det är viktigt att fritidsengelskan integreras i klassrummet, och Sylvén och 

Sundqvist (2012) framhäver att skolan har ett ansvar att bygga en bro mellan elevers 
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extramurala engelskaktiviteter och inlärningsaktiviteterna i skolan. Enligt Lundberg (2011) är 

fritidsengelskan inte alltid tillräcklig, speciellt när det gäller utveckling av engelsk 

vardagskommunikation, och Myndigheten för skolutveckling (2008) betonar att utveckling av 

språkfärdigheter huvudsakligen sker när fritidsengelskan samspelar med skolkunskaper. Där 

fritidsengelskan brister är det upp till varje lärare skapa situationer i klassrummet där eleverna 

får möjlighet att öva sina vardagliga kommunikativa färdigheter (Lundberg, 2011). Dock kan 

detta vara lättare sagt än gjort då formellt och informellt lärande skiljer sig åt. Enligt Lundahl 

(2012) är informellt lärande naturligt i den grad att det sker frivilligt i verkliga situationer 

medan formellt lärande eller skolans lärande ofta är konstruerat. I det traditionella 

klassrummet blir elever även ofta korrigerade, något som mer sällan sker i naturliga 

språkinlärningssituationer (Lundahl, 2012). Det är också svårt, vilket Lundahl (2012) 

poängterar, att återskapa verkliga och realistiska lärandesituationer i klassrummet och att de 

förutsättningar som finns i ett målspråksland inte går att återskapa i ett klassrum.  

Som nämndes i stycket ovan anser Lundberg (2011) att fritidsengelskan inte ensamt räcker till 

i elevers utveckling av det engelska språket. Medier av olika slag, som elever ägnar tid åt på 

fritiden, brister enligt Lundberg (2011) när det gäller att hjälpa elever i deras muntliga 

utveckling i det engelska språket. Detta skiljer sig från Sundqvists (2010) studier som visar 

det motsatta. Elever som ägnar sig åt produktiva engelskaktiviteter på fritiden påverkas enligt 

Sundqvist (2010) positivt gällande muntliga färdigheter samt ordförråd. Även Myndigheten 

för skolutveckling (2008) lyfter fram att eftersom engelska finns överallt i vår vardag, kan det 

fungera som ett stöd för att utveckla kommunikativa färdigheter i engelska gällande både tal 

och skrift. Vidare poängterar Myndigheten för skolutveckling (2008) att det märks på elevers 

informella lärande av engelska att språket i stor grad är ett medel för kommunikation.  

Hur kommer sig då denna skillnad mellan Lundberg (2011) och Sundqvist (2010) och även 

Myndigheten för skolutveckling (2008)? En anledning skulle kunna vara att Lundberg (2011) 

vänder sig till lärare för de yngre åldrarna medan Sundqvist (2010) grundar sina argument på 

studier som gjorts hos niondeklassare. Skiljer sig fritidsengelskan då åt beroende på hur gamla 

eleverna är? Utvecklar elever olika engelskkunskaper och färdigheter i ämnet, tack vare 

fritidsengelskan, beroende på deras ålder? Baserat på Sundqvists (2010) studier, samt 

Lundbergs (2011) påstående som presenterades ovan, är svaret ja på dessa frågor. En 

anledning till detta skulle kunna vara att yngre och äldre elever ägnar sig åt olika typer av 

fritidsaktiviteter. Som nämnts vid flertalet tillfällen tidigare, har produktiva extramurala 
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aktiviteter större effekt än passiva extramurala aktiviteter på elevers muntliga förmåga och 

ordförråd (Sylvén och Sundqvist, 2012). Kan det då vara så att yngre elever ägnar mer tid åt 

passiva extramurala aktiviteter, och att det är därför Lundberg (2011) hävdar att 

fritidsengelskan brister när det kommer till elevers utveckling av kommunikativa förmågor 

medan Sundqvist (2010) påstår det motsatta?  

Ytterligare en intressant faktor som framkom i denna studie är att Myndigheten för 

skolutveckling (2008) uttrycker att flickor generellt sett når högre betyg än pojkar i engelska. 

Sundqvist (2010) i sin tur hävdar att pojkar når bättre resultat i engelska än flickor när det 

gäller muntlig förmåga och ordförråd tack vare att pojkar ägnar mer tid åt produktiva 

extramurala aktiviteter som till exempel dataspelande. Även Sylvén och Sundqvist (2012) 

upptäckte att pojkarna som deltog i deras studie nådde bättre resultat än flickorna när det 

gällde ordförråd. Författarna argumenterar dock för att denna upptäckt inte beror på kön i sig 

utan har att göra med vilken typ av spel som föredras bland pojkar och flickor i kombination 

med hur mycket tid som läggs ner på spelande. Sylvén och Sundqvist (2012) nämner att även 

flickor skulle gynnas i samma grad som pojkar när det gäller andraspråksinlärning genom tv- 

och dataspelande, om flickor oftare skulle spela den typ av spel som pojkar generellt sett 

föredrar. Resultaten från den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 styrker 

påståendet från Myndigheten för skolutveckling (2008) om att flickor når högre resultat i 

engelska, då flickorna nådde bättre resultat i engelsk hörförståelse än pojkarna. Även de årliga 

nationella proven styrker Myndigheten för skolutveckling (2008) då flickor generellt sett når 

högre betyg på dessa prov än pojkar.  

Hur kommer sig dessa skillnader? Varför presenterar Myndigheten för skolutveckling (2008) 

att flickor når högre betyg i engelska medan Sundqvist (2010) påstår att pojkar når bättre 

resultat än flickor i engelsk muntlig förmåga och ordförråd? En anledning till detta skulle 

kunna vara att Myndigheten för skolutveckling (2008) presenterar nationella resultat sett till 

hela Sverige, medan Sundqvists (2010) resultat endast baseras på några få klasser. Sundqvist 

(2010) undersöker även endast två områden i engelska, muntlig förmåga och ordförråd, och 

gällande dessa områden nådde pojkarna bäst resultat. Engelska består av fler områden än 

dessa som till exempel att lyssna, läsa och skriva (Skolverket, 2011). En förklaring till de 

olika resultaten från Myndigheten för skolutveckling (2008) och Sundqvist (2010) kan då vara 

att flickor totalt sett når högre betyg i ämnet, medan pojkar överträffar flickor när det gäller 

just engelskt ordförråd och engelsk muntlig förmåga. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1369
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Hur kommer det sig då att flickor i större grad än pojkar når högre betyg i engelska? 

Myndigheten för skolutveckling (2008) lyfter fram att detta till viss del beror på elevers 

motivation och förhållningssätt till ämnet. Även Sundqvist (2010) nämner att andra faktorer 

än extramural engelska, som till exempel begåvning och motivation, också har betydelse för 

elevers inlärning av språket. Som nämndes i analysen visar nyare internationell forskning på 

att pojkar jämfört med flickor har en mer negativ attityd när det gäller språkstudier. Detta är 

ett problem som behöver tas på allvar eftersom skolan ska värna om likvärdighet och 

jämställdhet (Myndigheten för skolutveckling, 2008). En trolig anledning skulle också kunna 

vara att pojkars extramurala aktiviteter, som till exempel dataspelande, skiljer sig så pass 

mycket från engelskundervisningen att de inte finner skolengelskan relevant eller intressant. 

Det är troligtvis mer sannolikt att andra extramurala aktiviteter som flickor ägnar tid åt, som 

till exempel att läsa eller se på film, i större grad liknar den engelska som elever möter i 

undervisningen och att flickor därför blir mer motiverade till ämnet. 

Ovanstående får mig att fundera kring hur lärare ska förhålla sig till att pojkar i större grad 

ägnar sig åt extramurala aktiviteter än vad flickor gör. Hur kan undervisningen anpassas 

utefter det? Det är viktigt att ha i åtanke att Sundqvists (2010) och Sylvén och Sundqvist 

(2012) studier har påvisat hur pojkars andraspråksinlärning påverkas positivt tack vare den tid 

de lägger ner på extramurala engelskaktiviteter och att deras kommunikativa förmågor och 

ordförråd utvecklas på fritiden. Jag anser även att det är viktigt att fundera kring varför pojkar 

når lägre resultat i engelska än flickor, trots att pojkar i större utsträckning ägnar sig åt 

produktiva extramurala aktiviteter. Många elever upplever att skolengelskan skiljer sig 

markant från fritidsengelskan och att det de lär sig på fritiden inte spelar någon roll eller ges 

plats åt i skolan, är det där det brister (Skolinspektionen, 2010;Tornberg, 2009)? Vad skulle 

hända om lärare i större grad tog hänsyn till elevers fritidsengelska i undervisningen? Skulle 

då även pojkarna oftare nå upp till de högre betygen i ämnet? 

Avslutningsvis anser jag att lärare, på grund av fritidsengelskans relevans för 

engelskundervisningen, har ett ansvar att inte bara integrera fritidsengelskan i undervisningen, 

utan även att uppmärksamma elever på den engelska som finns att upptäcka och lära av i 

vardagen. Fritidsengelskan kan utgöra en stor del av elevers engelskinlärning, och lärare kan 

hjälpa eleverna att öppna ögonen för alla möjligheter som vardagsengelskan kan bidra med. 

Om lärare dessutom utnyttjar fritidsengelskan på rätt sätt i undervisningen, är min tanke att 
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det kan det leda till att elever blir mer motiverade till engelskundervisningen i skolan och 

därmed även kan nå ännu bättre resultat i ämnet, oavsett kön. 

6. Avslutning 

För att avslutningsvis sammanfatta möter svenska elever det engelska språket överallt i 

vardagen vilket leder till att de även lär sig engelska utanför skolans väggar. Hur mycket och 

vad de lär sig beror på hur mycket tid de lägger ner på extramurala engelskaktiviteter och 

även vilken sorts aktivitet det är. Elevers fritidsengelska har stor betydelse för 

engelskundervisningen, inte minst med styrdokumenten som utgångspunkt och för att öka 

elevernas motivation och intresse för ämnet. Trots detta finns det en lucka mellan 

engelskundervisningen i skolan och elevers fritidsengelska då dessa i stor grad skiljer sig åt 

och fritidsengelskan sällan integreras i undervisningen. Detta leder till omotiverade elever 

som inte ser relevansen med skolans engelska vilket ställer lärare inför en problematisk 

situation. Lärare behöver med andra ord i större grad tillvarata den engelska som elever lär sig 

på fritiden. Tyvärr anser många lärare att de saknar kompetensen för att kunna göra detta. 

Fritidsengelskan kan tillvaratas i engelskundervisningen på olika sätt vilket har redovisats i 

analysen, och elevinflytande är en viktig del i detta. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

informellt lärande skiljer sig från formellt lärande och att det därför inte är en lätt uppgift att 

tillvarata fritidsengelskan i undervisningen. Även att pojkar och flickor i olika grad ägnar sig 

åt olika typer av extramurala aktiviteter och att flickor generellt sett når högre betyg i ämnet, 

trots att pojkar i större grad ägnar sig åt produktiva extramurala aktiviteter, är faktorer som är 

viktiga att tänka på i integreringen av fritidsengelskan i undervisningen. Likaså att ålder 

möjligtvis är en avgörande faktor när det gäller vilken typ av extramurala aktiviteter som 

elever ägnar sig åt och hur detta påverkar deras engelsklärande. 

De frågor som har behandlats i min uppsats skulle kunna undersökas ytterligare genom till 

exempel empiriska studier i form av intervjuer och observationer. Det skulle vara intressant 

att höra vad både lärare och elever har för tankar kring fritidsengelskan och hur den kan 

tillvaratas i skolan. Det skulle också vara intressant att utföra observationer för att undersöka i 

vilken mån fritidsengelskan tillvaratas i undervisningen.  

Socioekonomiska faktorer och hur detta påverkar det extramurala lärandet hade varit 

ytterligare en relevant aspekt att granska, men i detta arbete fanns det inte utrymme att 
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undersöka detta. Det skulle även vara intressant att undersöka hur hänsyn kan tas till de 

könsskillnader angående extramural engelska som har presenterats i uppsatsen. Vad innebär 

detta i praktiken och hur ska lärare förhålla sig till detta i undervisningen? Till sist hade det 

även varit intressant att vidare undersöka vad ålder spelar för roll gällande elevers extramurala 

aktiviteter och deras informella lärande av engelska på fritiden.  
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