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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka engelsklärares syn på hur användandet av digitala 
enheter påverkat elevernas motivation och kunskaper i klassrummet. Två forskningsfrågor 
formulerades som stöd till syftet. Vad kan lärarna se för konsekvenser i klassrummet av den 
ökade digitaliseringen vad det gäller engelskämnet? Hur har användandet av digitala enheter 
utanför skolan påverkat attityden och motivationen till engelskämnet i klassrummet? 
 
Vid insamling av data användes en kvalitativ metod i form av  semistrukturerade intervjuer för att 
kunna få en djupare bild av lärarnas synpunkter och åsikter. Den aktuella teorin för studien är 
Lev Vygotskijs perspektiv om det sociokulturella lärandet. Data som analyserades delades in i fem 
olika teman som sedan stod som grund till resultatet. Resultatet visar att lärarna uppfattar att den 
ökade digitaliseringen och användandet av dess enheter har lett till en ökad motivation till 
inlärning av engelska bland dagens elever. Det framkom också att de intervjuade lärarna anser att 
barn som intresserar sig för datorspel generellt presterar bra i engelskan i skolan. 
 
 
Nyckelord: Extramural engelska, motivation, attityd 
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1. Inledning 

Den digitaliserade utvecklingen i samhället har gått hastigt framåt och det utvecklas och produceras 

hela tiden nya former av tekniska finesser och prylar för allmänheten att ta del av. Är man, som vi, 

uppvuxna med tekniken i en Nokia 3310, Gameboy Color och Playstation 1 så är det en 

häpnadsväckande utveckling som skett. I takt med den ökade digitaliseringen exponeras idag barn 

och unga av en allt bredare marknad för teknik och digitala enheter, vilket ger barnen möjlighet till 

kunskap inom kommunikation och informationsteknik. Under vår tredje verksamhetsförlagda 

utbildning märkte vi att en stor del av eleverna var väldigt aktiva och visade god attityd gentemot 

engelskundervisningen. De kunde använda sig av avancerade begrepp som inte ingått i skolans 

kontext. Att använda begrepp och ord som härstammar utanför skolans kontext kändes bekant för 

oss eftersom att vi själva har haft ett stort intresse för digital teknik och därmed språkbruk i engelska 

som unga. Vi kunde därför relatera till vår egna skolgång och erfarenheter av det lärande som 

skedde utanför skolan, vilket väckte ett intresse hos oss att undersöka hur lärare ser på den digitala 

utvecklingen i samhället i korrelation till användandet engelska i klassrummet. 
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2. Bakgrund  

Människor utsätts för ett större och bredare utbud av internationella influenser genom den ökande 

digitaliseringen i samhället, inte minst genom en ökad användning av Internet där 98% av 

befolkningen i Sverige har tillgång till det i hemmet (Davidsson, Palm & Melin, 2018). I och med 

den ökande digitaliseringen och internetanvändandet under det senaste decenniet har människor 

tillgång till mer information och kommunikation än någonsin och barn och ungdomar är 

uppkopplade i stort sett dygnet runt på ett eller annat sätt (Davidsson, Palm & Melin, 2018, s. 8-

9). Att vara uppkopplad innebär exempelvis att man spelar onlinespel, streamar musik och film 

eller använder sig av diverse applikationer samt sociala medier. Samhället har en delad syn på 

huruvida ökad skärmtid är positivt eller negativt. Forskare har genomfört studier kring ämnet och 

kommit fram till olika svar.   

 

Diskussionen om att vara ständigt uppkopplad har länge tett sig mot den negativa sidan och det 

debatteras flitigt med att särskilt unga drabbas negativt, mentalt som fysiskt. I Kicki Ahlms (2013) 

artikel i SVT skriver hon om forskaren Larry Rosen, professor vid University of California San 

Diego. Rosen har under en längre tid forskat inom den ökade internetanvändningen och 

konstaterar i sin forskning att skärmtiden har en negativ inverkan på barn och unga. Denna negativa 

inverkan visar sig i form av ett fixerande av uppkoppling, vilket i sin tur leder till 

koncentrationssvårigheter och bristande förmåga av uppmärksamhet. Han poängterar att det är 

multitaskingen, att göra flera saker samtidigt, mellan verkligheten och det digitala som är en stor 

bidragande faktor till just de nämnda konsekvenserna. Matilda Gyllenberg (2018) diskuterar också 

skärmtidens påverkan i sin artikel i Yle. Artikeln handlar om den svenska hjärnforskaren Sissela 

Nutley (2018) och hennes arbete om skärmtiden bland barn och unga. Nutleys forskning pekar på 

negativa konsekvenser av den ökade skärmtiden. Hon menar att ångest, depression och psykisk 

obalans har ökat bland unga i takt med den ökade skärmtiden och att den största orsaken till detta 

är sociala medier, vilket barn och unga spenderar mycket tid på. Nutley lyfter också ett par positiva 

aspekter av användandet av sociala medier, nämligen att gemene man enkelt kan få kontakt och 

kommunicera med människor världen över. Det är även enkelt att hitta grupper och forum med 

människor som intresserar sig för samma sak som en själv. I dessa grupper kan deltagarna diskutera, 

kommunicera och ta lärdom av varandra, vilket kan medföra en känsla av tillhörighet och en ökad 

kommunikativ förmåga och även ökade kunskaper inom det ämnesspecifika området (Nutley, 

2018).  

 

Medan forskningsresultat som de ovannämnda delat synen vad det gäller användandet av skärmtid 

och internet visar undersökningar att kunskaper inom det engelska språket ökat och att Sverige 

redan i tidigt 2000-tal befann sig i toppen av kunskapsmätningar från Svenska statistiska 

centralbyrån (SCB). I sin rapport skriver SCB (2005) att de höga resultaten kan förklaras med att 

ungdomar i nordeuropeiska länder utsätts för en högre influens av det engelska språket genom 
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bland annat datoranvändning, streamande av musik, tv och film (ss. 131-132). En annan instans 

som visar att kunskaperna inom engelskan blir bättre är de statistiska mätningarna från Skolverket. 

Statistiken baseras på de nationella proven i engelska och visar en signifikant ökning av antalet 

elever som uppnått högsta betyg i engelska, MVG respektive A på betygsskalan. Enligt resultatet 

från 1998 visade mätningen att antalet elever som uppnått MVG var 12,1% (Skolverket, 1998) 

jämfört med resultatet från 2018 som visade att antalet elever som uppnått det högsta betyget A, 

var 21,8% (Skolverket, 2018). 

 

2.1 Läroplanen i engelska  

Enligt läroplanen i engelska skall eleverna få en undervisning som förutsätter  utvecklade 

språkkunskaper i vardagliga sammanhang och situationer som syftar bland annat till elevens eget 

intresse, personer och platser. Eleven tränar på de färdigheter som krävs för att kommunicera på 

engelska i såväl tal som skrift och att få en förstärkt tillit till sin egen språkanvändning (Skolverket, 

2018). Att arbetet med nämnda förmågor sker i den klassrumsmiljö som eleverna befinner sig i är 

en förutsättning för både elever och lärare för att följa den språkliga progressionen och 

utvecklingen i engelskämnet. 

 

2.2 Förklaring av begrepp 

Följande avsnitt förklarar ett par av de begrepp som kommer användas i uppsatsen. Ett av de mest 

centrala begreppen som används är extramural engelska, vilket syftar till den engelska som eleverna 

tar in och lär sig utanför skolans kontext och ramar (Sundqvist & Sylven, 2014, s. 304). Ett annat 

begrepp är digitala enheter, vilket syftar till mobiltelefoner, datorer och spelkonsoler samt de program 

och applikationer som används. 
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3. Forskningsöversikt 

Det finns några forskare som intresserat sig för korrelationen mellan det ökade språkbruket och 

kunskaper inom det engelska språket hos barn som spenderar mycket tid framför olika typer av 

skärmar och aktiviteter online. Majoriteten av studier som gjorts är kvantitativa och bygger på 

statistiska resultat. Det har även gjorts ett fåtal studier där det har fokuserats på kvalitativa intervjuer 

med elever (Hannibal Jensen, 2019, s. 72). En svensk forskare som forskat mycket kring 

korrelationen mellan digitalisering, framförallt spelande, och inlärning av engelska är Pia Sundqvist. 

Sundqvist återfinns i två av de granskade studierna som följer. 

 

Under senare år har forskare börjat intressera sig för den extramurala engelska och digitala enheters 

betydelse för barns inlärning av språk. De studierna som granskats har utförts i Sverige, Danmark 

och Mexiko. Studierna har undersökt hur barn med engelska som andraspråk använder sig av samt 

motiveras till att lära sig engelska utanför skolan och om det finns ett samband mellan 

språkutveckling och att spendera tid framför en skärm.  

 

3.1 Tidigare forskning om extramural engelska 

Peter Sayer och Ruth Ban (2014) genomförde en studie på English as a Foreign Language-elever i 

Mexiko. Eleverna var en del av the National English Programme for Basic Education. Projektet 

startade år 2009 och syftet var att erbjuda engelskundervisning för alla i skolan redan från tidig 

ålder. Metoden som användes i studien var intervju där syftet var att samla in data om hur eleverna 

använde det engelska språket utanför klassrummet. Sayer och Ban intervjuade 61 stycken elever i 

årskurs 5 och 6 från skolor i centrala Mexiko, vilka började med det nämnda projektet för engelska 

som andraspråk i årskurs 1 och 2. Studien fokuserar på hur eleverna bemött och lärt sig engelska 

samt vilken attityd eleverna haft till språkinlärningen under projektets gång (s. 328). Eleverna 

intervjuades i grupper om fyra och fick i uppgift att berätta om deras engelskaklass, lärare och deras 

syn på att lära sig engelska samt hur de kan använda sig av språket (s. 323). Eleverna som 

intervjuades berättade att de tyckte det var motiverande att lära sig engelska för att kunna använda 

det som hjälpmedel till att förstå när de spelade spel, lyssnade på musik och tittade på YouTube, 

vilket även ledde till att eleverna såg engelskämnet som något mer än bara ett akademiskt ämne 

som de måste lära sig i skolan (s. 326). Resultatet i studien visade att elever blir mer motiverade till 

att lära sig engelska i skolan när de inser att de har nytta av språket även utanför skolan och till 

saker som intresserar dem. 

 

Liknande som Sayer och Ban har motivationen och viljan att lära sig engelska utanför skolan 

intresserat forskaren Signe Hannibal Jensen (2019). Genom en kvalitativ studie med fokus på 

elevernas motivation och engagemang använde sig Hannibal Jensen av metoden intervju för att 



 

 9 

samla in data till studien. I studien ingick 15 elever i åldrarna 7 till 9 år. Eleverna intervjuades både 

i grupp och individuellt om deras erfarenheter av samt attityd och motivation till inlärning av 

engelska såväl i som utanför klassrummet. I studien framkom det att eleverna var motiverade till 

inlärning av engelska och att deras motivation grundade sig i att de ville ha en ökad förståelse för 

innehållet och kontexten i aktiviteterna de deltog i utanför skolan, särskilt genom användandet av 

digitala enheter. Genom deltagandet i aktiviteterna utvecklade eleverna även sina engelskkunskaper. 

Eleverna upplevde att den extramurala engelskan var mer autentisk och gav dem en chans till att 

utöka sitt ordförråd med mer specifika och avancerade ord och begrepp inom deras intresseområde 

beroende på vilket motiv de hade när de använde sig av digitala enheter. Det framkom att eleverna 

aktivt, oavsett motiv, använde sig av en betydande stor del engelska online när de spelade spel, läste 

instruktioner, chattade eller lyssnade på exempelvis låtar och tutorials på YouTube. Studiens 

resultat kunde visa att det kontinuerliga, aktiva användandet av engelska inom det digitala stärkte 

elevernas vokabulär, motivation till inlärning och att de även fick kunskaper inom intresseområdet 

(Hannibal Jensen, 2019, ss. 78-83). Resultatet från Hannibal Jensens studie går att jämföra med 

Sayer & Bans studie om elevers motivation och extramural engelska. Resultaten överensstämmer i 

stor grad med varandra då eleverna i båda studierna uttryckt att de känner en grundläggande 

motivation till engelska när de förstår att de kan ha användning av språket utanför skolan, särskilt 

inom deras egna intressen. Till skillnad från Sayer & Ban framkom det även i Hannibal Jensens 

resultat att de extramurala engelskaktiviteter eleverna engagerade sig i utanför skolan i högsta grad 

var språkutvecklande.  

 

Aspekten om att användningen av digitala enheter påverkar språkutvecklingen hos barn är något 

som den svenska forskaren Pia Sundqvist (2019) studerat. Hon genomförde en studie med syftet 

att undersöka korrelationen mellan elevers vokabulär och tiden de spenderar på att spela datorspel 

utanför skolan. Studien hade ett specifikt fokus på vilken typ av spel eleverna spelade och på vilket 

sätt det bidrog till ett utvecklat vokabulär. Data i studien var insamlad från två olika testgrupper, 

grupp A och B. Grupperna representerade nio olika högstadieskolor runt om i Sverige. Grupp A 

var en kvantitativ del av studien och bestod av 1069 elever. Data samlades in genom enkätfrågor 

om elevernas spelvanor och en självskattning om kunskaper av det engelska språket samt två test 

som utgick från deltagarnas vokabulär i engelska. Grupp B var en kvalitativ testgrupp som bestod 

av 16 elever. Den kvalitativa delen bestod av elevintervju och en essä som utgick från år 2015 

nationella prov i engelska. Essän transkriberades sedan enligt Cobb’s Complete Lexical Tutor för 

att kunna se elevernas poängresultat (Sundqvist, 2019, s. 93). Grupp B svarade på samma enkät 

som grupp A och slutbetyg i engelska samlades in från båda testgrupperna inför studiens 

slutresultat (ss. 90-91). Varje deltest gav ett visst antal poäng som sedan användes för att analysera 

och bedöma kunskaperna hos eleverna och jämföra dessa gentemot deras spelvanor och vilken typ 

av spel de spelade. Resultatet visade att det fanns en tydlig korrelation mellan den tid eleverna 

spelade och ett starkt och mer avancerat vokabulär jämfört med de elever som inte spelade. 
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Resultatet visade att de som spelar interaktiva spel, alltså multiplayer-spel och Massive Multiplayer 

Online-spel, hade högst resultat i både vokabulärtesten och essän. Sundqvist belyser att den största 

gemensamma faktorn för en positiv inverkan på elevernas vokabulär var den tid de spenderade på 

att spela ett eller flera spel. Hannibal Jensen (2019) nämner i sin diskussion att den digitala 

kontexten och det aktiva användandet av engelskan genom de digitala enheterna har en positiv 

påverkan på elevers språkkunskaper. Detta är något Sundqvist (2019) styrker i sin studie där hon 

fokuserat på elevernas språkkunskaper i form av vokabulär. Sundqvist anser att hennes studie är 

unik då det är den största i sitt slag och är omfattande i antalet elever som deltagit, både kvantitativt 

och kvalitativt samtidigt som den tagit hänsyn till den typen av spel som eleverna spelade 

(Sundqvist, 2019, s. 104). 

 

En tidigare studie inom samma område gjord av Sundqvist, då tillsammans med Liss Kerstin Sylvén 

(2014), hade som huvudsyfte att undersöka elevernas motivation i korrelation till deras intresse för 

datorspel (Sundqvist & Sylvén, 2014, s. 3). Studiens deltagare var svenska elever i åldrarna 10-11 

år. Data i studien är insamlad 2010 och totalt deltog 66 elever. Metoden som användes för 

datainsamlingen var av typen enkät och en språkdagbok. Enkäten bestod av frågor om elevernas 

extramurala engelskaktiviteter, erfarenheter, motivation och hur bra de själva ansåg att de var på 

engelska. Syftet med dagboken var att eleverna skulle fylla i den dagligen för att samla data om hur 

mycket tid samt vilket typ av extramural engelska de stötte på (ss. 8-10). Sundqvist och Sylvén 

delade in eleverna i tre olika grupper. Non- gamers, de elever som inte spelade, moderate- gamers, 

de elever som spelade mellan 0-4 timmar per vecka och frequent- gamers vilka spelade mellan 4-

14 timmar per vecka. Studien visar att majoriteten av gruppen frequent- gamers är pojkar och 

majoriteten av gruppen non- gamers är flickor (s. 12). Av de 66 elever som deltog tillhörde 8 stycken 

gruppen frequent- gamers och av dessa svarade 100% att de ansåg sig vara motiverade till inlärning 

av engelska. Av gruppen moderate- gamers var det 92.6%, respektive 80% i gruppen non- gamers 

som kände sig motiverade till inlärningen av engelska (s. 13). Resultatet visar även att barn 

spenderar i snitt mer än 7 timmar i veckan åt olika engelskaktiviteter utanför skolan, vilket innebär 

att de stöter på extramural engelska mer än den dubbla undervisningstiden som de erbjuds i skolan. 

Forskarna menar att detta har en positiv inverkan på elevers inlärning och att pojkar ägnar betydligt 

mer tid än flickor åt extramural engelska och att den största orsaken till detta beror på pojkarnas 

intresse för datorspel, vilket utgör en fjärdedel av deras totala engelskaktiviteter utanför skolan. 

Flickorna har istället ett generellt större intresse för olika sociala medier där de kan ingå i en social 

kontext (s.15). En gemensam faktor bland samtliga grupper i studien var att minst 80% i respektive 

grupp ansåg sig vara motiverade till att lära sig engelska. Det framkom även att eleverna i gruppen 

frequent-gamers hade en mer realistisk självskattningsförmåga angående deras styrkor och 

svagheter i det engelska språket i jämförelse med de andra grupperna. Studien ger en inblick i hur 

elever upplever att de motiveras av de yttre faktorerna, med ett stort fokus på spelande. När 

studiens resultat ställs mot tidigare nämnda forskningsstudier (Sayer & Ban, 2014; Hannibal Jensen, 
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2019) angående barns motivation och engagemang kan det konstateras att barn som spenderar tid 

framför en skärm, speciellt olika typer av datorspel, är i större utsträckning motiverade till att lära 

sig engelska. 

 

Studien av Sundqvist (2019) visar också att elever med ett intresse för digital teknik presterar i 

allmänhet bra och får höga resultat på vokabulär- och andra typer av tester som genomförts i 

respektive studie. Det egna intresset spelar en stor roll då barn tenderar att utveckla sitt språk inom 

ramen för det egna intresseområdet. Sayer och Ban (2014) menar att barn blir motiverade till att 

lära sig mer när de inser att de har nytta av engelskan i situationer som intresserar dem utanför 

skolan. Även Hannibal Jensen (2019) nämner att barn upplever att den extramurala engelskan 

utökar deras möjlighet till ett starkare ordförråd inom deras intresseområde, vilket i sin tur leder till 

en högre motivation och ett mer aktivt användande av språket.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Den aktuella studien baserar sig på Lev Vygotskijs teori om ett sociokulturellt lärande. Följande 

kapitel kommer att behandla det sociokulturella perspektivet och dess inverkan på barns lärande. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Lärande från ett sociokulturellt perspektiv sker alltid genom att personen i fråga befinner sig i ett 

sammanhang eller i en kontext (Nilholm, 2016, s. 55), alltså genom ett deltagande eller samspel 

mellan flera människor eller aktörer. Språket har en betydande roll i allt vi gör eftersom det är 

språket vi använder oss av när vi kommunicerar och uttrycker oss i sociala relationer och 

sammanhang. Genom att vara språkligt aktiv och samspela med andra i vår omgivning stärker vi 

språket och gör att vi utvecklas till tänkande varelser (Säljö, 2014, s. 302). 

 

Vygotskij menar att människan konstant utvecklas genom interaktion med andra människor i en 

social kontext och situation, ett situerat lärande. Ett så kallat situerat lärande eller situationsbundet 

lärande, beskriver Strandberg (2006), med att “det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en 

bilverkstad än vad det är på en öde ö” (s. 12). Han menar alltså att det är när lärandet sker i 

kontexten, situationen, som blir förutsättningen till att ett lärande uppstår och att kunskaperna 

utvecklas och bearbetas av den lärande. På så sätt blir miljön och situationen relevant i den aspekten 

att ju mer en person befinner sig i en lärandemiljö, och deltar på ett eller annat sätt, desto större 

möjlighet får personen till utveckling.  

 

4.2 Lärandet genom det sociokulturella perspektivet 

När människor spelar datorspel eller interagerar med varandra online är det vanligt att de måste 

kommunicera för att kunna framskrida i spelet eller att göra sig förstådd bland andra. Denna 

kommunikation sker oftast genom majoritetsspråket engelska (Sundqvist & Sylvén, 2014, s. 303). 

Det sociala samspelet mellan de olika deltagarna blir förutsättningen för lärande och utveckling, ju 

mer deltagaren deltar i sammanhanget eller kontexten desto mer kommer den att lära sig (Säljö, 

2014, s. 307). Om deltagaren då känner sig osäker på språket kan det vara svårt att delta i 

sammanhanget, ha svårigheter med att förstå kontexten och därmed stanna av i progressionen av 

lärande. Därför är det viktigt att våga utmana sig själv att kommunicera och interagera med de 

andra deltagarna antingen genom tal eller skrift. Deltagaren utvecklar således kunskap för språket 

med motivationen och viljan att komma vidare, att göra sig förstådd och för sin egen progressions 

skull. Gibbons (2016) resonerar om att alla individer har biologiska förutsättningar att lära sig språk, 
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men hur duktiga vi blir på språket och i vilka sammanhang vi kan använda oss av det beror på våra 

egna erfarenheter från olika sociala omgivningar och situationer (Gibbons, 2016, s. 30).  

 

Samspelet mellan deltagarna i de tidigare nämnda kontexterna kan även ersättas av den artificiella 

intelligensen, i det här fallet datorn eller mobiltelefonen. Det skriver Strandberg (2006) om och 

väljer att kalla datorn för den “fiffiga kompisen” eller “the more clever peer” (s. 94). Han 

förmänskligar därmed datorn genom resonemanget att datorn och människa är i ett ständigt 

samspel med varandra. Den digitala enheten får rollen som en mekanism som ständigt samspelar 

med och utmanar användaren som befinner sig bakom den. Användaren klickar, enheten svarar. 

Strandberg bekräftar även tidigare påståenden om att barns datoraktiviteter oftast sker kollektivt 

då de sitter och spelar tillsammans och därmed interagerar med varandra för att komma vidare i 

sina spel och aktiviteter (s. 95). 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här forskningsstudien är att undersöka och belysa engelsklärares syn på hur elevers 

användning av digitala enheter och samspel utanför skolan påverkar deras generella motivation 

samt engelskkunskaper i klassrummet i årskurs 4-6. Genom att arbeta efter nedanstående 

frågeställningar kommer den här studien undersöka vilka märkbara konsekvenser lärarna upplever 

att användandet av digitala enheter haft för påverkan på elevers extramurala engelskinlärning och 

motivation: 

 

 

• Vad kan lärarna se för konsekvenser hos eleverna i klassrummet av den ökade 

digitaliseringen vad det gäller engelskämnet?  

• Hur upplever lärare att användandet av digitala enheter utanför skolan påverkat elevernas 

generella attityd och motivation till engelskämnet i klassrummet?  
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6. Metod 

Detta kapitel behandlar de metoder som använts i genomförandet av studien. Med hänsyn till att 

lärarnas personliga åsikter och utformade tankar var aktuella för studien var en kvalitativ 

forskningsmetod lämplig. Data insamlades därför i form av semistrukturerade intervjuer med fyra 

stycken lärare. Intervjufrågorna som använts finns i bilaga 1.  

 

6.1 Deltagare  

Studiens deltagare består av fyra lärare med olika bakgrund och erfarenhet. Deltagarna presenteras 

i tabellen nedan. Deras namn och andra känsliga uppgifter är figurerade enligt de forskningsetiska 

apsekterna från Vetenskapsrådet (2017).  

 

 

Tabell 1, sammanställning av studiens deltagare. 

 

 

6.2 Intervju som metod 

I studien valde vi att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där vi 

formade frågorna efter två olika teman, extramural engelska och motivation. En semistrukturerad 

intervju beskrivs av Bryman (2018) som en flexibel intervjumetod där den intervjuade personen 

ges möjligheten att utforma sina svar efter egna tankar och erfarenheter kring de frågor som ställs 

(s. 563). Intervjufrågorna utgår från syftet att få svar på frågeställningen utifrån lärarens, den 

Lärare Alice Clara Hilda Kajsa 

Yrkeserfarenhet 6 år 18 år 2 år 37 år 

Utbildning Behörig från åk. F–

6 

Mellanstadielärare 

enligt gamla 

reformen, åk. 1–7 

Mellanstadielärare

årskurs. 4–6 

Mellanstadielärare 

enligt gamla 

reformen 

Klasstorlek 30 elever Ämneslärare, 

samtliga klasser på 

mellanstadiet 

30 elever 25 elever 

Könsfördelning Ser alla som barn 

och väljer att inte 

fokusera på kön 

50/50 50/50 Majoriteten 

pojkar 
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intervjuades, perspektiv (s. 565). De tematiska frågorna är mer öppna för att få insyn i den 

intervjuade lärarens ståndpunkt (s. 561), vilket kommer ligga till underlag för slutanalysen. 

6.3 Urval 

Vid insamlingen av data var syftet att genomföra kvalitativa intervjuer med lärare från en variation 

av geografiska områden och i varierande åldrar samt erfarenhet. Detta skedde genom två 

urvalssystem, målstyrt urval och bekvämlighetsurval. Ett målstyrt urval innebär att urvalet av 

deltagare sker utifrån kriterier som är relevanta för att kunna besvara studiens syfte och de aktuella 

forskningsfrågorna (Bryman, 2018, s. 496). Det målstyrda urvalet blev ett faktum då studien 

fokuserar på en korrelation till engelskämnet, vilket resulterade i att vi behövde vända oss till lärare 

som har en aktiv undervisning i engelska på mellanstadiet. Det andra urvalet, bekvämlighetsurval, 

beskrivs av Bryman som “personer som råkar finnas tillgängliga för forskaren” och poängterar att 

inga generaliserande slutsatser eller resultat kan appliceras utifrån studien (s. 243). Lärare 

kontaktades i första hand via mail med förfrågan om de har möjlighet att ställa upp på en intervju, 

där vi angav tidsåtgången 20-30 minuter per intervju. Initialt skickades personliga mail till rektorer 

i närområdet om förfrågan och godkännande om vidare kontakt med anställda lärare på skolan. På 

grund av svag respons och nekande till deltagande i studien kontaktades ytterligare lärare runtom i 

Sverige med samma förfrågan om deltagande i studien. Bekvämlighetsurvalet kom till hands då vi 

valt att kontakta de personer som funnits tillgängliga för oss, vilket sträckt sig till att ta kontakt med 

tidigare kollegor, handledare och andra som för oss är bekanta sedan tidigare. Därför skickades 

förfrågan slutligen till dessa. Kontakt med de lärare som var bekanta sedan tidigare skedde via 

telefon och SMS för en mer lättillgänglig konversation. 

 

6.4 Begränsning av studien 

Respondenterna har varit färre i antal än önskat, vilket lett till en låg mängd deltagare i studien.  

Grundtanken var att samtliga intervjuer skulle ske genom personligt möte, vilket ej var möjligt då 

deltagarna inte befann sig inom en lämplig radie. Vi blev därför tvungna att genomföra majoriteten 

av intervjuerna via Skype och FaceTime. 

 

6.5 Datainsamling 

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med lärare från olika skolor och kommuner 

runtom i Sverige. Tre av intervjuerna gjordes via Skype och Facetime medan en intervju skedde på 

plats i klassrummet. När intervjun utformades gick vi efter de kvalifikationer och riktlinjer som var 

relevanta för en semistrukturerad intervjuguide enligt Brymans bok, Samhällsvetenskapliga Metoder 
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(2018). I enlighet med kriterierna för en semistrukturerad intervjuguide delades frågorna upp i två 

större teman. Inledningsvis ställdes frågor om deltagarens bakgrund och dennes generella 

erfarenheter inom läraryrket både sett till längden som denne har praktiserat sitt yrke och hur 

dennes arbetsmiljö ser ut angående elevgrupp, klasstorlek, könsfördelning och skolans storlek. 

Bryman beskriver denna bakgrundsinformation som särskilt nödvändig då det hjälper forskaren att 

sortera och värdera den intervjuades svar (Bryman, 2018, s. 566). Efter att de inledande frågorna 

blivit besvarade presenterades det första temat, extramural engelska, där vi började med att förklara 

vad begreppet innebar för att ge den intervjuade en ingående förståelse för begreppets innebörd 

och därmed en överblick av det första temat. Frågornas ordningsföljd följdes, men beroende på 

den intervjuades svar och diskussion kunde snarlika följdfrågor uppstå och flertalet frågor knyta an 

till varandra i intervjusvaren. Oavsett om en senare fråga blev besvarad utifrån diskussionen ställdes 

alla intervjufrågor med intentionen om att samtliga deltagande skulle få samma frågor och därmed 

ges samma möjlighet till svar. Det andra temat behandlade frågor om elevers attityd och motivation 

till inlärning av engelska och byggde även på de utformade frågorna och följdfrågor beroende på 

vilket svar den intervjuade gav. Samtliga intervjuer spelades in via telefon och dator och har 

transkriberats noggrant skriftligt på datorn med syftet att analyseras utefter både vad den 

intervjuade säger och hur denne säger det (s. 577).  

 

6.6 Analysmetod 

Efter materialet var insamlat transkriberades samtliga intervjuer. Transkriptionen från intervjuerna 

skrevs ut och lästes noggrant ett par gånger för att sedan börja med kodningen för hand. Att koda 

för hand görs enligt Bryman för att få en fördjupad förståelse för den insamlade datan (Bryman, 

2018 s. 700). När det transkriberade materialet analyserades plockades information ut som ansågs 

vara relevant för studiens syfte. Genom att leta efter återkommande repetitiva fraser, ord eller 

innehåll som rör studiens syfte och frågeställning kunde informationen delas in i fem tydliga teman 

enligt Brymans kriterier för tematisk analys (s. 705). De fem temana var 1) Motivation och attityd, 

2) Kunskaper inom engelska 3) Influenser av engelska, 4) Spel och 5) Konsekvenser i klassrummet. 

Detta gjordes för att kunna sammanställa och jämföra de intervjuades svar såväl med som mot 

varandra. Informationen sammanfattades och gavs kortare kommentarer i högermarginalen 

beroende på vilket tema vi ansåg att informationen hörde hemma i och hur det kunde kopplas till 

de ord och fraser som kodningen byggde på. De olika temana konstruerades sedan till en 

sammanställning med den insamlade informationen under respektive tema som sedan analyserades. 

De teman som uppstod integrerades sedan under de båda forskningsfrågorna på följande vis: 
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Konsekvenser i klassrummet Attityd och motivation i klassrummet 

Kunskaper inom engelska Motivation och attityd 

Konsekvenser i klassrummet Influenser av engelska 

Spel Spel 

Tabell 2 visar vilka teman som har integrerats under respektive forskningsfråga.  

 

6.7 Reliabilitet och validitet 

Enligt Jan Trost (2010) skall det egentligen inte talas om validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 

eftersom det grundar sig i kvantitativa metoder och dess resultat. I kvalitativa studier efterfrågas 

oftast en djupgående tolkning och de intervjuades synpunkter inom ämnet. Resultaten blir därför 

inte mätbara och svaren värderas och tolkas på ett annorlunda sätt än statistiska undersökningar. 

Trovärdigheten hos studier med kvalitativ metodologi går därför att ifrågasättas då samma 

intervjufrågor kan få olika svar och därmed olika tolkningar. Därför blir det extra viktigt att 

forskaren visar att sin insamlade data är relevant för studiens resultat (Trost, 2010, ss. 132-134). 

Studiens resultat är inte generaliserbart eftersom deltagandet är lågt till antal och metoden 

semistrukturerad intervju använts. Däremot, med hänsyn till Trosts ovanstående påståenden om 

validitet hos kvalitativa metoder, kan studien ändå anses vara trovärdig då insamlad data är 

behandlad efter forskningsfrågorna och presenterade därefter. Till studiens fördel har deltagare 

med varierad längd inom yrket intervjuats, vilket har gett en vidgad bild av forskningens syfte. 

Objektiviteten i studien har anpassats och tagits hänsyn till då inga ledande frågor eller vinklade 

påståenden framkommit under intervju. Deltagarna har fått tolka frågorna och svarat på dem efter 

egna tankar och åsikter.  

 

6.8 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) måste forskarna hålla sig till regler som 

finns inom forskningen. Det finns fyra regler som måste följas, dessa är sekretess, tystandsplikt, 

anonymitet och integritet  (Vetenskapsrådet, 2017, ss. 40-41). Inför denna studie kontaktades 

intervjudeltagare via mail och sms där studiens syfte presenterades samt deltagarens roll i studien. 

Samtycke efterfrågades under första kontakten och innan inspelningen började. Samtliga deltagare 

gav sitt medgivande till att delta och att bli inspelade. Deltagarna informerades även om att deras 

uppgifter och identitet skall förbli konfidentiellt och att insamlad data endast kommer att användas 

för studien.  
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6.9 Arbetsfördelning 

Fördelningen av arbetet är jämnt fördelat då vi suttit tillsammans all den tiden som lagts på arbetet. 

Under forskningsöversikten delade vi upp oss och arbetade med två studier var. När vi ansåg att vi 

var färdiga läste vi igenom samtliga studier och rättade eventuella fel tillsammans. Samma arbetssätt 

användes även i resultatkapitlet och diskussionskapitlet och resterande text är skriven och 

bearbetad tillsammans. Lukas har haft kontakten med handledaren och Fredrik har skickat ut 

majoriteten av mailen till lärarna som förfrågades till att delta i studien. Även forskningsfrågorna 

konstruerades tillsammans och vi båda deltog i samtliga intervjuer. 
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7. Resultat och analys 

Följande kapitel kommer redovisa resultaten från samtliga intervjuer som genomförts. Resultaten 

kommer att presenteras utifrån de forskningsfrågor studien bygger på. Transkriptionerna och den 

tabell med forskningsfrågor och underteman (tabell 2, s. 18) som presenterats i kapitlet analysmetod 

ligger till grund för de resultat som kommer redovisas.  

 

7.1 Konsekvenser i klassrummet 

I och med att elever kommer till skolan med olika erfarenheter från hemmet och den miljö de är 

uppvuxna i kunde samtliga lärare styrka att förkunskaperna hos eleverna ser väldigt olika ut. De 

berättar om den kunskapsskillnad som finns hos eleverna redan från start men också att 

spridningen har ökat genom mönstret för det digitala användandet och poängterar att de elever 

som spelar dator- eller TV spel tenderar att ligga steget före i olika delar av undervisningen. Clara 

har sett en tydlig utveckling bland elever som börjat intressera sig för spel och berättar att hon har 

“flera exempel på elever som varit svaga i engelska och sen när de börjat spela mycket så har deras 

ordförråd ökat markant”. En aspekt som Hilda, Kajsa och Clara påpekar är att dessa elever också 

i allmänhet har ett väldigt stort, men ämnesspecifikt ordförråd och använder sig av dialektala ord, 

slang och förkortningar när det kommer till exempelvis tal och skrift i undervisningen. Hilda styrker 

påståendet genom att säga att “elever väljer att skriva om dom här karaktärerna från spel, för att de 

vet mycket om dem och att de använder uttryck och ord som man kanske inte alltid kan om man 

bara lär sig engelska i skolan”. Clara uttrycker och poängterar också att de omdiskuterade eleverna 

“inte bara har ordförrådet utan det blir som att de får förståelse för hur språket är uppbyggt när de 

lär sig” och att de med större flyta kan ta in, förstå och bearbeta den undervisning som förekommer 

i klassrummet.  

 

Samtliga lärare påpekar att dagens elever är generellt duktiga på engelska. Kajsa och Clara, de två 

deltagarna med längst yrkeserfarenhet, menar att dagens elever är bättre på engelska och har lättare 

för språket idag jämfört med förr. Den största styrkan hos eleverna idag är deras ordförråd, tre av 

fyra intervjuade lärare anser att eleverna generellt har ett brett och välutvecklat ordförråd vilket till 

stor del beror på att barnen stöter på engelska dagligen genom olika sociala medier, filmer, internet 

och spel. Tre av lärarna ansåg att eleverna var duktiga och har lätt för att prata och förstå talad 

engelska medan att skriva och formulera sig i text kan vara svårare. De spekulerar kring att eleverna 

inte lika ofta aktivt tränar den färdigheten när de befinner sig i sina digitala miljöer. Hilda nämner 

dock att vissa elever chattar lite grann via text, men att det är väldigt lite och vid tillfällena 

förekommer ofta förkortningar och slang, vilket märks när eleverna skriver i skolan. Clara berättade 

att “läs- och hörförståelsen är väldigt bra hos eleverna” och att eleverna visar det genom goda 

prestationer i de nämnda sammanhangen. Kajsa anser däremot att eleverna bättre förstår talad 
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engelska men har svårigheter när det kommer till delen om läsförståelse. Hilda och Alice väljer 

istället att poängtera elevernas styrkor snarare än svagheter. Hilda nämner bara kort att 

läsförståelsen ligger “sådär mitt emellan dem två” och hänvisar till tal och skrift. Hon berättar att 

hon lagt märke till att “pojkarna har verkligen på slutet kommit fram mer på engelskan och gått 

om flickorna”. Hon menar att detta beror på att pojkarnas vanor angående spel och användande 

online är högre än flickornas. Hon drar parallellen och påpekar att elever som spelar mycket 

onlinespel tenderar att prestera bra i engelska.   

 

Tolkningar av studiens resultat kan visa att lärarna ser den digitala- världen och enheten som ett 

redskap för eleverna att nå en högre grad av kunskap och att man bör ta vara på deras egna intressen 

utanför skolan och integrera dessa i undervisningen. Ett utvecklande av kunskap där eleverna kan 

relatera till vardagliga situationer i enlighet med kursplanen för engelska (Lgr11, 2018, s.35). Att det 

finns en bred influens av det engelska språket från och med tidig ålder hos eleverna är något som 

lärarna ser som väldigt positiv då eleverna kommer till klassrummet med förkunskaper inom 

språket. Elevernas språkbruk är dock inte alltid korrekt eller grammatiskt rätt när de tar med sig 

slang, dialektala ord och förkortningar men att de oavsett har baskunskaper inom språket och är 

mer redo för språkets utveckling rent strukturellt än vad tidigare generationer har varit.  

 

7.2 Attityd och motivation i klassrummet 

Lärarna upplever att eleverna tycker att engelskämnet är roligt oavsett om de är starka eller svaga i 

ämnet. Alice uttrycker det såhär “de starka tycker det är kul att glänsa. De svaga vet att de behöver 

engelska. Oavsett nivå verkar båda grupperna tycka att det är kul att lära sig”. Intervjudeltagarna 

kunde enas om att en grundläggande motivation var att dagens elever har en stor medvetenhet och 

förståelse för att engelska är det globala språket. Clara säger att “eleverna förstår verkligen varför 

det är viktigt att kunna[…] att det är ett globalt språk som man har nytta av överallt”. Inte minst 

när det kommer till elevernas deltagande i den digitala världen då ett svar som återkommit 

anmärkningsvärt många gånger i samtliga frågor är den motivationen som verkar drivande för 

eleverna när de är medvetna om att de har en stor nytta av engelska utanför skolan. Lärarna 

upplever att eleverna motiveras till att lära sig engelska i klassrummet för att kunna framskrida i 

spel, kommunicera med människor från andra länder och att få förståelse av innehållet i de digitala 

miljöerna där de kontinuerligt stöter på det engelska språket. Samtliga lärare menar att de har 

relativt bra koll på vilka av deras elever som är intresserade av spel och spenderar stor del av sin 

fritid framför ett dator- eller TV spel. I spelens värld förklarar de också att de tror att interaktionen 

mellan spelare är den stora bidragande faktorn till motivationen och elevernas intresse för inlärning. 

Interaktionen sker när spelen spelas tillsammans med andra och spel som är populära idag är spel 

som Fortnite och Apex Legends, vilka är en typ av Multiplayer-spel där det krävs interaktion och 

kommunikation för att uppnå spelets syfte och prestera bra. Hilda beskriver elevernas aktiviteter 
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online som “mycket positiv för man vill ju att dom duschas med engelska så mycket som möjligt” 

och menar att det är gynnsamt för elevernas inlärning att de stöter på språket på så många ställen. 

Även Alice uttrycker sig liknande och säger att “eleverna blir matade med engelska språket hela 

tiden från alla håll”. Hon berättar att det är väldigt stor skillnad jämfört med hur det var på 90- talet 

då barnen inte alls fick engelskan serverat på samma sätt som de får idag. Hilda och Alice tar även 

upp aspekten av att motivation och attityd är sammankopplat med föräldrarnas attityd och 

användande av engelska. De lägger en vikt på att de föräldrar som känner sig trygga i det engelska 

språket kan bidra till en ökad motivation hos barnen, medan de som inte alls känner sig trygga i 

språket tenderar att blunda för att exempelvis hjälpa till med läxor eller vara engagerad i just barnens 

aktiviteter i eller utanför skolan när det kommer till engelska. Hilda motiverar detta genom att säga 

att “det märks tydligt med de elever som har svårt för engelska kanske inte har föräldrar som är så 

trygga i engelskan. Oftast är det ju dom som är lite äldre som kan tycka att engelskan kan vara 

jobbig, man har ju inte fått lika mycket undervisning i det tänker jag”. För att summera lärarnas syn 

på hur elevernas motivation och attityd till engelskan ser ut i klassrummet kan vi konstatera att 

lärarna tydligt ser en ökad motivation hos dagens elever. Särskilt de som navigerar sig i digitala 

miljöer och intresserar sig för teknik och språk.  

 

Engelska är enligt intervjudeltagarna ett tacksamt ämne att undervisa i då eleverna generellt har en 

bra attityd till ämnet. Utifrån studiens resultat kan en tolkning göras om att digitaliseringen påverkar 

eleverna positivt när det kommer till deras vilja att lära sig ämnet. Motivationen kan komma från 

att eleverna får en väldigt konkret situation att relatera och applicera sina kunskaper till, nämligen 

det digitala och användningen av medier. Till skillnad från andra ämnen kan eleverna lätt motiveras 

både genom inre och yttre motivation när det blir ett så pass lättillgängligt och enkelt sätt för såväl 

lärare som för omvärlden att uttrycka för eleverna varför de behöver den här kunskapen. Om 

föräldrar är beblandade med det engelska språket genom antingen jobbet, hobbys eller annan 

aktivitet inser de också oftast vikten av att ha det den kunskapen och kan vara en motiverande 

faktor i hemmet när de involverar sig i deras barns aktiviteter och skolarbeten.  
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8. Diskussion  

I följande kapitel kommer vi diskutera och jämföra våra resultat med den tidigare forskningen som 

presenterats. Studiens resultat kommer även att diskuteras utifrån hur teorin om ett sociokulturellt 

lärande kan vara en motiverande aspekt hos elever för attityd och inlärning. I studiens resultat finns 

tydliga likheter mellan de intervjuade lärarnas svar. Svaren tedde sig mot en positiv syn på elevers 

användade av digitala enheter utanför skolan gentemot engelskämnet.  

 

8.1 Diskussion om digitaliseringens konsekvenser i klassrummet 

Enligt Vygotskij så sker lärandet alltid i en kontex och i ett samspel mellan andra. När barn spelar 

onlinespel kommunicerar, interagerar och samspelar de ofta med människor från hela världen. 

Samtidigt utsätts barnen omedvetet för ett situerat lärande genom deras deltagande. Oavsett om 

barnens deltagande är aktivt eller passivt i kontexten ökar deras förutsättning för inlärning. 

Kontexten i detta fall blir den digitala världen. De intervjuade lärarna berättade att de elever som 

spelar mycket presterar bra i engelskundervisningen i skolan. Särskilt har de lagt märke till att 

eleverna som har ett stort intresse för spel oftast har ett stort ordförråd i engelska men att det 

begränsas aningen till det egna intresseområdet. En av de bidragande orsakerna till denna 

konsekvens om ämnesspecifikt ordförråd beror på att de befinner sig i den specifika kontexten och 

lär sig språkbruket och begreppen från denna, vilket kopplas till teorin om situationsbundet lärande. 

Det situationsbundna lärandet kan visa sig i klassrummet när eleverna får fria tyglar till att 

exempelvis konstruera egna berättelser, prata och diskutera deras egna intressen. I resultatkapitlet 

kunde det ävens styrkas att de starka eleverna gillar att glänsa och visa sina kunskaper inför såväl 

kamrater som för läraren. Genom att eleverna vågar och får tillåtelse att använda det 

situationsbundna språket i klassrummet kan de visa att de uppnått en högre grad av kunskap.  

 

De tidigare studier som presenteras i forskningsöversikten har fokuserat på barns åsikter och tankar 

kring extramural engelska samt mätningar av deras kunskaper inom det engelska språket. I den 

aktuella studien låg perspektivet istället på lärarnas syn på sina elevers intresse för extramural 

engelska och vilka konsekvenser de kunde se av det i klassrummet. I Pia Sundqvist studie (2019) 

framkom bland annat att barn som spelar dator- och tvspel generellt presterar bättre i engelska än 

barn som inte gör det. Hannibal Jensen (2019) påpekar även i sin studie att elevernas extramurala 

aktiviteter var språkutvecklande och stärkte deras vokabulär. Liknande resultat presenterades i den 

aktuella studien och visade att lärare anser att barn som spelar på sin fritid har en ökad förståelse 

för engelska och presterar därför bättre i ämnet. I samtliga studier förklarades det med att eleverna 

oftare stöter på engelskan och befinner sig i en kontext där språket är ett redskap för progression.  
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I Sundqvists och Sylvéns studie (2014) bevisar de att elever som klassificeras som frequent gamers, 

som alltså har speltid över 4 timmar i veckan, var majoriteten pojkar och att samtliga svarade att de 

var motiverade till att lära sig engelska. Även resultaten i Sundqvists senare studie från 2019 visar 

att de elever som spelar mycket presterar bra på vokabulära test. Resultatet i vår studie 

överensstämmer till stor del med vad den tidigare forskningen sagt angående elevers vokabulär och 

positiva aspekter kring digital användning. Däremot framkommer konsekvenser av detta med en 

större kunskapsspridning i klassrummet, vilket blir en utmaning då vissa elever är väldigt starka och 

kommer med höga förkunskaper, vokabulär bland annat, medan de elever som inte intresserar sig 

och stött på engelska i samma grad ligger långt efter i kunskapsnivån. Det nämns också att elever 

tenderar att använda sig av slangord och förkortningar som de fått från den digitala världen, vilket 

är något som inte ingår i skolans undervisning och kan bli ett hinder särskilt när elever producerar 

egna texter och skall bedömas därefter.  

 

8.2 Diskussion om elevers generella motivation och attityd 

Sambandet mellan teorin om ett sociokulturellt lärande och studiens forskningsfråga om elevers 

motivation blir huruvida samspelet och interaktionen med andra människor genom digitala enheter 

kan vara en motiverande drift för eleverna. Det blir en fråga om hur dessa redskap kan påverka 

elevernas motivation till andraspråksinlärning och hur de ser på engelskämnet i skolan utifrån den 

lättillgängliga åtkomsten av engelska utanför skolans kontext.  

 

Från tidigare presenterat resultat går det att se hur samtliga lärare vittnar om hur eleverna 

uttryckligen känner motivation när det kommer till ett samspel och har som bedrift att lära sig det 

engelska språket när de inser att de har nytta för språket utanför skolans kontext. Lärarna 

poängterar att elevers navigation i digitala miljöer där de stöter på engelskan som mest och  

interagerar med andra deltagare är en stor bidragande faktor till deras motivation. Att eleverna blir 

drivna när det kommer till att förstå kontexten de blir en del av när de befinner sig i dessa miljöer 

oavsett om det är en YouTube-kanal med deras idol, deras favoritlåtar på Spotify eller i de spel som 

de spelar. Sayer och Ban (2014) presenterar i sin studie att det finns ett tydligt samband mellan 

elevernas motivation och den tiden de spenderar på aktiviteter som innehåller extramural engelska. 

Hannibal Jensen (2019) presenterar och styrker Sayer och Bans (2014) studie om elevernas 

motivation med sina resultat. Resultatet pekar på att användandet och tillgängligheten av den 

extramural engelska motiverar eleverna till användning av språket genom delvis de sociala 

aspekterna när det kommer till de digitala enheter som de använder sig av. När lärarna i studien 

beskrev sina elever framkom det att de besitter en medvetenhet och förståelse för att engelskan är 

ett globalt språk som de behöver kunskaper i för att förstå omvärlden, samspela med andra och 

kommer att ha nytta av i framtiden. Vilket i sig blir en motiverande aspekt genom teorin om att det 
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sociokulturella, samspelet mellan deltagande, blir en drivkraft och en förutsättning till vidare 

inlärning hos eleverna utanför skolan.  

 

Resultaten från den tidigare forskningsöversikten överensstämmer med de nya presenterade 

resultaten från denna studie. Den tidigare forskningen har ett stort fokus på elevers vokabulär, 

motivation och hur de själva anser att de bäst lär sig engelska (Sayer & Ban, 2014; Hannibal Jensen, 

2019; Sundqvist & Sylvén, 2014; Sundqvist, 2019). 



 

 26 

9. Konklusion 

Studiens huvudsyfte var att undersöka lärarnas syn på ifall elevers generella motivation ökat i 

korrelation till  deras använding av digitala enheter utanför skolan, samt vad lärarna kan se för 

konsekvenser i engelskklassrummet av denna. Studiens resultat visade att lärarna upplever att 

eleverna förstår vikten av att lära sig engelska i dagens samhälle och att de visar en tydlig motivation 

när de själva inser att de kan använda sina kunskaper utanför skolan. Samtidigt konstateras det hur 

lärarna nämner att elevernas kunskaper idag är starkare än vad de var för tio år sedan med 

motiveringen att mänskligheten har en lättare tillgänglighet till engelsktalande innehåll med hjälp 

av streamingtjänster och spel. Avslutningsvis visar studiens slutresultatet att de fyra intervjuade 

lärarna upplever en tydlig positiv koppling mellan digitaliseringens inverkan på deras elevers vilja 

att lära sig engelska, attityden till- och kunskaper inom engelskämnet.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor till lärare: 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur länge har du undervisat i engelska? 

• Hur ser din utbildning ut?  

• Berätta om skolan du arbetar på 
Hur ser din elevgrupp ut? 
Könsfördelning? 
Skolan i Allmänhet? 
 
 

Tema 1. Extramural engelska  
 

• Ser du någon skillnad på elevernas ovanstående kunskaper idag jämfört med när du började 
som lärare? 

• Hur anser du att engelskakunskaperna ser ut hos dina elever i de olika delarna? 
Tal, skriv, läs- och hörförståelse.   

• På vilket sätt tror du att eleverna kommer i kontakt med och använder engelskan utanför 
skolan? 

• Hur tror du att deras digitala användning utanför skolan påverkar deras språkkunskaper?   
• Märker du av just den engelskan de använder sig av utanför skolan i ditt klassrum?  

            om ja, på vilket sätt? 
 
Tema 2. Motivation och attityd 
 

• Hur ser elevernas attityd ut till engelskundervisningen?  
• Vilka faktorer utanför skolan tror du har en påverkan på elevernas attityd och motivation 

till inlärning av engelska i skolan?  
• Tror du att elevers användande av engelska utanför skolan har en bidragande roll till 

elevers motivation att lära sig engelska i skolan? 

 

 


