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Sammanfattning Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie. 

Problemområdet som ligger till grund för studien beskrivs med att 

dagens engelskundervisning till stor del innefattar innehåll som 

inte är bundet till någon kontext elever kan relatera till. Om lärare 

inte anpassar undervisningen efter elevers erfarenheter och 

intresse, eller inte reflekterar över syftet med innehållet i 

undervisningen kan en problematik uppstå. Problematiken kan 

innebära att elever kan få svårigheter att relatera till 

undervisningen. Detta kan leda till brist på intresse och 

förståelsen för språket kan minska. Syftet med studien var att 

kartlägga kontextens betydelse i ämnet engelska främst i årskurs 

4-6, men även närliggande årskurser. Majoriteten av den 

forskning som studien omfattar talar för ett positivt utfall av att 

arbeta med ett kontextbundet innehåll i engelskundervisning, 

främst om fördelar med att arbeta kontextbundet vid inlärning av 

nya ord. När det kommer till undervisning i engelska i sin helhet, 

talar forskningen om vikten av att utgå från elevers intresse och 

erfarenheter. Det är värt att forska ytterligare kring området, då 

forskning saknas kring hur elever kan känna sig trygga i 

användningen av språket som resultat av en kontextbunden 

undervisning.  
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Inledning 

Att behärska det engelska språket ses idag, om inte som en nödvändighet, så i alla fall 

som en stor fördel om man vill leva ett självständigt och informativt liv. Allt fler yrken 

kräver goda kunskaper i engelska och information omkring oss är ofta på engelska. Goda 

kunskaper i engelska öppnar dessutom upp för vidare studier på hög nivå. Skolan har en 

viktig roll när det kommer till att skapa motivation och inspiration att lära sig engelska. 

Med hjälp av de språkkunskaper elever utvecklar i engelska skapas möjligheter för 

eleverna att internationaliseras, alltså att de kan behärska det världsspråk som 

engelskan anses vara. Det sker global handel mellan länder i stora delar av världen och 

detta skapar arbetsmöjligheter som kräver språkkunskaper i engelska. 

 

Sverige är idag, enligt Education First (EF, 2015), ett av världens högst rankade länder i 

engelska som andraspråk. Det engelska språket har undervisats i svenska skolor sedan 

tidigt 1900-tal och Cabau-Lampa (2005) menar att det var viktigt för svenskar att lära 

sig engelska, då detta var ett tillvägagångssätt för att förstå vad som skedde i omvärlden. 

Vidare skriver författaren att det engelska språket antogs som en väg till 

internationalisering som Sverige ville vara en aktiv part i. 

 

För att skapa förutsättningar för elever att utveckla förmågan att använda språket i olika 

miljöer menar Lundberg (2007) att undervisning i engelska bör vara grundad i ett 

sammanhang. Henry (2014) visar att elever i svensk grundskola generellt sett har goda 

kunskaper i engelska. Dock pekar mycket på att dessa kunskaper inte enbart är skolans 

förtjänst, utan att elever lär sig lika stor del av språket via andra miljöer som exempelvis 

vid onlinespel och film. Författaren beskriver dessutom en undersökning som gjordes på 

svenska skolor där ett tydligt resultat var att klassrummen har en trygg och stöttande 

miljö, men att lektionerna alldeles för ofta bygger på ”fyll-i-uppgifter” och allt för sällan 

på autentiska fall. Det visar sig också att det endast under 1 av 5 lektioner, talas engelska 

under hela lektionen. 

Lundberg (2007) menar i sin studie att dagens undervisning av det engelska språket är 

läromedelsstyrd i hög grad. En identifiering som författaren gjort visar att undervisning 

i engelska kan vara baserad på slumpmässigt utvalda texter, hörövningar och att 

innehåll till större del plockas ut från läromedel. Vidare menar författaren att det 

används glosor som plockats ut från dessa texter, vilka ofta ges i läxform följt av ett 

förhör/test. Detta kan ses som att ord isoleras från sin kontext och tappar då sin relation 

till sammanhanget. När engelskundervisning är utformad som beskrivits kan en 

problematik uppstå. Innehållet i undervisningen sätts vanligtvis inte i någon kontext 

som kan skapa motivation hos elever till att bilda ett intresse för innehållet. Uppgifterna 

som elever utför kan därför upplevas som meningslösa och det kan uppstå en 
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problematik när eleverna ska använda sina språkkunskaper i ett verkligt sammanhang. 

Detta ger oss anledning att fördjupa oss inom området. 

 

Under våren år 2013 rapporterade Skolverket om betygsstatistik från svenska skolor. En 

lägesbeskrivning av terminsbetyg publicerad av Skolverket (2013), visar att andelen 

elever i årskurs 6 som fick högsta betyg (A) i engelska var 15 %. Samtidigt visar artikeln 

att 8 % fått lägsta betyg (F), vilket betyder att dessa elever inte nått kunskapskraven. 

Detta visar att det finns ett stort glapp mellan elever med ett lågt betyg i engelska och de 

som fått högsta betyg i ämnet. Som tidigare nämnts är Sverige högt rankade i världen 

när det kommer till att använda språket engelska. Bortsett från detta, är det många 

elever som inte har tillräckliga kunskaper för att få godkänt i skolämnet engelska. Det är 

problematiskt att 8 % av eleverna i årskurs 6 fick betyget F. Flera faktorer kan ligga 

bakom ett underkänt betyg, däribland hur undervisningen bedrivs. Därför kan det anses 

relevant att undersöka om en kontextbunden undervisning har effekt på elevers lärande. 

Möjligtvis kan särskiljningen mellan skol- och vardagsengelska vara en problematisk 

faktor. 

Lundberg (2007) beskriver en del av problematiken med dekontextualiserad 

undervisning som en konsekvens av dåligt implementerade styrdokument och att 

ineffektiva undervisningsstrategier bör brytas genom kompetensutveckling. Författaren 

menar att en kompetensutveckling kan skapa kunskaper hos lärare för att arbeta 

kontextbundet. Sundqvist (2009) menar att lärares didaktiska kunskaper att stötta 

elever mot högre mål är av stor vikt och belyser att dessa didaktiska kunskaper kan 

höjas genom regelbunden fortbildning som exempelvis Lärarlyftet. Lärarlyftet är en 

fortbildning som startats av regeringen år 2007 och finns inom olika ämnen. 

Motivations- och intressebrist för ämnet hos elever, kan eventuellt leda till att en 

särskiljning mellan skolengelska och vardagsengelska uppstår, vilket kan innebära att 

elevers förmåga att använda språket går förlorad. Anledningen till att vi funnit 

personligt intresse i att utföra en litteraturstudie kring detta område är att vi har 

upptäckt en eventuell problematik kring undervisning som saknar ett meningsfullt 

sammanhang.  

 

Problemområdet som ligger till grund för denna studie har identifierats genom egna 

erfarenheter och efter en genomgång av forskning. I de fall lärare inte anpassar 

undervisningen efter elevers erfarenheter och intresse, eller inte reflekterar över syftet 

med innehållet i undervisningen kan en problematik uppstå. Problematiken kan 

innebära att elever kan få svårigheter att relatera till undervisningen, vilket kan leda till 

intressebrist och förståelsen för språket kan minska. 
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Syfte 
Syftet med föreliggande studie var att kartlägga kontextens (det sammanhang innehållet 

presenteras i) betydelse vid inlärning av språk, främst i årskurs 4-6, men även 

närliggande årskurser. Genom att sammanställa och analysera befintlig forskning ville vi 

ta reda på om kontexten kan påverka elevers lärande i engelskämnet. Intentionen var att 

ta reda på vad som möjligtvis kan bidra till att elever ser engelska språkkunskaper som 

meningsfulla och känner lust att lära inom ämnet. 

Frågor som riktar sig till befintlig forskning 

Vilken betydelse har elevnära kontexter för undervisning i engelska? 

Vilken betydelse har kontexten för elevers inlärning av nya ord? 

Bakgrund 
Följande kapitel redovisar tidigare forskning och annan litteratur kring 

problemområdet. Även styrdokument presenteras i förhållande till området. 

Engelska på fritiden 

En studie gjord av Henry (2014) redovisar elevernas egna uppfattningar om i vilken 

miljö deras inlärning sker i till största del. Resultatet visar att eleverna ansåg att deras 

inlärning sker i lika hög grad utanför skolan, som den gör i skolan. Författaren menar att 

det uppstår en problematik, när undervisning i engelska som bedrivs i skolan inte 

skapar motivation. Detta kan bero på att skolan inte skapar lärmiljöer som elever kan 

relatera till. Henrys (2014) studie visar även att eleverna var mer bekväma i att prata 

engelska utanför än i skolan och att de önskar att de kunde använda språket med samma 

trygghet under lektionerna. Även Sundqvist (2009) undersökte var eleverna trodde att 

de lärde sig mest engelska, och det visade sig att fler än två av tre tyckte att de lärde sig 

mest engelska i skolan, inte på fritiden. Skolverkets (2004) resultat i NU-03 (en 

utvärdering av grundskolan) visar att hälften av de tillfrågade eleverna hävdar att de lär 

sig lika mycket eller mer engelska utanför skolan. Detta visar delade meningar och 

studieresultat kring var eleverna lär sig mest engelska.  

 

Henry (2013) menar att det finns ett autenticitetsglapp mellan engelskan i skolan och 

fritidsengelskan, vilket kan vara en konsekvens av att läraren inte nyttjat elevernas 

kunskaper som skapats utanför skolan. Sundqvist (2009) använder begreppet 

”extramural” som ett begrepp för fritidsengelska. Hon menar att när unga kommer i 

kontakt med engelska utanför skolan, är intentionen inte att lära sig språket, utan 

snarare att använda det i aktiviteter som kräver engelska som kommunikationsspråk. 

Det kan bland annat handla om att surfa på internet, titta på film och lyssna på musik. 
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Kontextbunden undervisning 

Kontext definieras enligt Svenska akademins ordbok (hämtad 21/03 2016) som text i 

sitt sammanhang, sammanhang med det föregående och efterföljande samt som 

innehåll. Liberg (2010) beskriver hur barn blir aktörer i ett skriftspråksberoende 

samhälle genom att de omges av olika sammanhang där de får möjlighet att bekanta sig 

med innebörden av att skapa mening och att uttrycka sig. Vidare menar Liberg (2010) 

att det som är meningsfullt även är grunden för barns engagemang och intresse.  

I vår studie syftar begreppet kontext till att innehåll i engelskundervisning kan 

arrangeras i olika sammanhang. Exempel på en kontextbunden undervisning kan vara 

att ord, texter, dialoger och så vidare sätts i ett (ofta vardagligt) och större sammanhang. 

Detta istället för att elever får möta innehåll isolerat. I texten innebär elevnära kontext 

att en kontext är relaterbar för eleverna med hänsyn till ålder, kultur och erfarenheter.  

Lundberg (2007) menar att lärare utgår från läromedel i språkundervisning från 

årskurs 4 och uppåt. Författaren menar att detta sker på ett traditionellt vis genom 

läromedelstexter inklusive glosläxor (uttagna från dessa texter) följt av förhör. 

Lundberg (2007) misstänker att detta arbetssätt är anledningen till att elever tappar 

intresse och saknar motivation för ämnet. En del av undervisningen i engelskämnet 

innebär glosinlärning för att öka elevers ordförråd inom språket. Roessingh (2014) 

menar att glosinlärning är en väldigt väsentlig del för att eleverna ska kunna använda 

språket varierat och för en ökad förståelse i både tal och läsning. Författaren belyser 

dels vikten av att lärare bör ha genomtänkta strategier för att välja ut glosor, men även 

vikten av att de glosor som väljs ut är kontextbundna.  

Aitchinson (1987) belyser vikten av att fakta bör vara väl strukturerad för att skapa 

bättre förutsättningar att minnas. Genom att välja glosor som är väl strukturerade och 

sammanhängande, kan det resoneras kring i fall det skapas en förståelse för ordets 

betydelse och på så sätt ger eleverna möjligheten att använda ordet i liknande 

sammanhang. Även Pinter (2006) talar om språkinlärning i olika kontexter och menar 

att barn vill lära sig språk i vardagssituationer om de befinner sig i främmande länder 

för att kunna kommunicera med andra barn och bilda vänskap. Författaren hävdar att 

det kan ta ett till två år för ett barn att lära sig kommunicera och fungera väl i 

vardagssituationer i ett nytt land med ett främmande språk. Dock är det betydligt 

svårare att lära sig det formella språket som används i skolan. 

Roessingh (2014) behandlar också ämnet genom att beskriva en signifikant skillnad på 

hur undervisning i engelska kan bedrivas. Författaren menar att det finns två olika sätt 

att beskriva språkundervisning. Lärare kan undervisa om ett språk eller bedriva en 

undervisning som resulterar i att elever kan använda ett språk. Sundqvist (2009) studie 

om ungas språkvanor utanför skolan, visar ett tydligt samband mellan goda kunskaper i 

engelska och ett frekvent surfande på internet och datorspelande, vilket visar på 

kontextens betydelse för förmågan att använda språket. Roessingh (2014) beskriver 

även problematiken kring traditionella översättningsuppgifter och grammatikstenciler 
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som en brist på bland annat kritiskt tänkande, meningsfullt innehåll och att uppgifterna 

inte skapar kunskaper hos eleverna som kan användas i framtida situationer i 

verkligheten. När undervisningens innehåll inte är bunden till någon kontext som är 

situerad till verkligheten, resulterar det alltså i att undervisningen inte ger möjlighet för 

eleverna att använda språket. 

Roessingh (2014) menar att undervisning i engelska som andraspråk bör skifta från ett 

traditionellt innehåll till övningar och uppgifter som tränar förmågor att lösa problem, 

att hitta strategier, att tänka kritiskt och att kunna använda språket i verkliga 

situationer. Dessa förmågor som författaren talar om finns även i Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11) där formuleringar som 

”strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och 

texter”, ”använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd” och ”anpassa 

språket efter olika syften, mottagare och sammanhang” kan utläsas (Skolverket, 2011). 

Stöd för kontextbunden undervisning i läroplanen 

Styrdokumentet Lgr11 (Skolverket, 2011) beskriver bland annat hur skolans 

verksamhet ska bedrivas, vilken värdegrund skolans verksamhet vilar på samt vilka 

förmågor som elever ska få förutsättningar att utveckla. Läraren har en roll som 

kontaktskapare mellan skolans undervisning och omgivande samhälle. Läraren ska 

enligt styrdokumentet (s.17) ”medverka till att utveckla kontakter med mottagande 

skolor samt med organisationer, företag och andra som kan bidra till att berika skolans 

verksamhet och förankra den i det omgivande samhället”. Detta innebär att skolans 

undervisning inte innebär en isolerad kunskapsutveckling, utan att eleverna ska få en 

relevant utbildning som leder till ett berikat liv som samhällsmedborgare. Detta kan 

jämföras med att elever ska kunna använda engelska som språk i meningsfulla 

sammanhang och inte låta skolengelskan isoleras för att enbart användas i klassrummet. 

 

Eleverna ska, enligt Lgr11 (Skolverket, 2011), kunna delta i olika samtal och dialoger. De 

ska kunna använda passande formuleringar i olika sammanhang och få kunskap om 

vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang där engelska används. Att kunna 

använda språkliga uttryck i text och talad engelska i olika situationer hör också till de 

färdigheter eleverna ska utveckla under sina år på mellanstadiet i svensk skola. Ett 

språk används alltid i ett sammanhang. I Lgr11 (Skolverket, 2011) är det tydligt att 

eleverna ska lära sig att använda sitt språk i olika kontexter, vilket stödjer en 

kontextbunden undervisning. 

Metod 
I detta kapitel beskrivs metoder som använts i studien. Kapitlet är indelat i 

underrubriker som beskriver datainsamling, databearbetning och granskning av 

artiklar. Metoden som använts för föreliggande studie är systematisk litteraturstudie. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wennström (2013) menar att systematisk 
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litteraturstudie som metod innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och kartlägga 

litteratur inom ett valt problemområde. Detta resulterar i en kunskapsöversikt av den 

forskning som är befintlig inom valt ämne. För att kunna göra en systematisk 

litteraturstudie krävs att det finns mycket forskning samt att den är av god kvalitet. I en 

litteraturstudie behöver man uppfylla följande kriterier; beskriva metoder för urval och 

sökning av artiklar, ange strategier för sökning av data och systematiskt koda alla 

studier. Dessutom kan eventuellt en metaanalys göras över alla artiklar (Eriksson 

Barajas et al. 2013). Dessa kriterier har följts i föreliggande studie och beskrivs nedan. 

Datainsamling 
Innan sökningar påbörjades valdes begrepp som var centrala för syfte och 

frågeställningar för denna studie. Begreppen operationaliserades ner genom att hitta 

relaterade ord och synonymer vilka antecknades. För att kombinera sökord och fraser 

användes booleska operatorer AND, OR och NOT som enligt Eriksson Barajas et al. 

(2013) fungerar som sökstrategier. Vid våra sökningar av synonymer och liknande ord 

användes operatorn OR och vid kombinationer av ord och fraser användes operatorn 

AND. Databaserna ERIC och Swepub användes, vilka båda innehåller vetenskapliga 

artiklar och avhandlingar som innefattar utbildningsvetenskap. Begränsningar som 

gjorts vid alla sökningar är ”peer reviewed” eller referensgranskade artiklar. För att 

undvika bortfall av relevant forskning valde vi att inte begränsa sökningar genom att 

ange specifika årtal.  

 

Eftersom intentionen var att söka forskning kring kontextbunden undervisning (främst i 

engelska, men även i övergripande språkundervisning) föll detta som ett naturligt 

begrepp att använda i sökningen. I databasen Swepub genererades en träff vid sökning 

med dessa sökord, vilken inte var relevant för denna litteraturstudie (det framgick av 

artikelns abstract). Eftersom våra frågor söker forskning kring elevers lärande och nya 

ord valde vi att söka med fraser där även dessa begrepp ingick. Sökningar i Swepub gav 

generellt få träffar och för att utöka data gjordes ytterligare sökningar i databasen Eric. 

 

Ett begrepp som togs fram i operationaliseringen av syfte och frågeställningar var 

begreppet ”context effects” som i sökningar kombinerades med ”learning”. I databasen 

ERIC genererades ett stort antal träffar via denna sökning, vilket krävde en begränsning. 

Begränsningar gjordes genom att kombinera sökningar med synonymer till begreppet 

”context” och även genom att bilda fraser som innehöll synonymer till begreppet 

”learning”. Genom att läsa artiklars abstracts för att göra urval stötte vi på nya 

användbara begrepp för fortsatt sökning. Sökord som användes vidare var ”storyline”, 

”vocabulary”, ”context based learning” och liknande (se Bilaga A). För att minska bortfall 

av artiklar kring olika typer av kontexter inom undervisning användes trunkering efter 

begreppet ”context”. Trunkering innebär, enligt Eriksson Barajas et al. (2013), att 

sökningen ger ord som börjar eller slutar på det trunkerade ordet, beroende på var man 

placerar asterisken. Vi använde oss av asterisk efter begreppet context. Exempelvis 
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kunde context* ge träffar med begreppet ”contextualized”. För ytterligare redovisning av 

sökningarna i databaser, se Bilaga A. 

 

Övriga artiklar exkluderades eftersom de inte var av relevans för studien. Detta framgick 

genom artiklarnas sammanfattningar och i några fall genom artiklarnas resultatdel. 

Förutom sökning i databaser har manuella sökningar gjorts via referenslistor i 

närliggande och valda artiklar, som enligt Eriksson Barajas et al. (2013) är ett 

tillvägagångssätt i litteratursökning. Författarna lyfter även fram en annan metod som 

innebär att söka och studera vetenskapliga tidskrifter inom valt ämne, vilket gjordes för 

att utöka omfattningen av forskning. Tidskrifter hittades via högskolebiblioteket och 

olika universitet, genom att välja utbildningsområde. Dessa tillvägagångssätt resulterade 

i fyra artiklar. 

Granskning  
För att granska och värdera valda artiklar användes checklistor tagna ur Eriksson 

Barajas et al. (2013). Syftet med att granska och värdera vald forskning var att 

kvalitetssäkra deras relevans för denna studie. Även forskningens validitet och 

vetenskapliga styrka granskades. För en ytterligare kvalitetssäkring valde vi att läsa 

varje artikel individuellt för att sammanfatta den och för att sedan granska den med 

hjälp av checklistan som nämnts ovan.  Sammanfattningarna sammanställdes vidare i 

tabellform för att skapa en helhetsöversikt (se Bilaga B). Vidare jämfördes resultaten av 

checklistan och sammanfattningarna för att säkerställa granskningen. Beroende på 

resultatet av granskningen som gjordes av varje artikel togs ett beslut om vilka artiklar 

som togs med i urvalet för föreliggande studie. Samtliga artiklar som valts ansågs vara 

relevanta och ses som trovärdiga. Av studierna som valts för resultatdelen är tre studier 

kvalitativa medan fem studier har en kvantitativ ansats. När arbetet i föreliggande 

litteraturstudie fördjupats framstod en artikel som valts för resultat, inte lika relevant 

som väntat. Det skedde en feltolkning i översättningen från engelska till svenska, vilket 

upptäcktes vid bearbetningen. Artikeln uteslöts därmed från studien.  

 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att en litteraturstudie bör redovisa eventuella 

etiska överväganden. Etiska överväganden innebär att fusk och ohederlighet inte får 

existera (Vetenskapsrådet i Eriksson Barajas et al., 2013). De etiska överväganden som 

gjorts i föreliggande studie är att samtlig forskning granskats och validerats. 

Databearbetning 
För att skapa en överblick av vald litteratur kategoriserades artiklarna med hjälp av att 

konstruera en tabell. Syftet med tabellen var att skapa en bild av vad som behandlas 

inom området i varje studie. Sammanfattningarna som tidigare skrivits gjordes mer 

stringenta och placerades under rubriker som skapats utifrån studiens frågeställningar. 

Genom att kategorisera artiklarna underlättades dessutom strukturbyggandet av 

resultatet och underrubriker skapades för att strukturera innehållet. Kategoriseringen 

skedde genom att analysera vad resultaten i artiklarna behandlade för område. Utifrån 
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sammanfattningarna av artiklarna skapades rubrikerna ”elevnära kontexter”, ”ord i 

autentiska kontexter” och ”lärarens roll i undervisningen” som följer i kapitlet resultat. 

Rubrikerna bestämdes efter diskussioner kring studiernas likheter och skillnader. För 

en översikt av kategoriseringen, se Bilaga C. 

Resultat 
I detta kapitel redovisas vald forskning och dess resultat. Som tidigare nämnts är 

kapitlet uppdelat i tre delar som skapades genom databearbetningen. Resultatet är 

indelat i kategorierna ”Elevnära kontexter”, ”Ord i autentiska kontexter” och ”Lärarens 

roll i undervisningen”. Under kapitlen ”Elevnära kontexter” och ”Ord i autentiska 

kontexter” redovisas studier som presenterar resultat ur ett perspektiv som speglar 

elevers lärande, resultat och interaktioner. I kapitlet ”Lärarens roll i undervisningen” 

presenteras resultat ur lärares perspektiv och med fokus på hur undervisning är 

utformad. 

Elevnära kontexter  
Ghosn (2004) har utfört en kvalitativ observationsstudie på 8 olika grundskolor i 

Libanon. Observationerna utfördes under undervisningssituationer med engelska som 

andraspråk och i årskurs 3-6. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan 

elevers interaktioner och hur undervisningen konstruerats. Skillnaden mellan skolorna 

som studien utfördes på var att hälften av skolorna baserade sin engelskundervisning på 

amerikanska läromedel, medan den andra hälften använde sig av berättelser från 

England som grund för sin undervisning. Ghosn (2004) studerade elevernas reaktioner 

på innehållet och hur de interagerade med varandra och lärare. Resultatet mellan 

skolorna jämfördes för att skapa en bild av vilken roll kontexten har för lärandet. 

 

Ghosn (2004) menar att elever interagerar på olika nivåer och i olika hög grad beroende 

på hur väl de kan relatera till innehållet i undervisningen. Resultatet som presenterades 

från de skolor där berättelser användes som utgångspunkt visar att eleverna kunde 

relatera till innehållet, även om det var för eleverna relativt okänt. Författaren menar att 

eleverna var nyfikna på att lära om kontexten som berättelserna utspelade sig i. Detta 

till skillnad från eleverna som observerades i skolor där undervisningen baserades på 

det amerikanska läromedlet. Här menar författaren att kontexten var okänd för eleverna 

och att de inte kunde relatera till innehållet. Vidare menar Ghosn (2004) att skillnaden 

beror på att eleverna tvingades agera i en okänd kontext (i skolan med det amerikanska 

läromedlet), istället för att tala, läsa eller skriva om den. 

 

Även Ingleson Alquist (2011) har genomfört en kvalitativ studie där syftet var att 

undersöka elevers språkutveckling och motivation vid användandet av konceptet 

”Storyline”. Till skillnad från Ghosn (2004) som studerade interaktioner, undersökte 

författaren flera förmågor, så som tal, skrift och förståelse. Enligt Ingleson Alquist 

(2011) innebär Storyline att elever får befinna sig i en fiktiv berättarvärld i vilken syftet 
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är att lära språk. Den fiktiva värld som skapas i klassrummet kan baseras på en 

skönlitterär bok eller en berättelse. Författaren har använt sig av flera metoder för att 

samla empiri, däribland observationer och intervjuer som senare mynnat ut i en 

avhandling. Eleverna som deltog i studien var mellan 11 och 13 år. I arbetet används 

olika arbetssätt, till exempel drama, skapande av rekvisita i grupp, redovisningar med 

mera. Eleverna tränar även på att läsa, skriva och tala engelska.  

 

I resultatet av elevintervjuerna kan det utläsas att eleverna i studien ansåg att arbetet 

med Storyline skapade intresse för engelska. Dock visar en utvärdering eleverna gjorde 

efter arbetet, att de inte ansåg att deras kunskaper inom språket hade ökat. Eleverna 

kopplade däremot intresse med lärande och svarade att ”Storyline var roligt att arbeta 

med” och att de ”lärde sig mycket när de hade roligt”. Faktorer eleverna nämnde som 

skapade intresse var bland annat grupparbeten, handlingen i berättelsen som arbetet 

utgick ifrån och det estetiska arbetet för att skapa den fiktiva världen. 

 

Ingleson Ahlquists (2011) studie innefattade även observationer och utvärderingar från 

lärarnas perspektiv efter arbetet med Storyline. Liksom eleverna ansåg lärarna i studien 

att grupparbeten var en framgångsfaktor i arbetet och att eleverna arbetat enskilt under 

de flesta engelsklektioner tidigare. Grupparbete hade en stor inverkan på elevernas 

självkänsla i språket och utmanade dem till att prestera. Samtidigt anade lärarna att 

många elever möjligtvis gett upp om det hade varit ett enskilt arbete och de såg 

gruppmedlemmarna som stöttande. Resultatet angående elevernas eventuella 

språkutveckling visar att eleverna inte upplevde att de tränat förmågor som att lyssna, 

tala, läsa och skriva i högre utsträckning än tidigare. Å andra sidan menade eleverna att 

deras förståelse för språket ökat efter arbetet med Storyline. De tyckte även att det var 

lättare att förstå instruktioner som gavs på engelska och att de förstod mer när deras 

klasskamrater läste högt.  

 

Studien styrker Ghosns (2004) resultat där det visades att elevers intresse och förmågan 

att relatera till innehållet ökar när undervisningen bygger på berättelser. Även Ingleson 

Ahlquists (2011) studie belyser detta fenomen och författaren menar att undervisning 

som utspelar sig i en fiktiv värld motiverar eleverna till språkinlärning. Dock bör det 

skapas en medvetenhet hos eleverna att det sker ett lärande. Detta resultat styrker 

Ghosns (2004) teori om att elever visar ett större engagemang i situationer där 

kontexten är möjlig att relatera till för eleverna. Däremot belyser inte Ingleson Ahlquist 

(2011) Storyline som en relaterbar kontext, utan diskuterar de olika arbetssättens 

betydelse för elevernas lärande. 

 

Demircioğlu, Demircioğlu och Çalik (2008) genomförde en studie på 80 studenter i 

åldern 15-16 på en skola i Turkiet. Syftet var att undersöka en kontextbaserad 

undervisning i förhållande till förståelsen av det periodiska systemet (vilket kan liknas 

med glosinlärning). Författarna undersökte även studenternas attityd till kemi, samt hur 

kontextbaserad undervisning påverkade studenternas långtidsminne. Även i denna 
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studie, liksom i Ingleson Ahlquists (2011) studie, användes metoden Storyline för att 

jämföras med en mer traditionell undervisningsmetod. I studien av Demircioğlu et al. 

(2008) definieras traditionell undervisning som en undervisning där läraren förklarar 

ett innehåll utan att knyta det till ett sammanhang och studenterna antecknar, lyssnar 

på läraren och läser texter.  

 

Liksom i Ghosn (2004) och Ingleson Ahlquists studier (2011) var syftet i studien av 

Demircioğlu et al. (2008) att utgå från berättelser i undervisningen för att skapa en 

meningsfull kontext. Detta gjordes genom att dela in de medverkande i två grupper där 

den ena arbetade kontextbundet med Storyline (experimentell grupp) och den andra på 

ett traditionellt vis. Studien av Demircioğlu et al. (2008) är en kvantitativ studie och 

datainsamlingen gjordes genom för- och eftertester. Förtestet skulle kartlägga elevernas 

uppfattning om det periodiska systemet. Samma test användes också som eftertest, samt 

10 veckor efter studien avslutats.  

 

Studenterna gjorde även ett test, både före och efter, där deras attityder till ämnet kemi 

skulle mätas genom värdering av positiva och negativa påståenden. Resultatet visar att 

det inte var någon betydande skillnad mellan gruppernas resultat på företesterna av 

kunskap eller attityder. Däremot var skillnaden signifikant på eftertesterna. Den 

experimentella gruppen visade bättre resultat på kunskapstestet och hade likaså en 

bättre attityd till kemi efter arbetet med en kontextbaserad undervisning. Resultatet på 

testet som utfördes 10 veckor senare, visar också en tydlig skillnad i prestationerna, till 

fördel för den experimentella gruppen.  Vidare menar Demircioğlu et al. (2008) att 

resultaten i den experimentella gruppen även stödjer att arbete med en kontextbaserad 

undervisning hjälper till att fästa kunskapen i långtidsminnet. 

Ord i autentiska kontexter 
Kang (1995) utförde en studie som involverade 103 elever i femte klass på en skola i 

Seoul i Sydkorea. Syftet med studien var att undersöka effekten av en dator- och 

kontextbaserad miljö vid arbete med ordförråd och glosor i andraspråksinlärning. 

Studien är kvantitativ och består av tester som eleverna utförde efter tillfällen av 

undervisning. De deltagande eleverna delades in i fyra grupper. Alla grupper behandlade 

samma ord men arbetet med orden behandlades olika beroende på vilken grupp man 

tillhörde.  

 

Experimenten innebar att en grupp arbetade med papper och penna, där läraren läste 

upp ord och skrev exempelmeningar på tavlan. Eleverna översatte ord och imiterade det 

läraren gjorde. En annan grupp arbetade liknande, med skillnaden att läraren ersatts av 

en dator. En tredje grupp arbetade med en dator där en bild lades till orden. Den fjärde 

gruppen arbetade också med dator, där orden var kopplade till en berättelse och en 

miljö där de presenterades både visuellt och auditivt. Data samlades genom tre 

uppgifter efter som utfördes av eleverna efter varje undervisningstillfälle. Det första 

innebar att definiera ord, det andra var en hörövning och det sista en övning där 
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eleverna fick sätta ord i kommunikativa situationer. I presentationen av studiens 

resultat har vi valt att redovisa första och sista gruppens resultat i förhållande till övriga 

grupper, eftersom dessa arbetssätt är av relevans för vår studie. För att tydliggöra 

resultatet har vi valt att kalla dessa två grupper för 1 och 4. 

 

Under de två första tillfällen som redovisas presterade grupp 4 näst sämst och sämst i 

uppgiften med att definiera ord. Efter de tre sista tillfällena presterade de däremot 

betydligt bättre efterhand, än de övriga tre grupperna. På testet efter 10 veckor 

presterade grupp 4 betydligt bättre än övriga grupper på uppgiften att definiera ord. På 

hörövningsuppgiften i testet presterade grupp 4 på hög nivå, även om de bara var högst 

presterande under tillfälle två och fem. På uppgiften i testet efter 10 veckor visade sig 

grupp 4 prestera bäst av alla grupper och dessutom signifikant bättre än grupp 1. I den 

sista uppgiften där eleverna skulle sätta ord i kommunikativa situationer presterade 

grupp 1 sämst under alla tillfällen och grupp 4 presterade bra under samtliga tillfällen 

(dessutom bäst under de tre sista). Grupp 4 presterade markant bättre på 10-

veckorstestet i jämförelse med samtliga grupper, som alla tre fick låga resultat på lika 

nivå. Sammanfattningsvis visar resultatet att eleverna gynnades av att arbeta 

kontextbundet. 

 

Heidari Soureshjani (2011) har utfört en studie som kan liknas med Kangs (1995) 

eftersom studien redovisar resultat av före-, efter- och 10-veckorstest. Syftet med 

studien var att visa effekten av två olika tekniker att lära sig ord eller glosor i ett 

andraspråk. Studien genomfördes i Iran där 90 studenter i åldrarna 17 till 23 deltog. 

Deltagarna delades in i två grupper som benämns som en experimentell grupp och en 

kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick en lista med isolerade ord samt dess 

översättningar. Denna grupp representerade det traditionella arbetssätt som använts 

tidigare i undervisningen. Den experimentella gruppen fick orden presenterade i en 

kontext. Författaren undersökte elevernas förmåga att använda ord i meningar eller att 

memorera orden, samt om det fanns en betydande skillnad mellan att lära sig ord som 

presenteras i, eller utan ett sammanhang. Samtliga elever fick ta del av en bok, där orden 

i boken behandlades på olika sätt. I slutet gjordes ett eftertest för att sedan kunna 

jämföra resultaten och prestationerna mellan grupperna. Resultatet visar att den 

experimentella gruppen hade betydligt bättre resultat på testet om utantillärning av ord 

samt bättre, om än minimalt, på testet där de skulle fylla i meningar. Den experimentella 

gruppen presterade även bättre på testet efter 10 veckor. 

 

I både Kangs (1995) och Heidari Soureshjanis (2011) studie visar det sig att en 

kontextbunden undervisning framför allt resulterar i bättre resultat på uppgifter som 

behandlar översättning av ord . Heidari Soureshjanis (2011) studie visar en minimal 

skillnad när eleverna skulle sätta in passande ord i meningar, jämfört med den grupp 

som arbetade på, som studien benämner som, ett traditionellt vis. Däremot visar Kangs 

(1995) studie att den grupp som arbetade kontextuellt överlag presterade betydligt 
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bättre än övriga grupper när det kom till att använda sina ordkunskaper i ett 

sammanhang. 

 

Till skillnad från Kang (1995) och Heidari Soureshjani (2011) som utfört elevtester, har 

Nordlund (2015) undersökt läromedel för engelskundervisning i årskurs 4-6. Syftet med 

studien var att beskriva vilka ord som eleverna stöter på i böckerna och i vilken 

utsträckning de tränas. Läromedelsserien som analyserades är enligt Nordlund (2015) 

några av de mest använda läromedlen i Sverige. För att synliggöra vilka ord som 

förekommer utförde författaren en läromedelsanalys på tre olika böcker i en serie, där 

ord delades in i ordklasser och räknades för att få syn på hur ofta de upprepades. 

Resultatet visar att många ord som upprepades i böckerna kan ses som oanvändbara i 

främst vardagliga texter eller sammanhang för eleverna, exempelvis orden ”dragon”, 

”wolf” och ”pirate”. Dessa ord är enligt Nordlund (2015) enbart valda till texterna efter 

dess teman och inte genomtänkta för att fylla ett syfte att lära dessa ord. Detta kan, 

enligt författaren, resultera i att elever får svårt att använda dem i andra kontexter. 

Vidare visar resultatet att orden som används frekvent i läromedlen vanligtvis 

förekommer i sina grundformer, vilket Nordlund (2015) anser hindra elever från att 

möta ord i varierade grammatiska former. Studiens resultat kan liknas med Kangs 

(1995) och Heidari Soureshjanis (2011) testresultat i det avseende att även Nordlund 

(2015) drar slutsatser att ordinlärning sker till fördel i en genomtänkt kontext. 

Lärarens roll i undervisningen 
Sundqvist och Olin-Scheller (2015) genomförde en studie där de bland annat 

undersökte en eventuell problematik mellan elevers användning av det engelska språket 

på fritiden jämfört med det språk som används i skolan. Till skillnad från tidigare 

presenterade studier, visar denna studie resultat ur lärares perspektiv. Undersökningen 

bestod av en kvalitativ skriftlig intervju som engelsklärare fick svara på. Samtliga 

respondenter hade genomgått fortbildningen Lärarlyftet. Enkäten bestod av 19 frågor, 

av vilka några var öppna och andra stängda. Totalt responderade 14 lärare, vilket av 

författarna anses vara ett för lågt antal för att kunna generaliseras. Studiens syfte var att 

ta reda på hur lärare beskriver att deras undervisning har förändrats efter 

kursdeltagandet, hur lärare kan överbygga gapet mellan vardags- och skolengelska samt 

hur lärare känner angående maktfördelning. Studien riktade dessutom in sig på hur 

elevers motivation kan stärkas genom att lärare utgår från elevers erfarenheter i 

undervisningen. Sundqvist och Olin-Scheller (2015) beskriver även hur lärare, efter 

fortbildningen, kan arbeta i samarbete med andra länder online.  

 

Resultatet av studien visar att de lärare som deltagit i fortbildningen uppger att de 

förändrat sin undervisning efter avklarad fortbildning. Specifika förändringar som lärare 

gjort var bland annat att ändra sin syn på planering för att involvera eleverna. 

Ytterligare en förändring som framkommer i studiens resultat var att användningen av 

tekniska hjälpmedel som är bekanta för eleverna blev en naturlig del av undervisningen. 

Detta skedde dessutom utan att läraren upplevde att makt fördelades åt eleverna. 
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Sundqvist och Olin-Scheller (2015) menar att lärarna tidigare spekulerat kring en 

eventuell maktfördelning vid samtal om konsekvenser av användandet av datorer. 

Lärarna upplevde en rädsla inför att eleverna hade bättre tekniska kunskaper och att 

detta skulle leda till att eleverna skulle utnyttja detta. Framförallt visade resultatet att 

lärare arbetade och planerade utifrån elevers egna erfarenheter och intressen, vilket 

visade sig vara gynnsamt för elevers motivation. Lärarlyftet anses av författarna vara ett 

hjälpmedel för verksamma lärare att utveckla sin engelskundervisning. 

 

Bezemer, Heen Wold, de Wal Pastoor, Kroon och Ryen (2005) genomförde en studie i 

Norge och Nederländerna år 1999 respektive 2000. De norska barnen var 8 år och de 

holländska var 7 år. Syftet var att förbättra förståelsen för lärande och undervisande av 

språk i klassrum där det talade språket inte är hemspråk för majoriteten av eleverna. 

Studien är en kvalitativ, etnografisk fallstudie som dokumenterats genom intervjuer, 

observationer, fältanteckningar och videoinspelningar. Liksom Sundqvist och Olin-

Scheller (2015) visar författaren även resultat som syftar till att synliggöra 

undervisningen utifrån lärarens utformning av undervisningen. 

 

Studiens resultat visar att läraren i Norge inte arbetade direkt utifrån läroböcker, utan 

använde böckerna som inspiration och i bakgrunden av sin undervisning. Lärarens 

lektioner var relativt oplanerade och utgick ofta från elevernas önskemål och användes 

för diskussioner och lärande. Läraren i Nederländerna la stor vikt vid glosinlärning, 

medan den norska klassen lärde sig ord spontant under lektionerna (eftersom läraren 

inte planerade in att specifikt behandla ord). Däremot lät den norska läraren eleverna 

lära sig orden genom olika språkövningar. Även om lärandet ansågs vara lekfullt och 

kontextbaserat i det norska klassrummet, genererade aktiviteterna mycket oväsen och 

stök i klassen. Även Sundqvist och Olin-Schellers (2015) studie visar resultatet av en 

kontextbunden undervisning att elevers inflytande på innehållet ökade. Dock visar ingen av 

dessa studiers resultat att kunskaper i språk förbättras. Med en undervisning som byggs på 

elevers intresse och erfarenheter, visar båda studierna att elevers intresse för ämnet ökar. Till 

skillnad från Bezemer et al. (2005) nämner inte lärarna i Sundqvist och Olin-Schellers (2015) 

studie några negativa konsekvenser av detta arbetssätt. 

Diskussion 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två huvudkapitel som innefattar diskussion kring 

föreliggande studies metod och resultat. Resultatdiskussionen är dessutom uppdelad i 

underkategorier för att ge läsaren en bild av hur resultatet analyserats. Metod och 

resultat värderas och diskuteras med ett kritiskt förhållningssätt. I resultatdiskussionen 

görs även kopplingar till den forskning som redovisats i inledning och bakgrund. 

Metoddiskussion 
En svaghet när det kommer till sökorden som användes i databaserna är att dessa, i 

huvudsak, skapades utifrån studiens frågeställningar. Om sökorden skapats till största 
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del utifrån studiens syfte, hade vi troligtvis öppnat upp sökningarna för ett bredare 

urval. Anledningen till att det blev problematiskt var för att frågeställningarna ändrades 

under arbetets gång. 

 

Det visade sig vara komplicerat att hitta forskning om förhållanden kring 

engelskundervisningen, som dessutom är gjord i svenska skolor. Därför har vi valt att 

inkludera forskning som rör både kontextbunden undervisning och 

andraspråksinlärning och har alltså inte begränsat studien till engelskundervisning. Vi 

har även inkluderat studier som är utförda i andra länder än Sverige. Studierna framstår 

som relevanta då det generellt inte bygger på markant stora kulturskillnader. De studier 

som använts i denna studie är relevanta trots att åldern på deltagarna i studierna inte i 

samtliga fall stämmer överens med den ålder vi syftade till att undersöka. Majoriteten av 

studierna är utförda med elever i närliggande årskurser till årskurs 4-6 eller med lärare 

som arbetar med elever i nämnda åldrar. Det vidgade åldersspannet motiveras med att 

åldern inte är en väsentlig faktor i denna studie, då en kontextbaserad undervisning är 

ett sätt att hantera ämnesinnehåll och inte är knuten till elever i en specifik ålder. 

 

Eftersom Demircioğlus et al. (2008) studie är utförd på en turkisk högstadieskola i 

ämnet kemi, kändes studien till en början inte aktuell för denna litteraturöversikt. 

Eftersom studien var inriktad på ett naturorienterande ämne verkade den inte vara 

relevant för en litteraturstudie kring språk. Vid djupare läsning framkom det dock att 

det finns stora likheter mellan att lära sig det periodiska systemet och att bygga upp ett 

ordförråd. Syftet med studien var att lära sig kategorier i det periodiska systemet för att 

bland annat kunna generalisera sina kunskaper om ett ämne till ett annat. Författarna 

menar här att kunskap kring det periodiska systemet ligger som grund i ämnet. Detta 

kan liknas vid ett ordförråd som ligger till grund för att kunna lära sig ett språk. 

Dessutom behandlar den elevnära kontexter genom arbete med Storyline, som tidigare 

nämnts är en modell som används för att lära genom en berättande kontext. Detta sågs 

som ännu ett argument för att använda studien i denna översikt. 

 

Vad som också bör lyftas fram, är det faktum att Kangs studie är från 1995. Eftersom 

studien är 20 år gammal granskades den för att det fanns en risk att undersökningen och 

resultatet är inaktuellt idag. Dock grundar sig studien i att författarens jämförelse 

mellan att arbeta med datorer, kontextbundet eller med papper och penna, vilket 

framstår som relevant även idag. Studien belyser inte heller några särskilda krav 

specifika för den tiden. 

 

De metoder som använts i denna litteraturstudie för att bearbeta och granska data var 

inte tidsmässigt effektiva, eftersom delmoment utförts parallellt. Detta har dock 

inneburit att studiens tillförlitlighet ökat och att kopplingen till dess syfte blivit starkare. 
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Resultatdiskussion 
Detta kapitels underrubriker växte fram och formulerades under analysen av resultatet, 

då nya infallsvinklar skapades i förhållande till reflektioner samt bakgrundsforskning. 

I ett meningsfullt sammanhang 

Större delen av de studier som föreliggande litteraturstudie innefattar, visar ett positivt 

resultat av att undervisa med ett innehåll knutet till elevnära kontexter. Enligt Ghosn 

(2004) kräver dock inte en elevnära kontext ett samband med elevers erfarenheter för 

att anses relaterbara för eleverna. Att undervisning ska vara kontextbunden i den 

bemärkelse att elever ska kunna relatera till innehållet, är utifrån resultatet komplext att 

definiera och kan, enligt vår analys, inte brytas ned till ett specifikt arbetssätt. Detta kan 

bero på att elever kunde relatera till innehåll av olika anledningar och att det inte 

berodde på hur vardagsnära innehållet var. 

 

Som tidigare nämnts har inga större kulturskillnader framkommit i studierna. Det finns 

emellertid inslag i Ghosns studie från 2004 som inte stödjer denna slutsats. Det handlar 

om en liten del av författarens resultat som innefattar elevernas oförmåga att relatera 

till innehållet i ett amerikanskt läromedel. Det eleverna såg som problematiskt var att 

relatera till vad barn i USA använde för sorts kläder vid olika årstider, detta på grund av 

stora skillnader i både klimat och kultur mellan Libanon och USA. En rimlig tolkning av 

denna del i resultatet är att innehållet var okänt för eleverna. Exempelvis använde inte 

barnen i Libanon vinterkläder i lika hög utsträckning som barnen i USA. Resterande 

resultat i Ghosns (2004) är dock relevant för föreliggande studie, då fler kulturskillnader 

inte framträdde. 

 

En väg att gå för att nå en kvalitativ engelskundervisning, som Lundberg (2007) belyser, 

är att utbilda verksamma lärare genom fortbildning. Detta styrker Sundqvist och Olin-

Scheller (2015), vilket framkom i vår studies resultat, även om få lärare intervjuades. 

Detta har vi tagit hänsyn till och vill belysa att det inte är möjligt att generalisera 

resultaten av fortbildningen Lärarlyftet.  Trots ett lågt antal responderande lärare 

menar Sundqvist och Olin-Scheller (2015) att en tydlig ögonblicksbild av fortbildningens 

resultat visas genom studien. Eftersom resultatdelen i studien redovisar enkätens frågor 

och svar synliggörs frågornas öppenhet. Med tanke på hur omfattande respondenternas 

svar är det rimligt att utgå ifrån att studien är kvalitativ, eftersom den kan liknas vid en 

intervju. Även då studien visade att lärarna som deltog i Lärarlyftet förändrade sin 

undervisning till att bli elevfokuserad, finns det anledning att tro att det finns fall då 

detta inte sker. Det kan möjligtvis varit engagerade lärare som varit öppna för 

förändringar och nytänkande som deltagit i studien och bland ett eventuellt högre antal 

respondenter kanske inte utfallet varit detsamma. 

Tidigare forskning (Henry, 2014) visar att elever kände sig otrygga i att använda språket 

i lika stor utsträckning under lektioner i skolan som på fritiden, vilket kan kopplas till att 

Sundqvist och Olin-Scheller (2015) belyser vikten av att minimera skillnaderna mellan 
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skol- och vardagsengelska. Vi ser även ett behov av att skapa en trygghet i att använda 

det engelska språket i skolan för framtida studier och yrken. Att förebygga denna 

problematik kan eventuellt även skapa en trygghet att använda språket i framtida 

vardagssammanhang, som till exempel i ett yrke där detta kan krävas. Genom att arbeta 

kontextuellt ser vi en möjlighet att förhindra denna problematik. 

Mot ett utökat ordförråd 

Samtliga studier som redovisats under rubriken ”Ord i autentiska kontexter” i 

resultatkapitlet, visar en positiv effekt av att lära ord kontextbundet och att kontexten 

har en betydelse för elevers förståelse. Detta är av stor vikt, eftersom resultat visade 

både en förbättrad attityd, bättre förståelse för användningen av ord samt en långsiktig 

förmåga att använda kunskapen. Här kan vi se ett samband med Aitchinsons (1987) 

argument gällande strukturen av ord och innebörden av att placera ord i olika 

sammanhang. Samtliga studier i vilka ordinlärning undersökts, styrker att ordets 

sammanhang är av mer eller mindre betydelse. Flera resultat i föreliggande 

litteraturstudie visar att en kontextbunden undervisning ger en långvarig kunskap, 

vilket kan ses som att innehåll är väl strukturerat när det förekommer i en kontext.  

 

I sin studie visar Kang (1995) resultatet av att kontextbunden undervisning av ord var 

till elevernas fördel, dels när det kom till att prestera direkt efter en session och dels på 

lång sikt. Roessingh (2014) problematiserar traditionella översättningsuppgifter, 

eftersom elever kan se svårigheter i att använda orden, vilket även styrks av Kangs 

(1995) studie. Resultatet är tydligt då eleverna som använde sig av det traditionella 

arbetssättet presterade betydligt sämre än övriga.  

Berättelser som utgångspunkt 

Som Lundberg (2007) belyser menar många författare i studien att innehållet i en 

engelskundervisning bör vara kopplat till ett sammanhang för att åstadkomma ökad 

förståelse av språket och att ett arbetssätt kan vara att utgå från berättelser. Ghosn 

(2004) menar att berättelser väcker intresse för språket och att elever relaterar till 

innehållet eftersom de upplever en viss distans till innehållet. Samtidigt menar Ingleson 

Ahlquist (2011) att elever får ökad förståelse för språket genom att försättas i en fiktiv 

värld, vilket inte bidrar till Ghosns (2004) känsla av distans till innehållet, utan snarare 

att de får en möjlighet att uppleva innehållet.  

 

Skillnaden mellan elevernas åsikter i de olika studierna är svår att identifiera. Möjligtvis 

kan det bero på vilken makt läraren har, vilket inte framkommer i Ghosns (2004) studie. 

Om eleverna känner sig tvingade att delta i en fiktiv berättelse, till skillnad från att vara 

med i skapandet av den, kan säkerligen vara av betydelse. Detta är dock endast 

spekulationer och kan inte enkelt jämföras. Storyline ger möjlighet att skapa en värld 

som lärare och elever kan välja med omsorg och därmed vara relaterbart för eleverna. 

Dock kan vi ändå se en antydan till olika argument för att arbeta med en skönlitterär 

kontext och att dessa argument möjligtvis ter sig olika beroende på hur elevnära 
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berättelserna är. Att det dessutom i Ghosns (2004) undersökning framkommer att 

eleverna interagerade i högre grad med varandra kring berättelser, kan möjligtvis vara 

en antydan till att eleverna är intresserade av att bryta denna distans och ett arbete med 

Storyline skulle kunna vara ett sätt. 

 

Fördelar med att arbeta med Storyline, eller utifrån en berättelse styrks även av 

Demircioğlu et al. (2008) som tidigare visats. Samtliga studier som undersökt utfallet av 

liknande arbetssätt visar att elevers intresse, motivation och attityder påverkas positivt, 

vilket i sin tur kan påverka kunskapsresultat positivt. Även Henry (2014) menar att 

intresse och motivation skapas när undervisningens innehåll är presenterat i en kontext 

och samtliga författare talar om vikten av att denna kontext är för eleverna relaterbar. 

Dock nämner Henry (2014) även att undervisningskontexten bör vara anknuten till 

verkligheten och det vardagliga livet. En problematik i att arbeta kontextbundet med 

hjälp av berättelser kan möjligtvis uppstå om dessa inte är vardagsanknutna, vilket inte 

framkommer tydligt i studierna. 

Konklusion och implikation 
För att sammanställa resultatet av föreliggande studie, talar majoriteten för ett positivt 

utfall av att arbeta med ett kontextbundet innehåll i engelskundervisning. Forskning 

talar främst om fördelar med att arbeta kontextbundet vid inlärning av ord. Fördelar 

med att knyta ord och fraser till olika kontexter, har visat sig vara till fördel då elever 

ska använda dessa ord och fraser i efterföljande sammanhang. Forskning visar även att 

elever som utsätts för ord kopplade till olika kontexter, får en ökad förståelse för orden 

och att de dessutom får lättare att placera dessa kunskaper i långtidsminnet. Dock bör 

undervisningen planeras väl, då det finns tendenser som pekar mot att elevinflytande 

kan bidra till ostrukturerade lektioner, då det får styra undervisningen impulsivt. 

Elevinflytande krävs i undervisningen, men bör möjligtvis appliceras redan i 

planeringsfasen. 

 

När det kommer till undervisning i engelska i sin helhet, talar forskningen om vikten av 

att utgå från elevers intresse och erfarenheter. Även här visar forskning att innehåll bör 

sättas i ett sammanhang, dock inte enhälligt om typen av dessa sammanhang. För att ge 

exempel på kontexter som visat sig vara av betydelse, är berättelser en typ av kontext 

att knyta innehållet till. Betydelsen av att utgå från elevers intresse och erfarenheter, 

samt att binda innehållet till en kontext som svarar för detta, har visat sig öka elevers 

förståelse och förmåga att använda språket i andra sammanhang. Detta svarar på en av 

våra forskningsfrågor, där vi ställde oss frågande till forskningen kring vilken betydelse 

elevnära kontexter har för lärande av språk.  

 

Ytterligare en slutsats är att forskning visat att det finns möjligheter för lärare att öka 

sina didaktiska kunskaper inom engelskundervisning. Fördelar som visat sig gällande 

fortbildning är bland annat att lärares självkänsla stärks och att det skapas en ökad 
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kunskap inom aktuell forskning, som talar för en kontextbunden engelskundervisning. 

Detta kan möjligtvis leda till att elevers förmåga att skriva, läsa och tala engelska 

förbättras tidigt i utbildningen, vilket kan leda till att eventuella språkliga problem i 

framtiden kan begränsas. 

 

Att endast använda sig av läromedel i engelskundervisning har visat sig negativt för 

elevers lärande. Forskning talar för att detta kan bero på en problematik för elever att 

relatera till innehållet. Läromedel bör dock kunna användas som ett hjälpmedel att utgå 

från i planering av engelskundervisning, då vi inte påstår att läromedel inte är 

användbara. En slutsats är dock att undervisningen bör anpassas efter varje individuell 

grupp och dessutom ner på elevnivå, vilket forskning visar att enbart undervisning 

genom läromedel inte uppfyller. 

 

Slutligen menar vi att det är värt att forska ytterligare inom området. Studier som visar 

hur effekten av en kontextbunden undervisning påverkar elevers förmåga att använda 

det engelska språket i vardagliga livet saknas.  
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Bilaga A: Sökordstabell 

Databas Sökord och 

begränsningar 

Antal träffar Valda artiklar 

Swepub Kontextbunden 

undervisning 

(refreegranskat) 

2 - 

 Context* language 

learning 

(refreegranskat) 

273 - 

 Context* language 

learning English 

66 - 

 Vocabulary 

(refreegranskat) 

427 - 

 Vocabulary Sweden 

(refereegranskat) 

39 1 

 Storyline English 3 1 

ERIC (learning context) AND 

language (peer 

reviewed) 

66750 - 

 (Context* language 

learning) AND  English 

AND (primary 

education)(peer 

reviewed) 

18826 - 

 “context* language 

learning” AND English 

AND primary education 

(peer reviewed) 

5 - 

 “teaching English 

vocabulary” (peer 

reviewed) 

5 1 

 Storyline (peer 

reviewed) 

145 - 

 Storyline AND context 

based (peer reviewed) 

2 1 
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Bilaga B: Artikelöversikt 

 

Databas 
Sökord 
Kriterier 

Författare 
Publikationsår 
Land 

Titel Syfte Metod Slutsats 
Resultat 

Manuell 
sökning 
 
Classes, 
Language, 
Culture and 
Curriculum, 
17:2, 109-
126. 

Ghosn, I-K.  
 
2004 
 
Libanon 

Story as 
Culturally 
Appropriate 
Content and 
Social Context for 
Young English 
Language 
Learners: A Look 
at Lebanese 
Primary School 
Classes. 

Undersöka elevers 
förmåga att 
interagera på 
engelska kring olika 
undervisnings 
innehåll 

Kvalitativ Elevers förmåga att 
interagera ökade 
markant kring ett 
innehåll eleverna 
hade förmåga att 
relatera till. 

Swepub 
 
”Storyline 
english” 
 
Refereegr. 

Ingleson 
Ahlquist, S.  
 
2011 
 
Sverige 

The impact of the 
Storyline 
approach on the 
young language 
learner 
classroom: a case 
study in Sweden. 

Att undersöka 
effekten av att 
använda Storyline 
som 
undervisningsmodell. 
Bygger 
undervisningen på 
berättelser. 

Kvalitativ Resultatet visade att 
elever tränade 
samtliga förmågor i 
språklärande. Ökade 
förmågan att använda 
språket i tal. Ökade 
förståelsen vid 
instruktioner och 
högläsning. 

Manuell 
sökning  
 
Intercultural 
Education, 
16:5, 453-
467. 

Jeff Bezemer , J., 
Heen, A., Lutine 
de Wal, W., Sjaak 
Kroon, P. & 
Ryen, E. 

Teaching and 
learning in 
multicultural 
contexts: 
a comparative 
analysis of 
language teaching 
and 
learning in a 
Norwegian and 
Dutch primary 
school 
classroom. 

Förbättra förståelsen 
för lärande och 
undervisande av 
språk i klassrum där 
det talade språket 
inte är hemspråk för 
majoriteten av 
eleverna. 

Kvalitativ Resultatet visade 
skillnader i 
undervisningen på 
två olika skolor (i 
olika länder) samt 
olika syner på 
andraspråksinlärning.   

Swepub 
 
”Vocabulary 
Sweden” 
 
Refereegr. 

Nordlund, M.  
 
2015  
 
Sverige 

Vocabulary in 
textbooks for 
young learners 

Att undersöka ords 
förekomst i 
läromedel. Detta för 
att undersöka hur 
ofta ord förekommer 
och vilken typ av ord 
som elever stöter på i 
läromedel. 

Kvantitativ Resultatet visade att 
orden som 
förekommer i de 
undersökta 
läromedlen repeteras 
för sällan och att de 
förekommer 
isolerade från olika 
sammanhang, samt 
att de vanligtvis 
förekommer i sina 
grundformer. 
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Manuell 
Sökning 
 
”Educare” 

Sundqvist, P. & 
Olin-Scheller, C. 
 
2015 

Engelska på 
fritiden och 
engelska i skolan 
– En omöjlig 
ekvation? 

Att undersöka 
lärares uppfattningar 
av sin egen 
undervisning före, 
respektive efter 
fortbildningen 
Lärarlyftet i ämnet 
engelska.  

Kvantitativ Resultatet visade att 
lärare förändrade sitt 
synsätt på 
engelskundervisning 
efter fortbildningen 
och förändrade sin 
undervisning till att 
innehållet planerades 
efter elevers intresse 
och erfarenheter. 

ERIC  
 
“context 
based” OR 
“theme 
based” AND 
“storyline” 
 
Peer-
reviewed 

H.Demircioğlu, 
G.Demircioğlu 
and M.Çalik 
 
2008 
(accepted 2009) 
 
Turkiet 

Investigating the 
effectiveness of 
storylines 
embedded within 
a context-based 
approach: the 
case for the 
Periodic Table 

Undersöka effekten 
av kontextbaserad 
undervisning av det 
periodiska systemet i 
årskurs 9. 

Kvantitativ Kontextbunden 
undervisning gav 
eleverna bättre 
attityd till ämnet, 
kunskapen 
placerades i högre 
grad i långtidsminnet 
och de kände i högre 
grad mening med 
kunskapen. 

ERIC 
 
”teaching 
english 
vocabulary” 
 
Peer-
reviewed 
 

Sook-Hi Kang 
 
1995 
 
Sydkorea 

Effects of a 
context-
embedded 
approach to 
second-language 
vocabulary 
learning 

Undersöka vad 
datorbaserad 
kontextualiserade 
uppgifter har för 
effekt på 
ordinlärning i 
andraspråksinlärning 
på nybörjarnivå. 

Kvantitativ Resultaten mättes vid 
flera tillfällen. Under 
de tre första 
tillfällena var det 
blandade resultat. 
Under den sista var 
det dock alltid den 
grupp som arbetat 
kontextbundet som 
hade bäst resultat. 

Manuell 
sökning 
 
Theory and 
Practice in 
Language 
Studies, Vol. 
1, No. 5, pp. 
547-552 
 

Kamal Heidari 
Soureshjani 
 
2011 
 
Iran 

The Effect of 
Contextualizing 
and 
Decontextualizing 
Techniques on 
Lexical-oriented 
Knowledge of 
Persian EFL 
Language 
Learners  
 

Undersöka skillnader 
mellan att arbeta 
med ordinlärning 
kontextuellt eller 
ickekontextuellt i ett 
andraspråk. 

Kvantitativ Gruppen som 
arbetade med ord i 
en kontext hade 
bättre resultat både 
på eftertestet och 
testet efter 10 
veckor. 
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Bilaga C: Kategoriöversikt 

Artikel Elevnära 

kontexter 

Ord i 

autentiska 

kontexter 

Lärarens roll i 

undervisningen 

P. Sundquist & C. 

Olin-Scheller 

(2015) 

 

X 

 

 

 

 

X 

M. Nordlund 

(2015) 

 

 

 

X 

 

 

I-K. Ghosn (2004)  

X 

 

  

S-H. Kang (1995)  

X 

 

X 

 

 

K. Heidari 

Soureshjani 

(2011) 

 

 

 

 

X 

 

H. & G. 

Demircioglu & M. 

Calik (2008) 

 

X 

 

  

S.Ingleson 

Ahlquist (2011) 

 

X 

 

  

J. Bezemer, A. 
Heen Wold, L. de 
Wal Pastoor, S. 
Kroon och E. 
Ryen (2005) 

 

 

  

X 
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