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ABSTRAKT 

Engelska är ett världsspråk som gör det möjligt för oss att kommunicera med människor 

som inte delar vårt modersmål. Engelska är också ett språk som finns i vår vardag, på 

TV, film, radio, Internet, spel, etcetera. Studiens syfte är att ta reda på vad elever och 

lärare anser om engelska som ämne i och utanför skolan, hur eleverna motiveras och hur 

lärarna skapar motivation inom engelska och om det är möjligt att integrera engelska i 

övrig verksamhet och i så fall hur?  Studien genomfördes i årskurs fyra och fem genom 

tre kvalitativa lärarintervjuer och tre kvalitativa gruppintervjuer med elever. Resultatet 

visade att eleverna motiveras av att använda sig av språket på ett för dem meningsfullt 

sätt. De vill få möjlighet att använda sig av engelska i skolan på samma sätt som de gör 

utanför. Eleverna tycker att de läroböcker som används är omotiverande och ointressanta 

då innehållet inte knyter till deras verklighet. Lärarna anser att läromedel kan vara ett 

gott stöd men att undervisningen behöver andra inslag för att eleverna ska känna sig 

motiverade. Faktorer som av eleverna nämns som motiverande är exempelvis inslag av 

musik, film, och autentiska böcker i undervisningen. Eleverna tycker också man kan 

integrera engelskämnet i den övriga verksamheten men ser det då mer som att man byter 

undervisningsspråk från svenska till engelska. Eftersom eleverna inte har integrerat 

ämnen tidigare är det svårt för dem att förstå begreppet. Resultatet visar att lärarnas syn 

på motivation handlar mycket om att skapa en trygg, tillåtande lärandemiljö men också 

om vikten av att som lärare visa sig intresserad av engelskämnet – engagerade lärare ger 

motiverade elever. 
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1 INTRODUKTION 

Engelska är ett språk som blir allt mer viktigt att förstå. Svenskan precis som många 

andra minoritetsspråk klarar sig inte internationellt därför är vi beroende av att ha 

förståelse i mer än ett språk. Engelska är ett världsspråk som talas av närmare en 

fjärdedel av världens befolkning. Engelskan ger oss språklig kompetens och 

möjlighet att kommunicera och hålla internationella kontakter med människor över 

hela världen.  

 

Engelska är ett viktigt ämne och det var vårt delade intresse för ämnet som fick oss 

att inrikta oss på just engelskundervisning i denna studie. Vi har båda egna 

erfarenheter kring engelskämnet. Elin läste internationella programmet på gymnasiet 

och Sofie har läst engelska som specialisering vid Linnéuniversitetet. Vi är både ense 

om att det engelska språkets utveckling till ett världsspråk gör ämnet till en oerhört 

betydelsefull del av undervisningen. Vi vill se engelskundervisning med autentiskt 

material och lektioner där elever känner glädje och engagemang för det ämne som vi 

båda känner så varmt för! Vår egen erfarenhet säger att motivation är a och o för att 

tillägna sig kunskap, oberoende av ämne.  

 

Dagens ungdomar föds in i ett samhälle där språkkunskaper är viktiga. Idag läser 

nästan alla elever på gymnasiet där engelskan är ett av kärnämnena (Lundgren, 

2002). Förutom att vi har engelska som kärnämne använder vi det även ofta utanför 

skolans väggar. Vi lär oss engelska i olika situationer och av olika skäl. Många barn 

växer upp i en teknologisk värld, våra vardagliga liv blir mer och mer beroende av 

digital teknik. Allt fler barn har mobiler, datorer, kameror, spelkonsoler och tillgång 

till Internet. I och med att vår värld blir mer digitaliserad skapar det möjligheter att 

kommunicera med människor på andra sidan jorden. Idag är det möjligt att hålla 

direktkontakt med en klass från andra sidan världen via till exempel Skype. Det är 

bara ett knapptryck bort! I och med detta har engelskan blivit allt viktigare, för hur 

ska vi kunna prata med människor som inte delar vårt modersmål? Men all denna 

teknologi kan inte ersätta läraren. Den är mer till för att skapa motivation och 

förståelse till varför engelskan är viktigt (Kormos & Csiszér, 2007). Lärarens roll blir 

istället att hjälpa eleverna att navigera sig genom dessa ständigt föränderliga 

inlärningsmöjligheter (a.a.). 

 

Denna studie ämnar undersöka elevers och lärares åsikter kring vad som gör 

engelskundervisningen motiverande. Upplevelser från vår egen skolgång samt från 

våra VFU-perioder har gett oss båda en uppfattning om att ämnesövergripande arbete 

har mycket gott att tillföra till skolverksamheten, vilket leder oss till denna studies 

andra infallsvinkel: Vilken är elevers och lärares syn på att integrera engelskan i 

övriga ämnen?  
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2 BAKGRUND 
 

Följande avsnitt utgår från forskning om motivation och integrering. Kapitlet inleds 

med forskning om tidig insatt engelskundervisning och dess påverkan på elevernas 

inlärning. Därefter beskrivs lärarens roll för skapandet av motivation hos eleverna 

och hur integrering kan vara till fördel för motivationen. Avslutningsvis behandlas 

teoretiska ansatser i ett sociokulturellt perspektiv.  

 

2.1 Tidig engelskundervisning 

I följande avsnitt beskrivs olika projekt och studier som berör tidig 

engelskundervisning. Det ges även argument för- och emot en tidig start med 

engelskundervisning.    

2.1.1 EPÅL-projektet  
EPÅL-projektet, ”Engelska på lågstadiet”, var ett projekt som genomfördes i 

Västerås kommun och påbörjades 1970 (Holmstrand, 1983). Elever från årskurs ett 

skulle tidigt skolas in med engelska i undervisningen. Undersökningens syfte var att 

belysa effekterna av tidig nybörjarundervisning i engelska. Experimentgruppen 

bestod av 23 nybörjarklasser och lika många kontrollgrupper (a.a.). 

 

Enligt Holmstrand (1983) visade EPÅL-resultaten att tidig insatt 

engelskundervisning inte har någon negativ påverkan på barnens förmåga att 

utvecklas i svenska eller matematik. Attityden till skolarbetet påverkades inte heller. 

Istället visade resultatet att engelskan utgjort en stimulans för svenska som ämne 

samt att inställningen till skolarbetet blev mer positiv. Resultatet från 

experimentgruppen visade också att inställningen till skolan blev starkare. Elever i 

experimentgruppen i årskurs 1 hade tyckt att uppgifter varit svårare men roligare än 

vad elever i kontrollgruppen hade uppfattat. I stort sätt var resultaten positiva. Det 

enda som inte förändrades var elevernas inställning till matematik. Där påverkades 

inte elevernas attityd nämnvärt. Förutsättningen låg i att ha välutbildade och 

engagerade lärare (a.a.). 

2.1.2 Argument för och emot tidig 
engelskundervisning 

Ett vanligt argument mot tidig språkstart är det stora antal barn med 

invandrarbakgrund i de svenska skolorna som behärskar svenska dåligt (Lindström, 

1998). Många lärare ställer sig frågande till hur dessa barn ska kunna tillägna sig ett 

tredje språk parallellt med att de lär sig svenska. Farhågan om försämrade 

modersmålskunskaper är ett annat vanligt argument mot tidig undervisning i 

engelska i grundskolans tidiga år (a.a.).  

 

Lindström (1998) beskriver att lärare i grundskolans tidiga år som känner sig 

tvungna att undervisa i engelska men som saknar motivation och kompetens ger en 

sämre start för elevernas andraspråksundervisning än om eleverna börjar senare med 

en lärare som har erfarenhet och motivation (a.a.). Pinter (2011) ser också 

svårigheter med engelskundervisning då många andraspråkslärare saknar tilltro till 
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sin egen förmåga i målspråkskunskaper, det vill säga det språk eleverna är ämnad att 

lära sig, speciellt i uttal och flyt. 

 

Pinter (2011) förklarar olika aspekter av åldersfaktorer för att tillägna sig ett andra 

språk. I en undersökning har man fokuserat på att jämföra yngre och äldre 

andraspråkselever. Resultatet visar att äldre elevers process går snabbare i all kontext 

men att om man lär sig språk i yngre år har man fler fördelar i det långa loppet, 

speciellt i naturalistisk kontext. De sociala faktorerna verkar spela större roll för 

barnets framgång i att tillägna sig ett andra språk än genom att tillägna sig ett 

andraspråk genom en bok. Yngre barn förlitar sig mer på att imitera och repetera 

språket medan äldre elever tillägnar sig språket genom kognitiva och analytiska 

förmågor. Äldre barn (mellan 9-10 år) kan lättare använda sig av minnet och skapar 

strategier för inlärningen medan de yngre barnen planerar eller repeterar språket på 

samma sätt (a.a.).  

 

Idag kan engelska näst intill ses som ett andraspråk vid sidan av svenska (Lindström, 

1998). Det kan vara en god idé att introducera barnen för engelska så tidigt som 

möjligt. Något annat som bör tas i beaktande är tidsfaktorn. Om undervisningstiden 

är längre finns en större möjlighet att ge alla barn grundläggande språkkunskaper. Än 

viktigare är hur ofta och hur regelbundet språkundervisningen sker (a.a.). En stor 

fördel med engelskundervisning i grundskolans tidigare år är att barnen slipper känna 

av de krav och måsten som finns under grundskolans senare år. Ett vanligt argument 

för tidig engelskundervisning är barns förmåga att imitera och härma det de hör, en 

talang som vissa forskare hävdar avtar med åren. Därtill är barn i 6-7-årsåldern mer 

spontana och inte lika rädda för att ”göra bort sig”, eftersom de är angelägna om att 

lära sig (a.a.). En tidig språkundervisning skapar en positiv attityd till språk och 

kulturer (Pinter, 2006). Pinter (2011) fastställer att genom att lära sig ett andraspråk 

tidigt ökar elevens läroprocess i läs- och skrivkunskaper. 

 

Det är vikigt att skapa en röd tråd inom tidig språkstart (Lundberg, 2007). Genom att 

introducera engelskämnet i en lekfull och harmonisk miljö. Ambitionen blir istället 

att väcka lust för språk tidigt innan osäkerheten och prestationsångesten sätter käppar 

i hjulen för språktillägnelsen (a.a.). Vidare framhåller Lundberg (2007) vikten av att 

på ett naturligt, integrerat och lustfyllt sätt låta introducera engelskan för barnen. 

Detta väcker intresse och nyfikenhet hos de unga eleverna, och engelskämnet känns 

meningsfullt och relevant i deras värld (a.a.). 

 

2.2 Att möta engelska  

Skolans ansvar 

Redan 1948 betonades värdet av elevernas självverksamhet och eget skapande under 

språklektioner (Malmberg, 2000). Eleverna bör uppmuntras att genomföra små 

dialoger eller dramatiska texter. När det gäller skrivning får eleverna arbeta fritt och 

med självvalda ämnen (a.a). Resultatet från Malmberg (2000) visar att det finns 

positiva samband mellan elevprestationer och exponeringstid för engelska. Han 

skriver också att ökat timtal resulterar i högre standard för elevernas möjlighet att 

tillägna sig språk (a.a).  
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Engelska utanför klassrummet 

Giota (1995) har undersökt hur ofta och i vilka sammanhang elever möter det 

engelska språket utanför klassrummet. Ett förhållandevis litet antal elever har besökt 

ett engelsktalande land, men det vanligaste är att eleverna mött det engelska språket 

genom TV-program, filmer eller musik. Sällan förekommande aktiviteter innefattar 

bland annat brevskrivning, läsa engelsk litteratur eller prata med en engelsktalande 

familjemedlem eller liknande (a.a.) Enligt Giota (1995) upplever i stort sett alla 

elever att de efter en tids engelskundervisning kan förstå och tala engelska 

någorlunda väl. Många elever upplever att de skulle kunna tala lite engelska utanför 

skolans väggar, men att de skulle känna sig osäkra i en grupp med engelsktalande. I 

stort sett alla elever är ense om att det är viktigt att kunna engelska (a.a.). 

 

2.2.1 SPRINT-studien 
Falk (2002) undersökte hur SPRINT

1
 fungerade i praktiken. Hon följde tre elever i 

en gymnasieklass och spelade in olika situationer där eleverna använt sig av 

målspråket. Målspråk är det främmande språk som ämnet integreras med och som 

eleverna ska bli bättre i (Falk, 2002 s. 3). Resultatet i undersökningen visade att 

eleverna använde sig av lite engelska under en skoldag. Att använda målspråket var 

beroende av situationen. Språket eleverna använde var knutet till olika personer eller 

samtalsämnen (Falk, 2002). All undervisning eleverna ingick i skedde på engelska 

men det betydde inte att all kommunikation var på engelska (a.a.). I de observationer 

som Falk (2002) gjort visade eleverna tydligt att användningen av engelskan skedde 

med lärare eller med utbytesstudenter. Svenskan var det dominerande 

kommunikativa språket med inslag av engelska ord. Detta resulterade i att lärarens 

roll ökade mer för att skapa meningsfulla sammanhang för språkträning. Läraren stod 

för det största språkliga inflödet som eleverna tillägnade sig och därför blev lärarens 

språkliga kompetens viktig (a.a.).  

 

Negativa aspekter med SPRINT var att elever som läst enligt SPRINT-modellen 

kände att deras svenska försämrades. Falk (2002) ifrågasätter SPRINT-

undervisningen syfte. Resultaten visade på att även om elevernas kommunikativa 

kompetens i målspråket förbättrats så försämrades kunskaperna i modersmålet. Hon 

menade att SPRINT-undervisningen inte borde ske på bekostnad av svenskan så att 

eleverna blir dubbla förlorare, det vill säga att de varken tillägnat sig målspråket eller 

modersmålet (a.a.).  

Falk (2002) sammanfattar resultatet av SPRINT med att återknyta teorier till 

språkinlärning och språkutveckling. Hon skriver att interaktionen är den avgörande 

                                                 

 

 

 

1
 SPRINT Språk- och innehållsintegrerad inlärning respektive språk- och innehållsintegrerad 

undervisning i grundskolor och gymnasieskolor. SPRINT syftar till innehållsbaserad 

språkundervisning och också ämnesundervisning på ett främmade språk. 
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faktorn för inlärning och utveckling av språk. Att själva undervisningen bara var 

baserad på engelska räckte inte. För att eleverna skulle förbättra och behärska 

målspråket behövde det ske en språklig bearbetning och kreativ användning av 

målspråket.  

 

2.2.2 Språkbad 
Lindö (2005) har sammanställt resultat från ett projekt som kallats ”Att göra alla 

lektioner till språklektioner”. Projektet var ett språkprojekt i en F-5 skola där syftet 

var att stimulera elevernas språkutveckling samt utveckla personalens kompetens. 

Hälften av eleverna hade ett annat förstaspråk än svenska och i början av projektet 

var resultaten i de nationella proven för svenska och matematik låga. 

Litteraturläsningen skulle få ett stort utrymme och läsande, skrivande och samtalande 

skulle integreras i hela verksamheten och i relevanta sammanhang för eleverna.  

 

Lindö (2005) beskriver att vid starten för projektet dominerades merparten av 

lärarnas undervisningsstil av traditionellt synsätt. Metoden för projektet var 

observationer och intervjuer med lärare och elever. Resultatet av ”språkbadet” 

resulterade i avsevärda framsteg för berättelsestruktur, ordförråd, meningsbyggnad 

och språkflöde.  I slutet av projektet visade provresultaten från nationella proven att 

dubbelt så många elever blev godkända på våren som på våren två år före 

projektstarten. Detta gällde såväl svenska, engelska och matematik. Lindö (2005) 

skriver att lärarna blev medvetna om vikten av att förankra läsningen och samtalen i 

undervisningen. För andraspråkselever var skönlitteraturen det bästa läromedlet. 

Lindö (2005) menar att traditionella läroböcker tränar språkfärdigheter i isolerade 

sammanhang vilket ofta blir obegripliga för eleverna. Undervisning som utgår från 

språkutveckling genom skönlitteratur gagnar alla elever.  

 

2.3 Motivation 

Generande faktorer 

Lundberg (2007) förklarar att problem med motivationen i engelska ofta hänger 

samman med den allmänna skolsituationen. Oviljan till engelskämnet förklaras med 

att många elever upplever det pinsamt att riskera att uttala något fel och låta konstig, 

samt en rädsla inför att säga fel inför klasskamraterna. Vidare förklarar Lundberg 

(2007) att ointresse och ovilja mot att lära sig ett nytt språk ofta hänger samman med 

ett svagt språkligt självförtroende. Att vilja och våga är starka drivkrafter för 

inlärning av språk. Många elever från årskurs fyra och uppåt tycker att engelskämnet 

är tråkigt. Lundberg (2007) menar att elevers attityd till engelskämnet kan förbättras 

genom en undervisning med mer elevdelaktighet, där eleverna får vara med och 

planera lektionsupplägget och elevernas intressen tas hänsyn till (a.a.). 

 

Lärarens betydelse 

Lundberg (2007) menar att läraren har stor betydelse för barns språkutveckling. 

Elever lär sig sällan själva utan är i stor utsträckning beroende av lärare som kan ge 

inspiration och skapa nyfikenhet och intresse. Lärarens allra viktigaste uppgift när 
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det gäller språkundervisning är att kunna väcka intresse och lust för språk och därtill 

kunna skapa en trygg klassrumsmiljö där alla elever vågar kommunicera och vara 

aktiva (a.a.). Lundberg (2007) understryker att lärare måste dämpa det traditionella 

arbetssättet som är vanligt i spårkundervisning, där arbetet delas upp i t.ex. glosor, 

grammatik och översättning. Att arbeta med språk på ett sådant sätt har inget stöd i 

vare sig aktuell språkinlärningsforskning eller i de nuvarande kursplanerna i språk. I 

det traditionella sättet att undervisa i engelska ligger betoning på glosinlärning, 

stavning och textöversättning, trots att denna undervisning är bevisat kontraproduktiv 

för utvecklandet av ett språkligt självförtroende och lusten att lära ett språk (a.a.). 

 

Målspråksanvändning 

Det är viktigt att lärarna använder målspråket i klassrummet i största möjliga mån 

och att de uppmuntrar eleverna till samtal och interaktion (Lundberg, 2007). 

Undervisningen bör så långt det går ske på målspråket. Lundberg (2007) framhåller 

att en viktig anledning till att hålla undervisningen på målspråket är de barn som är 

av utländsk härkomst. Dessa barn riskerar nämligen att hämmas i sin språkinlärning 

om de tvingas lära sig engelska via svenskan. En undervisning med ökad 

målspråksanvändning kräver av läraren en genomtänkt planering och noggranna 

förberedelser. För eleverna innebär en ökad målspråksanvändning på 

engelsklektionerna att de måste anstränga sig för att höra och försöka förstå det som 

sägs i klassrummet. De får gissa utifrån exempelvis förförståelse och bilder, samt 

försöka omformulera sig när de saknar ett ord för att inte kommunikationen ska 

avbrytas (a.a.).  

 

Fördelar med feedback 

Positiv feedback och uppmuntran är viktigt, samt att försöka avdramatisera språkfel 

(Lundberg, 2007). Språkfel ska ses som naturliga och rent av nödvändiga för att 

språkutveckling ska kunna ske. Lundberg (2007) menar att konsekvent 

målspråksanvändning i klassrummet leder till ett ökat intresse för engelskämnet hos 

eleverna, vilket i sin tur resulterar i ett ökat intresse för att delta i undervisningen. 

Lundberg (2007) konstaterar att en ökad målspråksanvändning i 

engelskundervisningen är en förutsättning för att eleverna ska komma över sin rädsla 

för att använda språket och känna att de vågar uttrycka sig i tal och skrift. 

 

 

 

Variation i undervisningen 

Det finns elever som menar att engelska är tråkigt trots variation i undervisningen 

(Lundberg, 2007). Detta har ofta att göra med elevernas svaga språkliga självbild och 

att de inte är trygga med engelskan i den klassrumsmiljö där undervisningen sker. 

Lundbergs (2007) forskning visar att det finns kopplingar mellan svagt språkligt 

självförtroende och viljan att delta i språkundervisningen (a.a.).  
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2.4 Lärarrollen 

Lärarens engagemang 

Estling Vennestål och Lundberg (2012) framhåller att läraren är den allra viktigaste 

faktorn för att elever ska nå framgångar i skolan. Lindström (1998) påpekar att 

språkundervisning ska kännas inbjudande och relevant för eleven och att lektionerna 

ska präglas av glädje och aktivitet. Estling Vennestål och Lundberg (2012) menar att 

läraren måste kunna väcka nyfikenhet och lust att lära hos eleverna och att 

språkmiljön ska vara stimulerande, kommunikativ och aktiverande. Eftersom barn i 

stor utsträckning lär sig av språket genom att lyssna på läraren är det synnerligen 

viktigt att läraren kan använda språket på ett naturligt sätt och har tillräckligt stor 

kompetens för att kunna vara en språklig förebild (Estling Vennestål & Lundberg, 

2012). Estling Vennestål och Lundberg (2012) förklarar att en nationell 

undersökning visat på ett tydligt samband mellan lärarens lust och elevernas 

motivation. Ju roligare eleven tror att läraren upplever engelskämnet är, desto 

roligare tycker eleven själv att det är (a.a.). 

 

Lärarens inställning  

Lundgrens (2002) resultat visar att i de intervjuer som genomförts finns det många 

lärare som inte diskuterar kursplanen, detta på grund av nya arbetsuppgifter samt 

ekonomiska nedskärningar. Den sjunkande yrkesstatusen och bristen på 

engagemanget från lärarnas sida gör att de känner att det inte finns någon inspiration 

till nyskapande lektioner inom ämnet. Intervjuerna visar att många språklärare 

känner en maktlöshet då beslut bestäms av myndigheter. Lärarna känner att de inte 

har något inflyttande. Detta leder stundtals till förakt mot utbildningspolitiken. En 

traditionell kunskapssyn utgör ett hinder för interkulturell undervisning eftersom den 

är mer konservativ (Lundgren, 2002). 

 

Lärarens egna erfarenheter 

Lärarnas tidigare erfarenheter och bakgrund har stor betydelse för formen och synen 

på undervisningen (Lundgren, 2002). Lärarnas personliga erfarenheter och 

upplevelser speglar deras professionella ställningstaganden och värderingar till 

ämnet. Flera intervjuer pekar på kritiska händelser i lärarnas egen livshistoria som 

påverkar deras syn på språk och meningen med språkundervisningen (a.a.). 

 

Variationer i engelskundervisning 

Målet med Bentleys (2002) undersökning var bland annat att undersöka strukturer 

och variationer i engelsklärares sätt att förstå olika kategorier av engelska. Hon ville 

också studera de utökade idéerna som omfattar begrepp inom engelska och 

engelskundervisning. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa djupdiskussioner 

med elva lärare i grundskolan och gymnasieskolan. Grundtesen i studien var att en 

människa kunde exponeras för mer än en kategori samtidigt, det vill säga, att förstå 

mer ett begrepp på samma gång. I studien skildras fyra olika kategorier för hur 

engelska kan uppfattas. Begrepp skapades i olika kategorier för att kunna beskriva 

relationer mellan olika uppfattningar för hur engelska uppfattas och för hur 

engelskundervisningen uppfattas. Resultatet visade att lärarna blandar kategorierna 
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och tar delar för att skapa en så bred undervisning som möjligt. Alla lärare använde 

sig inte av alla delar utan de kunde utgå ifrån olika kategorier, ingen av lärarna i 

undersökningen använde alla utan de använde 2 eller 3 stycken. Nedan beskrivs de 

olika kategorierna som lärarna undervisade utifrån (Bentley, 2002).     

 

1. Ideologisk kategori.  

Ideologi baseras på ekonomiska eller politiska system och handlar om normer i det 

samhället vi lever i, olika attityder, förväntningar och olika värderingar. Den 

ideologiska kategorin koncentrerar sig på generella mål och riktlinjer från den 

svenska läroplanen, som är mer eller mindre baserad på ideologiska principer 

(Bentley, 2002). 

 

2. Strukturalistisk kategori.  

Den strukturalistiska kategorin baseras på att man förstår engelska genom 

grammatiska regler, ordförråd och syntax. I denna kategori anses ordförråd och 

grammatisk förståelse som största grunden till att få en god kunskap i engelska. I den 

ideologiska kategorin och den strukturalistiska kategorin ligger fokus på att ordförråd 

byggs upp gradvis. Det läggs inte mycket tid till kommunikativ interaktion i dessa 

två kategorier (Bentley, 2002). 

 

3. Semi-holistisk kategori.  

I den semi-holistiska kategorin läggs mer fokus på helheten, engelskan tillägnas med 

lite fokus på innehållet (Bentley, 2002). Holism bygger på en samling av delar som 

adderas och bildar en helhet.  Semi i semi-holism syftar till att det finns flera sätt att 

uppfatta begreppet än som presenteras i kategorin och holism betyder att helheten 

eller flera delar sätts samman (Bentley, 2002). Semi-holistisk kategori bygger på att 

exponeras av autentisk engelska. I den semi-holistiska kategorin lär man sig engelska 

genom att läsa och lyssna på autentisk engelska (a.a.).  

 

4. Naturalistisk kategori.  

Den naturalistiska kategorin inriktar sig på informationsinnehållet. I denna kategori 

inriktar man sig mer på att lära sig språk genom språk, det vill säga ”språkbad”. 

Fokus ligger mer på att lyssna och läsa och att förstå det man lyssnar på och läser. 

Här är det lite fokus på grammatik och regler. Intresset är avgörande i denna 

kategori. Då eleven lär sig utan att behöva vara allt för uppmärksam (Bentley, 2002).  

 

 

2.5 Målspråksinriktad undervisning 

Oavsett vilket åldersspann eleverna befinner sig i så ska språkundervisningen vara 

tydlig, inbjudande och fylld av aktivitet och lust att lära (Lindström, 1998). Ju yngre 

eleverna är, desto viktigare är detta. Läraren ska i mesta möjliga mån prata enbart på 

målspråket och finns invandrarbarn i klassen är detta särskilt viktigt. För att dessa 

barn ska få samma start i språkinlärningen bör läraren helt undvika att tala svenska 
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under lektionstillfällena. Forskning visar att inflödet av målspråket är oerhört viktigt 

vid inlärning av ett nytt språk (a.a).  

 

1987 togs engelskan bort som obligatoriskt ämne i lärarutbildningen, vilket haft till 

följd att det idag råder brist på utbildade engelsklärare (Lindström, 1998). Lindström 

(1998) förklarar att det är under språkundervisningens tidiga år som eleven ska 

tillägna sig de grundläggande språkkunskaperna. Eleverna ska också utveckla ett 

språkligt självförtroende och då är det av största vikt att läraren besitter den 

kompetens som krävs. I dagsläget är det ett stort antal lärare som saknar denna 

kompetens och detta innebär i många fall att yngre elever undervisas med en metodik 

som är lämpad för äldre barn (a.a.). Istället för att fokusera på kommunikation i ett 

för eleverna meningsfullt sammanband kommer undervisningen ofta att handla om 

grammatisk struktur och språklig form. En konsekvens av detta kan bli att många 

elever misslyckas och upplever att engelskundervisningen är trist och svår och bara 

något för de duktiga eleverna (a.a.). Detta kan i sin tur bidra till att eleverna tappar 

sitt språkliga självförtroende och intresse för språket (a.a.). 

 

2.6 Integrering av engelskämnet i den övriga 
verksamheten 

Lindström (1998) framhåller vikten av att engelskämnet blir en naturlig del av 

undervisningen och inte ännu ett ämne i mängden som ska hanteras i en redan full 

arbetsvecka. Integration, menar Lindström (1998), blir för många lärare ett sätt att 

klara detta, att låta engelskan anknyta till vad eleverna gör under hela skolveckan. 

Genom att jobba med t.ex. djur eller siffror parallellt både på engelska och på 

svenska kan elevernas inlärning förstärkas samtidigt som deras självförtroende blir 

bättre. Därtill får eleverna en dubbel inlärningseffekt och de får ytterligare en chans 

att lära sig på djupet (a.a.).  

 

Det är inte ovanligt att språkundervisning idag isolerar sig från allt annat som sker i 

skolan (Lindström, 1998). Detta bidrar till att många elever känner att språk i skolan 

har väldigt lite gemensamt med de språksituationer de möter utanför skolan, t.ex. i 

TV:ns och musikens värld. Detta kan bidra till att även de mest språkintresserade 

eleverna tappar intresse om skolans språkundervisning inte känns relevant eller 

meningsfull för dem. Det är därför av stor vikt att eleverna redan från 

språkundervisningens första dag ser till att eleverna blir aktiverade och känner sig 

intresserade, samt att undervisningen sker på ett sätt som känns vettigt för eleverna 

genom att anknyta till deras erfarenhetsvärld (a.a.). 

 

Lundberg (2007) förklarar hur barn, genom att engelskämnet integrerats i samlingar, 

lärt sig exampelvis veckodagarna och att räkna upp till trettio. I Lundbergs (2007) 

pedagogiska arbete uttrycker de deltagande pedagogerna att de med fördel kan låta 

integrera engelskämnet med andra skolämnen. Deltagarna i undersökningen anser att 

ämnesövergripande arbete kan skapa mening och sammanhang för barnen och bidra 

till att engelskan blir en naturlig och ofarlig del av skolan. Engelskan blir inte längre 

isolerad till enbart ett par lektionstillfällen i veckan (a.a.). 
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2.7 Teoriramar kring språkinlärning  

Språkprocessen har ingen slutpunkt utan språkutvecklingen är en öppen process som 

sker i samspel med omgivningen. Redan i förskoleåldern utvecklas vårt 

grundläggande uttal och grammatik (Uppstad, Strömqvist & Wagner 2010). Det 

finns många teorier kring språkinlärning men de flesta språkinlärningsforskare är 

eniga om att processen av inlärning av ett språk talat, skrivet eller teckenspråk, sker i 

samspel med andra. Enigheten går däremot isär om vilka faktorer som är viktigast för 

språkinlärningen (a.a.). Uppstad m.fl. (2008) skriver att det inte finns någon enskild 

teori eller skola som är rätt utan att man måste skaffa sig en egen uppfattning kring 

de olika teorierna och skolorna som finns.  

 

Lev Vygotskij var en av västvärldens mest kända pedagogiska teoretiker under 1960-

talet (Jerlang & Ringsted, 2008). Hans idéer handlade om att barns utveckling sker i 

samspel med dess omgivning och inte sker på en individuell nivå. Vygotskij menade 

att det sociala och mänskliga umgänget var nyckelfaktorn till att utveckla språket. 

Samspelet i undervisningen blir därför centralt (a.a). Det sociokulturella perspektivet 

lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld, en värld som är utformad via 

historiska och kulturella processer (Hundeide, 2006). I den kulturella psykologin som 

Hundeide (2006) representerar beskrivs barnet som en social varelse som assimilerar 

kultur via dialog med viktiga andra i sin omgivning. Barnets utveckling blir inte bara 

spontan utan också i hög grad assisterad av en eller flera vägledare (a.a.).  

 

Hundeide (2006) och Vygotskij (Jerlang & Ringsted, 2008) har liknande syn på 

barnets inlärningsprocess. Båda ser samspelet mellan barn och vuxen som en central 

process för begrepps- och språkutveckling (Lindö, 2005). Språk- och 

begreppsutvecklingen sker i gemensamma upplevelser mellan lärare och elever. 

Denna fas mellan kunskapsöverförande och kunskapsmottagande nämner Vygotskij 

som den potentiella utvecklingszonen (a.a.). Bahktin myntade begreppet diagolism 

vilket betyder att livet är i dialog med sin natur (Lindö, 2005). Det betyder att man 

existerar genom förhållande med andra där den andres betydelse för den egna 

utvecklingen är central (a.a.). 

 

Funktionalism är en riktning som lägger stor vikt i kommunikation och tänkande. 

Språket utvecklas av att barnet inte bara lär sig nya ord utan lär sig omorganisera sin 

kunskap och använda språket i nya konstruktioner och på så vis nya utföranden 

(Uppstad m.fl., 2010). Barnet lär sig anpassa sig till nya sociala och kulturella 

situationer. I funktionalismen spelar omgivningen en stor roll för hur barnet bygger 

upp sitt språk. Funktionalismen går inte in på hur hjärnan bearbetar informationen 

som barnet tillägnar sig utan betonar samspelet som en viktig faktor till hur man lär 

sig (a.a).  

 

 

 



13 

 

2.8 Sammanfattande bakgrund 

I bakgrunden har bland annat i EPÅL-projektet framgått att tidig 

engelskundervisning inte har någon negativ inverkan på elevernas prestationer i 

svenska eller matematik. Tvärtom har resultatet visat att elevprestationer i alla ämnen 

gynnats, främst elevernas attityder till ämnena i skolan. Vidare har bakgrunden 

beskrivit att barn och ungdomar idag möter engelska i större utsträckning än tidigare 

eftersom engelskan finns i många vardagliga situationer. Förspråkarna för så kallade 

språkbad hävdar att arbetssättet främjar den språkliga kreativiteten genom att 

använda målspråket i meningsfulla sammanhang. Något som tycks vara en 

avgörande faktor för elevers språktillägnelse är engagerade och välutbildade lärare. 

Ett tydligt samband finns mellan lärares lust och elevers motivation. En varierad 

undervisning skapar goda förutsättningar för lärande. Det framgår tydligt att inflödet 

av målspråket, i synnerhet i den tidiga språkundervisningen, är av stor vikt. Lika 

viktigt är att undervisningen sker i en trygg och tillåtande miljö, där språkfel ses som 

en del av inlärningsprocessen snarare än något pinsamt. Att integrera 

engelskundervisningen i övrig verksamhet kan skapa relevans och meningsfullhet. 

Engelskan blir en mer naturlig del av skolverksamheten och inte bara ett ämne som 

är begränsat till bara ett par lektionstillfällen per vecka om det integreras i övrig 

skolverksamhet. 
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3 SYFTE 

Lärarens viktigaste uppgift vid språkundervisningen är att väcka lust och intresse, där 

alla elever vågar kommunicera och vara aktiva (Lundberg, 2007). Syftet är att 

undersöka vilka faktorer som avgör hur lärare och elever motiverar/motiveras att 

tillägna sig engelska och om ämnesintegrering kan ha en positiv verkan på 

undervisningen. Detta görs genom följande tre frågeställningar: 

 

 Vad upplever elever som motiverande för att tillägna sig det engelska 

språket? 

 Hur kan man som lärare förstärka elevernas intresse och lust att lära sig 

engelska? 

 Vilka för- respektive nackdelar ser elever/lärare med att integrera 

engelskämnet i övrig verksamhet? 
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4 METOD 

I detta kapitel redogörs metodvalet för studien och därefter beskrivs hur urvalet av 

deltagare utförts. Vidare förklaras hur bearbetning av det insamlade 

intervjumaterialet genomförts. Avslutningsvis beskrivs studiens forskningsetiska 

aspekter som följs upp med kritik av metodvalet. 

 

4.1 Urval  

I studien medverkade tre lärare och elva elever, totalt fjorton personer. Studien 

omfattade två kommunala skolor i en stad i södra Sverige. De tre lärare som 

medverkade i undersökningen undervisade i årskurs 4 eller 5.  Grupper om tre till 

fyra elever valdes ut från tre olika klasser och dessa kom att delta i 

fokusgruppintervjuer. Gruppintervjuerna valdes eftersom eleverna skulle känna sig 

trygga med situationen.  Alla som deltog i studien blev tillfrågade och valde att 

medverka. Valet av elevrespondenter var slumpmässigt, de responderande eleverna 

som hade med sig signerat brev (bilaga 1) var tillåtna att medverka i studien.  

 

4.2 Undersökningsinstrument 

Studien genomfördes med muntliga intervjuer. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades i efterhand. Fokus låg på att få djupare förståelse kring 

respondenternas svar. Intervjufrågorna (bilaga 2) har tydligt förankrade i 

undersökningens tre frågeställningar. 

 

Studien var en kvalitativ undersökning. En kvalitativ intervju som denna studie utgår 

ifrån kan ge nyanserade beskrivningar om vardagliga företeelser i intervjuades värld 

(Patel och Davidson, 2003). Patel och Davidson (2003) skriver att kvalitativa 

intervjuer ger en djupare kunskap kring undersökningsområdet. 

 

4.3 Genomförande 

Den första kontakten med skolorna togs via ett informellt mail med pedagoger där 

etablerad kontakt redan fanns. Valet av att använda sig av fler än en skola var att få 

ett större urval av lärare. I mailet förklarades studiens syfte och förfrågan ställdes om 

lärarna ville delta i undersökningen. Frågan ställdes också om genomförande av 

enkätundersökning med eleverna i lärarens klass. Under arbetets gång bestämde vi 

oss för att ändra tillvägagångssätt för datainsamlingen av elevsvar. Beslut fattades 

om att genomföra gruppintervjuer istället för elevenkäter. Ett nytt mail skickades ut 

till de berörda lärarna med ett bifogat brev till föräldrar/målsman och elever (bilaga 

2). Därefter planerades datum in för de olika lärar- och elevgruppsintervjuerna. Vid 

första intervjutillfället var båda intervjuarna närvarande och träffade en lärare. 

Eftersom läraren inte hade fått in några brev med föräldrars underskrift vid detta 

tillfälle så kunde elevintervjuer av etiska skäl inte genomföras. Vid intervjutillfälle 

två och tre intervjuades en lärare och en elevgrupp respektive en lärare och två 

elevgrupper. Elevurvalet var slumpmässigt. Ett urval av elever som fått målsmans 
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tillstånd fick delta i intervjuerna. Vid de sista tre intervjuerna var endast en av oss 

närvarande. 

 

4.4 Databearbetning 

När alla intervjuer var genomförda transkriberades de. Eftersom intervjufrågorna 

(bilaga 2 och 3) i förväg var strukturerade utifrån de frågeställningar som var 

angivna i syftet gick det tydligt att se vilka svar som hörde till vilken frågeställning. 

Därefter analyserades och jämfördes svaren.  

 

I resultatet har inga referenser angivits i citaten eftersom det inte hade någon 

betydelse för resultatet vem som sagt vad under intervjun. Meningen var inte att 

jämföra gruppsvaren eller elevsvaren med varandra. För att få ett mer pålitligt 

resultat användes fler referensgrupper. 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

När det gäller forskningsprojekt krävs det att man skyddar varje individ 

(Vetenskapsrådet, 2002). Individskyddskravet är till för att skydda olika delar av 

individens identitet. Den är uppdelad i fyra krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

syftar till att forskaren informerar de berörda om syftet med undersökningen. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva får bestämma om sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet syftar till att de uppgifter som samlas in i undersökningen är i 

största möjliga mån konfidentiellt, det vill säga att obehöriga ej kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet syftar till att uppgifterna som samlats in endast får användas i 

forskningsändamål (a.a.). 

 

Vi har enligt ovanstående krav informerat förälder/målsman samt elever och lärare 

om deras val att delta i vår undersökning. Vi har inte antecknat namn på elever/lärare 

eller skolor för att hålla arbetet så konfidentiellt som möjligt, allt för att skydda 

elever och lärares integritet och identitet utifrån de forskningsetiska principerna.  

 

4.6 Tillförlitlighet 

Validiteten i vår undersökning kan tillämpas genom begreppet triangulering (Patel & 

Davidson, 2003). Triangulering innebär att man väljer ut olika datakällor som till 

exempel olika personer eller platser där det aktuella fenomenen som man vill 

undersöka utspelar sig. Meningen är att man kan undersöka fenomenet i olika 

sammanhang och se variationer hos fenomenet (a.a.). Vi har använt oss av samma 

undersökningsmetod vid alla sex intervjutillfällen. Vi valde att intervjua olika lärare 

på olika skolor. Vi intervjuade också elever i olika klasser och i olika årskurser. När 

gruppdeltagarna får svara utifrån sina egna erfarenheter gör det undersökningen mer 

tillförlitlig (Davidsson, 2007) 
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4.7 Metodkritik 

Det som var bra med undersökningen var att både elever och lärare kunde förstå och 

svara på frågorna. Frågorna var varken för lätta eller för svåra utan ett bra samtal flöt 

på vid alla intervjuer. Genom att ha mer struktur på frågorna samt en mer uppdelning 

hade vi kunnat undvika att respondenternas svar överskred flera frågor. 

 

I efterhand kände var en svårighet med vårt undersökningsinstrument var framförallt 

att undvika ja- eller nej-frågor, att inte ställa ledande frågor samt att hålla borta 

tankar och funderingar. Följdfrågorna blev ibland svåra eftersom det var lätt att ställa 

en ja- eller nej fråga. Det var svårt att hinna tänka ut en bra fråga som inte innehöll 

svaret ja eller nej. Att hålla sig objektiv och inte söka det ”rätta” svaret visade sig 

också vara svårt. Något annat vi upplevde, i synnerhet vid intervju med lärare, var att 

de gärna ”pratade av sig”, att de blev personliga och berättade om sådant som inte 

var relevant för intervjun. Detta var något vi skulle ha tänkt på innan och förberett 

oss för. 

 

Då en enkätundersökning når ut till fler respondenter kunde detta varit att föredra. 

Nackdelen med enkätundersökning är dock datainsamlingens mängd. Eftersom 

studiens syfte var att ta reda på hur elever och lärare ser på motivation och 

integrering inom engelskämnet var det lättare att få mer djupgående svar genom 

intervjuer.  

 

Intervjufrågorna var ibland väldigt lika varandra eller så ledde de in på varandra. 

Lärarna och eleverna svarade ibland på frågor som inte ställts men som skulle ställas. 

Därför hade det varit bra om frågorna varit mer skiljda.  

 

Lärarna och eleverna kunde ha blivit mer informerande om studiens syfte och fått 

större möjlighet att bearbeta frågorna innan intervjuerna genomfördes. Lärarna fick 

möjlighet att läsa igenom frågorna innan intervjun startade men eleverna fick bara 

informationen att de skulle medverka i en studie som berörde deras syn på 

engelskundervisningen.  
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5 RESULTAT 
 

Nedan redovisas intervjuanalyser av elever och lärares tankar och uppfattningar 

kring ämnet engelska. Resultatet är uppdelat i kategorierna Elevernas syn på 

engelska och engelskundervisning och Lärarnas syn på engelskundervisning. I dessa 

kategorier kommer eleverna och lärarnas svar behandlas.   

 

5.1 Elevernas syn på engelska och engelskundervisning 

Nedan beskrivs elevernas syn på motivation och integrering av engelskämnet. 

Eleverna berättar hur de lär sig engelska och vad som motiverar dem till att lära sig 

mer. De beskriver också i vilka ämnen integrering kan ske och vilka för- och 

nackdelar som finns med att integrera engelska i övrig verksamhet.  

 

Första mötet med engelska, utanför skolan 

Flera elever säger att de kunde engelska innan de började skolan. En flicka pratar 

engelska med sin storasyster ibland och en pojke berättar att han har ett fadderbarn 

som han skriver till på engelska. Eleverna använder engelska genom olika spel, tv-

program och böcker. Många känner att de hade kunskaper i engelska redan innan de 

började med ämnet i skolan. På grund av detta menar flera elever att nivån på 

undervisningen blir för lätt när de börjar med engelskundervisningen. 

Jag tycker det är för lätt, jag började när jag var sex år med att läsa en bok 
hemma. Det är cat och dog och sånt där. 

Alla elever har inte läst böcker hemma men de känner ändå att det kan vara för lätt, 

speciellt när de började lära sig engelska. Att hålla på med olika sporter påverkar 

också elevernas engelskkunskaper. Flera elever menar att många termer inom sporter 

finns på engelska så därför är det viktigt att kunna dem. En elev började tävla i 

motorcykelsport och åkte på tävlingar utomlands. Eleverna använder sig av engelska 

då de känner att de behöver göra det för att kommunicera. Eleverna använder inte 

engelska i skolan eftersom där har de språk som de delar med sina klasskompisar. Då 

blir engelskan överflödig och inte lika viktig.  

 

Första mötet med engelska, i skolan 

Eleverna berättar att de introducerades för engelska lite smått i förskolan/de tidiga 

skolåren. Där sjöng de engelska sånger och lärde sig enkla djur och frukter. De hade 

inga konkreta engelsklektioner utan ibland kunde läraren säga något eller göra något 

när de hade tid över. Alla elevgrupper började med engelskundervisning i årskurs tre. 

Vi började lite smått i trean, fast då var det lätta ord.. som ”Hello” och sånt. 

I samtliga klasser hade eleverna inte haft lektion i engelska innan årskurs tre. 

Eleverna menade ändå att de hade kunskap i engelska när de började med 

undervisningen. Vissa elever kände att de förstod mer eftersom de hört engelska 

utanför skolan. Det blir en balansgång mellan vilka förkunskaper eleverna har innan 
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de börjar med engelska i skolan, grunderna måste läggas men det måste ske så att 

eleverna känner att de blir motiverade till att fortsätta lära sig engelska.  

 

Mötet med andra människor 

I alla gruppintervjuer beskriver eleverna engelskan som ett viktigt ämne, främst om 

man ska ut och resa. De känner att det är motiverande att kunna engelska för att 

kunna förklara sig om de träffar någon som inte delar deras modersmål Flera elever 

menar att också man behöver kunna engelskan om man ska resa eller jobba 

utomlands.  

Om man möts någonstans på vägen så, om någon pratar arabiska och jag 
pratar svenska så pratar man engelska tillsammans. 

Eleverna vidhåller att man talar engelska vid tillfällen då inte svenskan räcker till. 

Engelskan är ett kommunikationsspråk som gör att de kan prata med människor från 

hela världen. Engelskans användningsområde blir därför inte lika stor i Sverige som 

den blir utomlands.  

5.1.1 Motivation 
Teknik som motiverar 

Motivationsfaktorer som elever nämner är Internet, spel, musik och film. Eleverna 

menar att många spel på Internet är på engelska. Därför måste man kunna engelska 

för att förstå vad man ska göra. Flera elever menar att det är roligare att se engelska 

filmer än svenska men eleverna känner att de behöver svensk text som stöd för att 

förstå vad de säger på filmen.   

Om det är utan då lär man sig inget, då är det en massa ordsallad och man har 
inte ett aning om vad filmen handlar om.  

En elev menade att man skulle kunna ha engelsktalande filmer med engelsk text för 

att man då skulle kunna läsa och höra orden samtidigt. Flera elever i olika grupper 

nämner musik som ett sätt att lära sig engelska. De tycker att det är viktigt att veta 

vad en viss sång handlar om och hur orden ska uttalas. Ett par elever i två olika 

grupper menar att om man inte kan en text på en sång så kan man gå in på Youtube 

och söka på sångens titel plus lyrics. De förklarar att lyrics betyder text och att man 

på så vis lär sig orden och engelskan bättre. Eleverna berättar att de skulle lära sig 

bättre om man använde film och musik som de själva tycker om.  

 

Motivation i skolan 

Eleverna tycker att de borde använda mer teknisk utrustning i undervisningen men 

utöver film och musik så vill flera elever även läsa skönlitterära böcker på engelska. 

Eleverna vill använda skönlitterära böcker istället för den obligatoriska läroboken. 

En elev menar att textboken ibland är för lätt och tråkig.   

Karaktären bara går runt och frågar om vägen och det händer ingenting. 

Eleverna vill inte läsa böcker om lösryckta karaktärer som inte tillför något i elevens 

vardag. Lärarna skulle med fördel kunna använda sig av mer autentiskt material. 

Autentiskt material skulle kunna vara sådant som eleverna kommer i kontakt med i 
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sin vardag, film, musik, böcker, reklam, spel etcetera. Dagens barn är kräsna och 

innehållet i skolböckerna är inte alltid anpassade efter deras intresse. Eftersom det 

finns ett stort inflöde av information skapar det en möjlighet lärarna att dra nytta av 

det intresset, ett intresse som redan finns hos många elever. 

 

Inflytande 

Eleverna skulle vilja ha mer inflytande i undervisningen. Enligt eleverna bestämmer 

läraren för mycket. Om eleverna fick bestämma skulle de vilja läsa mer. I en annan 

grupp pratar de också om läsning och fördelarna med det. 

Jag tycker det är lättare när man läser högt ibland för då hör man riktigt uttalet. 

I samma grupp berättar dem om att de har spelat in sig när de läst och sen fått höra 

hur det låter. Detta är dock inget de föredrar eftersom ljudet blir burkigt och det är 

pinsamt att höra sin egen röst. Man behöver inte bara spela in för att kunna höra sig 

själv, att sitta i klassrummet och läsa högt för sig själv är också en möjlighet. Man 

kan göra det samtidigt i klassrummet men tyst för sig själv. En elev säger också att 

man kan läsa för varandra och att de brukar göra det på lektionerna ibland. Då ska de 

läsa olika rader och öva på meningarna i texten. Man kan lära sig av att höra 

varandras uttal också.  

 

Kommunicera 

Eleverna var ganska eniga om att mycket av engelskundervisningen ibland blir för 

lätt och att de vill få möjlighet att prata mer. Det är delade meningar om glosor är bra 

eller dåligt, vissa tycker det är för lätt och andra svårt och vissa menar att det är 

lagom. I en av grupperna berättar eleverna att de har olika engelskgrupper så att man 

får jobba på sin egen nivå. Tre klasser i deras årskurs är uppdelade efter 

kunskapsnivå och det tycker eleverna är bra. Nackdelen är att man kanske hamnar i 

en grupp som man själv känner sig obekväm i. En av eleverna i den gruppen kände 

att hon skulle vilja byta grupp för att det är för lätt och hon ville ha mer utmaningar. 

Hon berättade att hon lärde sig mindre eftersom de inte använde några böcker i 

hennes grupp. Hon fick även bara fyra glosor vilket hon tyckte var för lite. 

Jag behöver bara läsa på dem en gång sen kan jag dem. 

Det är inte alltid till fördel att bli placerade i klasser utifrån den kunskap man 

uppvisat på ett test. Även om uppdelningen var meningen att gynna eleverna så 

missgynnade det denna elev. Det är viktigt för läraren i detta fall att inte bara lita på 

resultatet utan även se vad varje elev känner som motiverande. I detta fall kände en 

elev att hon inte passade in i gruppen och då borde läraren ta det i beaktning.  
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Lekar 

Lekar är något alla grupper nämner. En aktivitet som alla elever i alla grupper gillar 

är Simon says. Lekar är det bästa sättet att lära sig menar eleverna för då använder 

man språket. 

Alltså man leker, men pratar ändå, typ Simon says. Då lär man sig. 

När de leker Simon says är det oftast läraren som säger uppmaningarna på engelska. 

Eleverna tycker att det är kul men de vill också få möjlighet att själva hålla i leken 

och ge klasskamraterna uppmaningar. Lekar förekommer dock inte så ofta, menade 

eleverna. Eleverna berättade att de ville ha fler lekfulla inslag i undervisningen. En 

annan typ av övning som en elevgrupp tyckte var rolig var när läraren ritade en 

gubbe på tavlan och så fick eleverna säga kroppsorden och skriva dem på tavlan.  

 

Läromedel 

Under lektionerna före juluppehållet har alla grupper arbetat med julen som tema 

under engelsklektionerna. En grupp har läst i en bok om julen på engelska och det 

tyckte de om. Även om den, enligt ett par elever, var lite svår att förstå tyckte de 

ändå att det var kul att läsa en bok som inte var en vanlig lärobok. En flicka i samma 

intervjugrupp som gick i en annan engelskgrupp berättade att deras lektioner är 

mycket enklare. De arbetar inte i någon lärobok utan läraren bestämmer vilka böcker 

de ska läsa. I dessa böcker är det lite text och många bilder. En elev säger att de 

aldrig jobbar i arbetsboken och att hon vill jobba mer i den. Istället gör de häften 

med uppgifter. Eleverna menar att de lär sig genom att få göra uppgifter. De tycker 

att övningar där de får översätta texter från svenska till engelska är mest lärorikt. De 

tycker också att det är lärorikt att arbeta tillsammans med en klasskamrat. Då får de 

kommunicera med varandra.  

Man får ju jobba två och två och det är ganska roligt. Sen ska man översätta oh 
det blir ju typ en utmaning. Man säger typ svengelska och man ska prata 
flytande. 

Eleverna tycker om att få jobba tillsammans. Genom att jobba gemensamt kan de 

hjälpas åt och förstå uppgifterna bättre. Om de inte själv kan lösa en uppgift är det en 

trygghet att ha en kompis som kan hjälpa till. Eleverna uttrycker att de också tycker 

om att få jobba med uppgifter där de ska översätta och behöver tänka till. Det blir ett 

meningsfullt arbete som stimulerar dem.  

5.1.2 Lärarens roll ur ett elevperspektiv 

Eleverna i alla grupper är eniga om att läraren spelar en viktig roll för att de ska 

kunna lära sig engelska. Om de inte haft någon lärare skulle det ju inte finnas något 

att göra på lektionen.  

Om man tänker att det är en lärare som hatar engelska och bara står still och 
säger, skriv det här i er bok nu, då är det ju inte så himla kul. 

Eleverna vill ha en lärare som är rolig, det är viktigt menar de. Läraren måste både ha 

kunskap inom ämnet och förståelse för hur de lär ut. Om läraren inte kan lära ut 

kommer heller inte eleverna lära sig något.  
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Hon måste kunna, för om vi ska kunna så måste också läraren kunna för att 
lära oss. 

Det är viktigt att läraren vet hur man håller intressanta och stimulerande lektioner för 

att eleverna ska motiveras att tillägna sig nya kunskaper. Eleverna tycker också att 

läraren måste kunna inbringa trygghet i klassrummet. De tycker att läraren ska vara 

mer bestämd och säga till dem som stör och pratar. Eleverna känner att läraren 

påverkar deras möjlighet att lära sig. Eleverna vill känna att de kan prata mer fritt i 

klassen utan att en klasskompis skrattar eller förlöjligar någon.  

 

5.1.3 Ämnen att integrera 

Ämnen som går att integrera 

Eleverna har svårt att förstå att integrering handlar om att väva in engelskämnet med 

övriga ämnen i skolan. Eftersom de inte har någon erfarenhet av ett integrerat 

arbetssätt är det svårt för dem att föreställa sig hur hur integrerade lektioner skulle 

kunna se ut. Istället beskriver de att hela lektioner bör genomföras på engelska, de 

tror att om man bara pratar engelska i andra ämnen så blir undervisningen integrerad. 

Ämnen som eleverna kan tänka sig integrera är framförallt matematik. De vill gärna 

lära sig orden på engelska och tror inte det skulle vara så svårt att ha matematik och 

engelska ihop. Andra ämnen som de menar skulle vara roliga att integrera är 

samhällsorienterande ämnen, framförallt geografi och historia.  

 

Använda sig av språket 

Eleverna har olika åsikter om hur tidigt man kan börja integrera engelska med andra 

ämnen. Vissa menar redan så tidigt som i årskurs tre, medan andra föreslår under det 

femte skolåret. Argumentet för att börja med integrering tidigast i årskurs fem är att 

man då hunnit tillägna sig större kunskaper inom engelskämnet. Eleverna vill 

integrera matematik och historia med hjälp av arbetsböcker. Genom att läsa 

autentiska böcker tror de att de skulle lära sig mer. En annan form av undervisning 

som de redan integrerar men som de vill integrera mer är teater. De berättar om att de 

fått spela upp några pjäser men att de skulle vilja göra det mer. Att göra pjäser tycker 

de är kul och motiverande och man får prata språket vilket de menar är viktigt. Det 

finns dock nackdelar. Att göra pjäser gör att vissa elever får ta mer ansvar än andra 

och det kan bli jobbigt. Samtliga elever tycker att det skulle vara kul att få integrera 

andra ämnen med engelska men det tycker också att det skulle vara svårt. På frågan 

om vad deras klasskompisar skulle tycka om att integrera andra ämnen svarar en elev 

såhär: 

De kanske bara, ååh vad tråkigt, och vissa skulle tycka att det var kul /…/ en 
del gillar ju inte matte och en del älskar matte. 

Eleverna beskriver hur individuellt det är att gilla olika ämnen. Vissa gillar 

matematik, andra idrott. Eleverna har god koll på huruvida deras klasskamrater 

skulle klara av att integrera andra ämnen. De vet vilka kompisar som skulle tycka att 

det var lätt och de kompisar som skulle tycka att det var svårt. Eftersom de vet vilken 

nivå deras kompisar ligger på och vilka intressen de har så kan de med enkelhet 

förklara hur det skulle gå att integrera andra ämnen.  
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5.2 Lärarnas syn på motiverande engelskundervisning 

Gemensamt för lärarna i undersökningen är att de alla tre har lång erfarenhet av 

läraryrket och att de läste engelska i sin lärarutbildning. Medan två av lärarna 

undervisat i engelska under alla sina yrkesverksamma år så har den tredje nyligen 

börjat undervisa i ämnet igen efter tio års uppehåll. De två förstnämnda lärarna 

känner sig trygga i att undervisa i engelskämnet, medan den sistnämnda känner stor 

osäkerhet på grund av den långa frånvaron från undervisning i ämnet. Alla tre lärarna 

poängterar hur elever idag ofta besitter stora förkunskaper i engelska och en lärare 

framhåller att elevernas uttal idag är i stort sett fläckfritt redan från starten. En annan 

punkt på vilken de tre lärarna är ense är att engelskundervisning idag har ett stort 

fokus på tal och diskussion. Man lägger större vikt vid att eleverna får prata på 

målspråket under lektionstillfällena idag än vad man gjorde förr. 

 

5.2.1 Engeragerade lärare ger motiverade elever 
Alla tre lärarna talar om vikten av motivation och av engagerade lärare för att skapa 

god engelskundervisning. Det talas om hur lärarens attityd till engelskämnet smittar 

av sig. Om man som lärare verkar intresserad och road av ämnet har det en positiv 

verkan på eleverna. Alla tre är ense om att läraren har en roll i att motivera elevernas 

inlärning av engelska. En lärare menar dock att läraren inte har så stort inflytande 

idag, utan att motivationen kommer inifrån eleverna själva. Den nämnda lärararen 

förklarar att om en elev exempelvis har en engelsktalande släkting eller har 

ambitionen att så småningom flytta utomlands för att studera eller arbeta, så finner 

eleven ambitionen till att lära inom sig själv och inte genom lärarens påverkan. De 

två andra lärarna framhåller hur lärarens attityd och inställning till ämnet har mycket 

stor betydelse. Om du som lärare verkar intresserad av och engagerad i ämnet du 

undervisar i så kommer detta att avspeglas på eleverna. 

 

Jag tror de tänder mer om jag visar dem att jag tycker att det är kul än om jag 
kommer in och är fullständigt nollställd, jaha, nu ska vi ha det här tråkiga engelska 
igen. 

 

Ytterligare något som poängteras vid alla tre intervjutillfällen är vikten av variation. 

En lärare förklarar att man måste våga arbeta utan läroböcker och dylikt som stöd för 

att undervisningen ska kännas meningsfull för eleverna, att man inte ska fastna i 

samma gamla lunk och jobba på samma sätt under alla sina yrkesverksamma år. En 

annan lärare beskriver hur inslag som sång eller teater krävs emellan glosförhör och 

jobb i arbetsbok för att eleverna inte ska bli ointresserade av ämnet. 

 

5.2.2 Nivå- och individanpassad undervisning  
En problematik som kommer på tal vid alla tre intervjuerna är den om hur man ska 

uppnå en nivåanpassad engelskundervisning. Då vissa elever i princip talar flytande 

engelska finns det de som knappt klarar tre, fyra glosor per läxtillfälle, förklarar en 

lärare. I den ena lärarens klass har man löst det så att man delat upp eleverna i hela 

årskursen i olika grupper, baserade på vilken kunskapsnivå de ligger på. Detta 
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beskrivs av den berörda läraren i mycket positiva ordalag; gruppindelningarna gör att 

alla elever kan få det stöd eller den utmaning de behöver. För de andra två lärarna 

bedrivs engelskundervisningen i helklass, det vill säga utan fördelning utifrån 

kunskapsnivå. Dessa två lärare beskriver att problematiken med denna konstellation 

är att man inte hinner ge alla elever den uppmärksamhet de behöver och förtjänar. De 

svaga eleverna kräver mycket tid och stöd, vilket kan resultera i att de ämnesstarka 

eleverna inte får de utmaningar de behöver för att utvecklas. Vidare blir även 

mellangruppen lidande, då de lätt hamnar i skymundan eftersom de jobbar på i det 

tysta. 

 

Trygghet omnämns också vid alla tre intervjutillfällena som något som är ett måste 

för att eleverna ska bli motiverade och känna intresse till engelskämnet. En lärare 

förklarar att om eleverna inte känner sig trygga i den grupp och den miljö som 

undervisningen sker i så kommer de sannolikt inte nå sin högsta möjliga potential i 

språket. En lärare framhåller att arbete i små, nivåanpassade grupper är ett steg mot 

tryggare elever. 

 

Att det inte sitter nån där och försöker överglänsa en annan, det gör mycket för klimatet under 
lektionerna. 

 

En annan lärare förklarar att det är viktigt att ge beröm och uppmuntra eleverna och 

försöka ha en klassrumsmiljö som är tillåtande så att eleverna inte känner sig rädda 

för säga fel eller att göra bort sig. 

 

5.2.3 Integrering av engelskämnet i övrig 
verksamhet 

Ingen av undersökningens tre lärare har i sin egen undervisning integrerat engelskan 

i andra skolämnen i någon större utsträckning. Ett visst ämnesövergripande arbete 

har skett exempelvis när eleverna arbetat kring ett visst land där engelskan är 

förstaspråk, eller med andra arbetsområden som har anknytning till den 

engelsktalande delen av världen.  

 

Att musikämnet lätt kan integreras i- och bli en naturlig del av 

engelskundervisningen omnämns vid alla intervjutillfällen. Dels så är musiktexter 

och ramsor vanligt förekommande i de textböcker som används och dels så är det ett 

ofta uppskattat inslag att arbeta med musiktexter som eleverna tycker om, menar en 

lärare. En annan lärare förklarar att musiken är enkel att väva in i engelskan, då allt 

som krävs är en CD-spelare och ett papper med musiktext. 

 

Även om integrering av engelskämnet i andra skolämnen är något som 

undersökningens lärare sällan ägnar sig åt, så är de alla ense om att det på många sätt 

vore ett fördelaktigt arbetssätt. En lärare förklarar hur ämnesintegrering kan bidra till 

att skolan känns mer enhetlig för eleverna, att de tydligare kan se hur alla bitar hör 

ihop och hur allt vävs samman. Även temaarbeten är något som vid ett flertal 

tillfällen förs på tal. Genom att jobba med ett större, ämnesövergripande arbete som 
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sträcker sig över en längre tid, skulle man på ett stimulerande och lärorikt sätt kunna 

väva samman engelskämnet med exempelvis samhällskunskap, historia, matematik 

och bild. En lärare påpekar dock att huruvida ett sådant temaarbete ska kunna 

genomföras eller ej är beroende av vilken klass man har. Vissa elever kräver trygghet 

och invanda mönster och för dem kan ett temaarbete innebära ett alltför stort avbrott 

från rutinerna. 

 

5.3 Sammanfattande resultat  

En återkommande åsikt vid både elevgrupps- och lärarintervjuer är vikten av ett 

motiverande lektionsinnehåll samt engagemang hos läraren. Eleverna menar att om 

läraren verkar ointresserad av ämnet som han eller hon undervisar i så blir eleverna 

inte motiverade att tillägna sig kunskap. Detta är samstämmigt med vad som 

framkommer av lärarintervjuerna, nämligen att en engagerad lärare ger motiverade 

elever och vice versa. 

 

Bland sådant som anses som motiverande för inlärningen omnämns av eleverna 

bland annat tekniska hjälpmedel, elevinflytande och lekar. Genom exempelvis 

Internet, dator- eller tevespel, musik och film menar eleverna att de motiveras till en 

större tillägnelse av det engelska språket. Angående elevinflytande framhåller 

eleverna att de har väldigt lite att säga till om kring huruvida undervisningen läggs 

upp, de menar att läraren fattar de flesta besluten. Om de fick säga sitt skulle de se att 

det ägnades mer lektionstid åt läsning. Vid alla elevgruppsintervjuer omnämns lekar, 

som till exempel ”Simon says”, som en stark motivationsfaktor. Enligt eleverna leks 

det för lite på lektionerna. 

 

Vid lärarintervjuerna talas det mycket om fördelarna med en nivå- och 

individanpassad undervisning. Att dela in eleverna i grupper baserade på deras 

respektive kunskapsnivå framhålls som något mycket positivt. Lärarna framhåller 

hur sådana grupper inger trygghet, vilket sedermera innebär att eleverna vågar 

försöka och inte räds att göra fel.  

 

Gällande integrering av engelskämnet i övrig verksamhet råder vissa tveksamheter 

hos både elever och lärare. Eleverna har ingen erfarenhet av ett integrerat arbetssätt 

och har därför svårt att förstå hur det skulle kunna se ut. 
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6 DISKUSSION 
I detta kapitel följer en diskussion kring tankar och frågor om motivation och 

integrering inom engelskundervisning. Innehållet är uppdelat i två huvudrubriker 

under vilka studiens tre frågeställningar besvaras. Engelskundervisning ur ett 

elevperspektiv, Undervisningens olika nyanser och Engelskundervisning ur ett 

lärarperspektiv och varje avsnitt är uppdelat i ett antal underrubriker. 

 

6.1 Engelskundervisning ur ett elevperspektiv 

Tidig engelskundervisning 

I gruppintervjuerna framkommer det att ingen av eleverna haft någon konkret 

engelskundervisning innan introduktionen i årskurs tre.  Trots att EPÅL-projektet 

visar att tidig start med engelskundervisning inte påverkar elevernas inlärning 

negativt har alltså eleverna inte fått möjlighet att börja med engelska tidigare. Enligt 

Lindström (1998) försämras elevernas start för andraspråksundervisningen om 

lärarna saknar motivation och kompetens att genomföra den. Att börja med engelska 

redan i årskurs ett kräver kunskap och motivation hos lärarna. Om lärarna känner att 

de inte kan hantera engelskan på den nivån bör de helst avstå. Om lärarna inte känner 

liten tilltro till sin egen förmåga skapar det också en svårighet (Pinter, 2011). 

Resultatet i denna studien visar att lärarnas egen inställning till engelska som ämnet 

är avgörande för hur lektionerna ser ut, det gäller i alla ämnen. Fördelarna med att, så 

som eleverna i undersökningen, börja med engelskundervisningen i årskurs fyra är 

enligt Pinter (2011) att man lättare kan använda sig av minnet och skapa strategier 

för inlärningen.  

 

Lärarens roll 

Läraren har en stor roll i att skapa lust och nyfikenhet i alla ämnen (Estling 

Vennestål och Lundberg, 2012). I engelskan blir det viktigt att skapa förståelse till 

varför engelskan är viktig och vilken nytta man kan ha av den i sitt senare liv. Det 

finns ett tydligt samband mellan lärarens lust och elevernas motivation. Eleverna i 

studien vill ha en lärare som har förmågan att se alla situationer, som också kan 

förklara på ett sätt så alla förstår och som kan säga till klasskompisar som är stökiga. 

 

Enligt Estling Vennestål och Lundberg (2012) är två av lärarens viktigaste uppgifter 

att vara en språklig förebild och har förmåga att lära ut i ämnet. Om läraren inte har 

kunskap inom ämnet, då lär man sig inget menar eleverna. Det gör också att 

lektionerna blir tråkiga och omotiverade. Eleverna vill arbeta mer med att använda 

språket, se på film, prata eller göra övningar där språket används i en kontext som är 

mer verklig. Estling Vannestål och Lundberg (2012) berättar att lärarens roll är att 

skapa dessa miljöer då elevernas nyfikenhet och lust stimuleras kommunikativt och 

aktiverande. Förutsättningen som Holmstrand (1998) framhåller är att ha 

välutbildade och engagerade lärare. Eleverna tror att om en lärare inte kan förmedla 

innehållet i lektionen blir den ointressant och tråkig. Att prata engelska på 

engelsklektionerna är viktigt tycker eleverna. Det är också viktigt att använda språket 

och att höra språket är viktigt menar de. Lindö (2005) har studerat hur ”språkbad” 

förhåller sig till elevernas inlärning. I dessa ”språkbad” menar Lindö (2005) att 



27 

 

litteraturen måste få ett större fäste i undervisningen. Hon menade att traditionella 

läroböcker tränar språkfärdigheter i isolerade sammanhang. I denna studie har 

eleverna framhållet att läroböckerna kan bli tråkiga och att det bara händer samma 

sak. De vill arbeta med mer autentiskt material och även väva in mer teknik i 

undervisningen. 

 

Samspel och kommunikation 

Eleverna ser engelska främst som ett kommunikationsredskap, ett sätt att förstå 

någon som inte delar deras modersmål. Eleverna använder sig av engelska främst när 

de åker utomlands eftersom de då behöver göra sig förstådda. Eleverna känner att de 

förstår engelska till viss del men de vill få möjlighet att prata och höra mer talad 

engelska. För att eleverna ska få så bred kunskapsutveckling som möjligt så är en 

funktionell, kommunikativa och lustfylld språkmiljö att föredra (Lindö, 2005). Lindö 

(2005) refererar till en sådan språkmiljö som en A-miljö. Undervisningen är där 

ämnesintegrerad och tematisk och man har en öppen dialog med varandra (a.a).   

 

Samspelet mellan barn och vuxna är inom språkutvecklingen avgörande för hur vi 

som individer tillägnar oss språk (Lindö, 2005). De är de gemensamma 

upplevelserna mellan läraren och elever som skapa meningsfulla sammanhang där 

inlärningen kan ske. Läraren har som roll att vara en vägledare. Bakhtins 

diagolismbegrepp syftar till att en människa kan bara existera genom förhållande 

med andra (Lindö, 2005). Genom att eleverna förlitar sig på lärarens kunskap kan 

inlärningen ske. Om eleverna inte hade känt sig trygga i lärarens närhet hade det 

resulterat i oroligheter i klassen och lektionerna hade varit ogynnsamma. Inom 

funktionalismen ligger uppfattningen om inlärning kring kommunikation och 

tänkande (Uppstad m.fl., 2010). Även här är sociala samspelet till stor vikt för hur 

elever tillägnar sig språket. Inlärningen sker inte bara genom att lära sig nya ord. Det 

sker också genom att skapa sig förståelse om språkliga konstruktioner och genom att 

lära sig språkliga samband (a.a.).  

 

Eleverna i studien uppfattar inte sin egen språkinlärning på detta vis men de 

framhåller att de lär sig mest genom att kommunicera på målspråket, det språk som 

är meningen att de ska lära sig. Eleverna vill ha möjlighet att kunna använda sig av 

språket i en större utsträckning än vad det gör i dagsläget, att få möjlighet att inte 

bara använda det i engelskundervisningen utan i en bredare kontext. De kontexter 

eleverna redan använder sig av engelska inom är tekniska områden och film, musik 

och spel. Lindström (1998) menar att eleverna möter engelska utanför skolan så pass 

mycket att elevernas språkintresse kan tappas om inte språkundervisningen blir mer 

relevant. I de sammanhang där eleverna blir tvungna att lära sig språket som till 

exempel när de hör musik eller spelar spel, då ökar också deras intresse. Det ligger i 

deras intresse att förstå vad det handlar om därför motiveras man till att lära sig. 

Detta är något man bör ta hänsyn till i engelskundervisningen. Det blir en process där 

eleverna ser nyttan i att kunna målspråket, något som de inte ännu ser i 

engelskundervisningen. Enligt eleverna bör engelskundervisningen vara mer inriktad 

på deras intressen eftersom det är där de behöver språket. 
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Motivation 

Eleverna vill få möjlighet att höra och prata mer engelska. De vill också använda sig 

av autentiskt material. Giota (1995) menar att i stort sätt alla elever som utsätts för en 

viss tid med engelskundervisning kan förstå och tala någorlunda väl. Det är alltså 

inget hinder att använda sig av aktiviteter eller kommunikativa flöden som eleverna 

dagligen möter. Aktiviteter som motiverar eleverna till att använda sig av språket är 

till exempel olika språklekar, dialogövningar, göra teater/sketcher, se på film eller 

lyssna på musik. Inflödet av målspråket är viktig vid inlärning av ett nytt språk 

(Lindström, 1998). En lärare som har kompetens inom ämnet skapar motivation hos 

eleverna. Läraren måste kunna förmedla språket på en nivå som är lämpad för den 

årskurs eleverna befinner sig i. Om engelskundervisningen är för svår eller 

ostimulerande kan många elever uppleva den som trist (Lindström, 1998).  Eleverna i 

studien vill få mer inflytande i engelskundervisningen och få möjlighet att använda 

sig av sådant som känns relevant och meningsfullt för dem. När elevinflytandet ökar 

skapar det också bättre attityd och motivation till att tillägna sig språket (Lundberg, 

2007). Ett svagt språklig självförtroende hänger samman med ovilja och ointresse för 

att tillägna sig ett nytt språk (a.a). Att få möjlighet att använda språket i meningsfulla 

sammanhang menar eleverna i studien skapar större lust, det är lärarens ansvar att se 

till att undervisningen blir av.  

 

Integrering 

För att engelskan inte ska bli ett ämne i mängden anser Lindström (1998) att det bör 

integreras i övrig verksamhet. Eleverna tror att det skulle vara svårt men kul att 

integrera andra ämnen. De tycker dock att man bör göra det efter årskurs fem 

eftersom man då har mer grundkunskap i ämnet. Fördelarna med att integrera andra 

ämnen är att eleverna får tillägna sig samma kunskap flera gånger eftersom det sker 

parallellt med svenskan. Både elevernas självförtroende och inlärning stärks genom 

integreringsarbetet (Lindström, 1998). Eleverna har svårt att se integreringen som en 

del av undervisningen, de föreslår istället att all undervisning i ett ämne bör ske på 

engelska. SPRINT var ett sådant försök till att integrera all undervisning. Detta 

skedde förvisso på gymnasiet men där såg man i resultatet av studien att det inte 

räckte med att själva undervisningen var baserad på engelska (Falk, 2002). Syftet 

med att integrera engelska i denna studie är inte att det ska ta över svenskan, det ska 

istället bli ett komplement. Man vill inte att eleverna ska bli dubbla förlorare, som 

eleverna blev i SPRINT studien, det vill säga att engelskan undervisas till bekostnad 

på svenskan (Falk, 2002).  

 

Eleverna i studien menar att de inte haft engelska tidigt och att man inte kan börja 

integrera förrän årskurs fem. Detta på grund utav att man inte har kunskaperna i 

engelskan vilket man måste tillägna sig först. I EPÅL-projektet fastslår Holmstrand 

(1983) att börja med engelska tidigt inte påverkar elevernas utveckling. Om man 

börjar med engelska redan i förskolan/de tidiga åren kan det finnas större möjligheter 

att integrera andra ämnen senare (i årskurs 4-6). Att börja tidigt med engelska skapar 

en bredare och djupare grund för eleverna att bygga på vilket gör det lättare både för 

läraren och eleven att göra meningsfulla lektioner (a.a.). Att integrera är inget 

problem anser varken lärare eller elever. Alla ämnen går mer eller mindre att 

integrera, matematik historia, och geografi. Eleverna tror dock att det svåra med att 

integrera skulle vara att deras klasskompisar skulle tycka att det var tråkigt och att de 
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redan har så mycket engelska att det inte får plats mer på schemat. Eleverna förstod 

inte att de kunde använda sig av den tiden de redan hade engelska till att integrera 

andra ämnen. De tolkade integreringen som att den ska ske utanför 

engelskundervisningen. Det är dock ingen nackdel om engelskundervisningen skulle 

ske utanför den tid som är avsatt i schemat. Malmbergs (2000) resultat visade att 

högre timtal att undervisa i målspråket gav högre standard för elevernas 

inlärningsmöjligheter. Eleverna har svårt att förstå vad själva integreringen skulle gå 

ut på. De tror att undervisningen måste ske helt på engelska, att engelskan ska ersätta 

svenskan som undervisningsspråk. Eftersom eleverna aldrig har integrerat engelska 

med andra ämnen blir det därför svårt att förstå hur man skulle gå tillväga. Meningen 

med integreringen är att få en dubbel inlärningseffekt vilket ger eleverna en djupare 

förståelse för arbetsområdet (Lindström, 1998). Integreringen syftar till att väva 

samman skolveckans alla arbetsområden och skapa en helhet. Detta bidrar till att 

eleverna känner att varje ämne är en del av en större helhet. Ett integrerat arbetssätt 

gynnar läraren, då engelskan blir en naturlig del av undervisningen och inte ett ämne 

isolerat från allt annat som sker i skolverksamheten (a.a.). 

 

Malmberg (2000) fastslår att exponeringstid gynnar elevernas prestationer. Eleverna 

tror också att om de fick arbeta mer med engelska skulle deras kunskap bli ännu 

bättre. Många elever tycker textboken är tråkig och vill istället arbeta med autentiskt 

material eller leka lekar. Malmberg (2000) menar att man borde uppmuntra eleverna 

till att genomföra dialoger. Detta är något som tydligt framkommer i 

elevintervjuerna, att få möjligheten att prata mer. Eleverna tycker att fokus ofta 

ligger ofta på att man ska skriva i arbetsboken eller göra häften, även om dessa också 

ibland har sina fördelar.  

 

Även Lundberg (2007) menar att det är av stor vikt att läraren använder sig av 

målspråket. Klasser där det finns invandrarbarn kan påverkas negativt i sin 

språkutveckling om de blir tvungna att lära sig engelska genom svenska. Det är i de 

fallen bättre att försöka lära sig engelska via engelska. I en av grupperna som 

intervjuades tyckte de elever som hade annat modersmål att språken inte kom i 

konflikt med varandra. De tyckte att dem var så olika så det spelade ingen roll.  

 

6.2 Undervisningens olika nyanser 

Erfarenhet 

Bentley (2002) beskriver att inlärning sker på många olika sätt. I sin studie har hon 

tagit fram fyra olika kategorier som hon menar vävs samman i undervisningen. Det 

framgår i hennes resultat att ingen inlärning sker bara i en kategori utan alla 

kategorier finns med i de undersökta lärarnas undervisning. Lärarnas egna 

erfarenheter kring inlärningen av engelska är det största avgörandet för hur läraren 

själv lär ut engelska (a.a.). Egen erfarenhet kring ämnet anser lärarna i denna studie 

vara viktig för hur man kan motivera eleverna till att lära sig engelska. Om man själv 

inte har kunskapen eller engagemanget är det svårt att överföra positiv attityd till 

eleverna.  
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Arbetsmetod 

Det finns många olika sätt att tillägna sig språk och samtliga lärare använder sig av 

flera tillvägagångssätt (Bentley, 2002). Det finns inget renodlat arbetssätt som är det 

rätta (a.a.). Lärarna menar att de måste använda sitt eget huvud och se både till 

elevgruppen och till de material man har att tillgå. Engelskundervisningen har 

förändrats genom åren då mer fokus ligger på tal och diskussion än stavning och 

grammatik. Eleverna kan redan en hel del engelska eftersom de exponeras för det 

dagligen genom tv, reklam, spel etcetera.  

 

Det är delade meningar om hurvida fokus bör läggas på strukturer och regler. Detta 

är en balansgång som varje lärare själv överväger. I den strukturalistiska kategorin 

anses grammatik som grunden till att få kunskap i engelska (Bentley, 2002). 

Eleverna tycker generellt att det är för mycket fokus på att arbeta med böcker eller 

extrablad utan de vill använda språket mer. Genom att använda sig av engelska 

filmer och musik kan man lättare höra och förstå menar dem.  

 

Undervisningsstilar 

En lärare berättar att de gör ett försök till att arbeta mer på individnivå. De arbetar 

inte med arbetsböcker utan hon väljer material själv utefter det hon tycker passar 

gruppen. Lite fokus ligger på strukturer utan eleverna måste få höra språket och 

förstå språket. I den semi-holistiska kategorin som Bentley (2002) beskriver läggs 

fokus på helheten och mindre fokus på innehållet. I många av intervjuerna som 

genomfördes menar både lärare och elever att det är en balansgång mellan att arbeta 

med böcker eller inte. Eleverna förespråkar mer att använda sig av språket och inte 

lägga stort fokus på regler. I den ideologiska kategorin koncentreras generella mål 

och riktlinjer från läroplanen (Bentley, 2002). Lärarna är mer eller mindre tvungna 

att använda sig av böcker eftersom det är ofta där finns upplägg som kan inbringa en 

trygghet. Eftersom lärarna i intervjun är erfarna så anser dem att de inte bör lita sig 

blint på innehållet i böckerna eftersom det ibland är helt oväsentligt och 

omotiverade. 

 

6.3 Engelskundervisning ur ett lärarperspektiv 

Förkunskaper 

Lärarna framhåller hur elever idag ofta har goda kunskaper i engelska redan vid 

introduktionen av ämnet. De menar att detta i stor utsträckning antagligen beror på 

den stora mängd engelska som eleverna dagligen möter i olika sammanhang, genom 

exempelvis media. Lärarnas teori kan anses stödd av Giota (1995) som menar att det 

vanligaste sättet som elever idag möter engelska på är genom TV, filmer och musik. 

Lärarna menar att engelsklektionerna idag har ett större fokus på tal jämfört med för 

några år sedan. Lindström (1998) menar att engelskundervisningen så långt som det 

är möjligt ska ske enbart på engelska, eftersom inflödet av målspråket är mycket 

viktigt vid inlärning av ett nytt språk. 
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Motivation 

Estling Vennestål och Lundberg (2012) förklarar att det finns ett tydligt samband 

mellan lärarens lust och elevernas motivation. För att eleverna ska känna nyfikenhet 

och lust att lära krävs dels att läraren har en positiv attityd till ämnet men också att 

undervisningen sker i en miljö som är kommunikativ, stimulerande och aktiverande 

(Estling Vennestål & Lundberg, 2012). Bentley (2002) framhåller vikten av en 

varierande undervisning, där fokus inte ligger på ett enskilt moment åt gången utan 

att olika delar vävs samman. Undersökningens lärare trycker även de på variation i 

undervisningen. Som en lärare uttrycker det så är det viktigt att inte fastna i samma 

gamla lunk utan att våga gå utanför läromedlen och försöka skapa en undervisning 

som känns meningsfull för eleverna. En lärare poängterar dock hur variation inte 

alltid är ett alternativ, då vissa elever kräver struktur och fasta rutiner. Vidare 

förklarar läraren att det för dessa elever är en trygghet om alla engelsklektioner följer 

ett visst likartat mönster, då avbrott från rutinen kan leda till att eleverna tappar fokus 

och sedermera inte går framåt i språkutvecklingen. 

 

Förutsättningar för att tillägna sig ett språk är att ha möjlighet att använda sig av 

språket (Hundeide, 2006).  Vygotskij (Jerlang & Ringsted, 2008) betonar vikten av 

att samspelet i all typ av inlärning. Människan föds in i en värld och assimilerar sin 

omvärld genom dialoger med viktiga andra (Hundeide, 2006). Att skapa goda 

relationer till viktiga andra kan inlärningen ske (a.a). I resultatet av studien visar 

eleverna att de tycker att deras relation med läraren är avgörande för deras 

inlärningsprocess. Om läraren varit tråkig, oengagerad eller inkompetent hade 

undervisningen inte känts motiverad och varken lärare eller elever hade gynnats i en 

sådan situation. 

 

Det som av alla tre lärare framhåller som den viktigaste faktorn för att skapa 

motivation hos eleverna är trygghet. En lärare beskriver att om eleverna inte känner 

sig trygga i det klassrum och i den gruppkonstellation som engelskundervisningen 

sker i, så kommer de sannolikt inte nå sin högsta möjliga potential i språket. Att 

många elever tycker att engelska är tråkigt trots en varierad undervisning är ofta 

kopplat till att de inte känner sig trygga i den undervisningsmiljö där undervisningen 

sker (Lundberg, 2007). En lärare beskriver hur beröm och uppmuntran, i 

kombination med en trygg och tillåtande klassrumsmiljö, bidrar mycket positivt till 

engelskundervisningen. Lundberg (2007) som menar att det är viktigt för eleverna att 

de får positiv feedback och uppmuntran och att språkfel ses som en naturlig del av 

språkutvecklingen. 

 

Individanpassad undervisning 

Ett undervisningsrelaterat problem som lärarna påpekar är hur de ska kunna arbeta 

med engelskämnet på ett nivåanpassat sätt, det vill säga hur lärarna ska göra ämnet 

så tillfredställande som möjligt för alla elever. Elever har helt olika förutsättningar, 

medan vissa talar nära på flytande engelska finns det de som knappt ens klarar de 

mest grundläggande bitarna. Hur bär man sig åt för att ge alla elever chansen att 

utveckla sina språkkunskaper på bästa sätt?  
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I de fall där engelskundervisningen sker i helklass ser lärarna stora svårigheter i att 

tillgodose alla elevers behov. De svaga eleverna kräver ofta mycket tid och 

uppmärksamhet, vilket kan resultera i att övriga elever hamnar i skymundan. Lärarna 

beskriver också att de svagare eleverna sällan är muntligt aktiva under lektionerna, 

något som de tror beror på en rädsla för att säga fel och göra bort sig inför klassen. 

Det finns forskning som tyder på kopplingar mellan svagt språkligt självförtroende 

och viljan att delta i språkundervisningen (Lundberg, 2012). I en av lärarnas klasser 

har man valt att dela upp eleverna i hela årskursen i olika grupper, utifrån vilken 

kunskapsnivå de bedöms ligga på. Detta tillvägagångssätt beskrivs av både lärare och 

elever som mycket positivt. Gruppindelningarna gör att alla elever i större 

utsträckning kan få det stöd eller de utmaningar de behöver för att utveckla sin 

språkliga förmåga. Läraren uttrycker också att eleverna har en mer positiv attityd till 

engelskämnet nu än tidigare då undervisningen skedde i helklass. Lärararen förklarar 

att detta sannolikt beror på att eleverna känner sig tryggare i och med att alla i 

gruppen var ungefär lika duktiga. Detta bidrar till en miljö där rädslan för att göra 

bort sig är mindre påtaglig, enligt läraren. 

 

6.4 Sammanfattande diskussion 

Motivation 

I undersökningen framkom att både elever och lärare tyckte att motivation var en 

viktig del till att tillägna sig det engelska språket. I undersökningens 

bakgrundskapitel finns det flera forskare som vidhåller att motivation är grunden till 

att tillägna sig ett ämne. Motivation kan skapas på många vis antingen genom en 

engagerad lärare och/eller genom inspirerande uppgifter. Eleverna i undersökningen 

ansåg att lärarens kunskap i ämnet var viktig för att de skulle tycka ämnet var 

intressant. Lärarna hade samma åsikt då de menade att deras egen inställning till 

engelska påverkade hur lektionerna såg ut, detta gällde också i de övriga ämnena. 

Lärarna ansåg att elevernas baskunskaper i engelska hade förbättrats drastiskt på bara 

ett tiotal år. Detta kan ha att göra med att eleverna i dagens samhälle lever i en 

kommunikationsvärld. Svenska språket är mindre gångbart i många situationer och 

därför använder vi oss av engelska mer och mer i både tal och skrift. Eftersom 

mycket musik, tv- och datorspel är på engelska måste eleverna ha kunskaper i 

språket för att kunna förstå innehållet. Detta är viktigt för lärarna att tänka på, det vill 

säga att bejaka elevernas intressen. Språkintresset måste därför bygga på att använda 

sig av engelska på den nivå eleverna är på och dessutom använda sig av elevernas 

intressen för att motivera dem till att tillägna sig språk. Det är inget nytt med att man 

lär sig om sådant som intresserar en, utan detta kan tyckas som en självklarhet. 

Elever som finner engelskundervisningen svår är ostimulerade och här är det viktigt 

att hitta saker som kan skapa motivation. All undervisning ska individ- och 

nivåanpassas och därför måste det finnas en grundstomme i undervisningen. Läraren 

måste skapa meningsfulla sammanhang där eleverna blir inspirerade och kan tillägna 

sig undervisningsinnehållet. 

 

Integrering  

Elever och lärare hade båda uppfattningen att integrering av engelska i andra ämnen 

var helt genomförbart. Det förhöll sig tyvärr så att detta inte genomfördes i någon av 

klasserna som intervjuades. Synen på integrering i studien var att använda sig av 
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teman som man kunde använda sig av både i svenska och i engelska så att de 

överlappade varandra. Detta arbetssätt förstod lärarna men de hade inte haft tid att 

genomföra ett sådant arbetsmoment. Eleverna däremot hade synen av integrering 

som att man bytte ut modersmålet, det vill säga svenska, mot målspråket, det vill 

säga engelska. Elevernas syn på integrering var att ersätta ett språk mot ett annat, 

detta var inte studiens syfte. Integrering är därmed ett svårt begrepp för elever och ett 

oarbetat arbetssätt hos lärarna. Många ämnen i skolan integrerades med varandra 

medan engelskan bara integrerades med svenska.   

 

6.5 Vidare forskning 

Denna studie har belyst tre lärares samt elva elevers synpunkter på motivation och 

integrering inom engelskundervisning i årskurs fyra och fem. Ett alternativ till vidare 

forskning vore att utöka undersökningsgruppen och jämföra elever/klasser där 

integrering av engelska sker mer kontinuerligt.  Det vore intressant att undersöka en 

skola med ämnesintegrerat arbetssätt. Deltagarna i denna undersökning hade en 

positiv attityd till integrering men däremot var det inget aktivt arbetade med på 

någon av skolorna. Av den anledningen vore det intressant att få en skola med aktivt 

integreringsarbete att delta i studien, för att få en inblick i hur de arbetar med 

integrering och hur de upplever detta. Det skulle också vara intressant att se vilka 

ämnen som man kan integrera och vilka som motiverar eleverna och faktiskt ger 

bättre resultat i undervisningen. 

 

Ett annat alternativ till vidare forskning är att undersöka olika typer av skolor; skolor 

på landsbygden respektive skolor i tätorten, skolor med övervägande svenska elever 

respektive skolor med kulturell mångfald. Genom att undersöka olika typer av skolor 

på olika typer av platser skulle man kunna jämföra om det finns en skillnad i synen 

på språk i staden samt på landsbygden. 
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar/elever 

 

Hej! 

 

Vi heter Sofie Sturesson och Elin Olsson och läser vår sista termin på 

lärarprogrammet på Linnéuniversitetet. Vi håller på att skriva vårt examensarbete 

som handlar om engelska på mellanstadiet. I vår undersökning vill vi ta reda på hur 

eleverna ser på engelskundervisningen och vill därför göra en fokusgruppintervju 

med ett par elever i klassen. Av etiska skäl måste vi fråga förälder/målsman till 

eleverna om de godkänner en sådan intervju. Gruppintervjun kommer ske under 

lektionstid och bli ljudinspelade. Vi väljer ut ett par av de elever som fått godkänt 

från sin förälder/målsman att bli intervjuade. Eleven får också ge sitt samtycke till att 

delta i intervjun. Vi kommer sedan sammanställa data och använda det som resultat i 

vår undersökning. 

 

Om ni godkänner att ert barn får delta i denna gruppintervju, skriv ert namn nedan 

och lämna den till klassläraren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev___________________ Förälder/Målsman______________________ 

 

Med vänlig hälsning Sofie Sturesson och Elin Olsson 

 

Telefonnummer: Sofie 0735-******, Elin 0733-****** 
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Bilaga 2 

Frågor till elever  

 

Frågeställning 1 

1. Vad gör engelskan till ett viktigt ämne tror ni? 

2. Hur blir ni motiverade till att lära er engelska?  

3. Vilka aktiviteter stimulerar er att lära er engelska? 

4. På vilka sätt upplever ni att undervisningen blir mer motiverande och 

intressant? 

5. Var lär ni er engelska?  (Exempel) Skolan, Hemma, Via datorspel, TV, 

Böcker/tidningar., Film, Annat sätt att lära sig du lär dig engelska.  

6. När behöver man kunna engelska?  

7. Hur tror ni att er lärares engagemang påverkar undervisningen?  

8. Vad tror ni påverkar er att våga prata engelska i klassrummet?  

9. Hur används engelskan i klassrummet?  

 

Frågeställning 3 

1. I vilka andra ämnen tycker ni man kan använda engelska?  

2. Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda engelska i andra ämnen?  

3. Hur tidigt kan man börja blanda/integrera andra ämnen i 

engelskundervisningen? 

4. Vilka svårigheter tror ni att det finns med att ha undervisning på engelska i 

andra ämnen?  

5. Hur tror ni man skulle kunna blanda/integrera andra ämnen i 

engelskundervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Bilaga 3 

Frågor till Lärare: 

 

Frågeställning 2 

1. Vilka erfarenheter har du av engelskundervisning?  

2. Hur skapar man en god lärandemiljö för engelska?  

3. Hur planerar du dina lektioner?  

4. Hur kan man som lärare motivera eleverna till att våga prata mer engelska? 

5. Hur upplever du engelskundervisningen som lärare? 

6. Vilket är ditt intresse till engelska privat? 

7. På vilka sätt underhåller du din egen engelska? 

8. Vilka faktorer tror du spelar roll för att skapa lust och nyfikenhet för att 

tillägna sig ett annat språk? 

9. Hur kan du som lärare få eleverna att prata mer engelska under lektionen?  

10. Vilken roll tror du att du har i att motivera elevernas inlärning?  

11. Hur arbetar din skola med att utveckla elevernas språkliga självförtroende?  

 

Frågor till lärare: 

 

Frågeställning 3 

1. Vilka möjligheter ser du att det finns i att lära sig engelska via engelska? 

2. Vilket förhållningssätt har du till att integrerar andra ämnen? 

3. Hur integreras övriga aktiviteter med engelskundervisningen? 

4. Hur tror du läromedel förhåller sig till motivation i undervisningen?  

5. Hur viktigt är det att få ny input på hur man kan genomföra 

engelskundervisning?  

 

 

 

 

 

 

 


