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Abstract:  The aim of this essay is to investigate to what degree films and TV-

programs are shown in two Swedish 8
th

 grade English classes today and to 

see if this is a fruitful teaching method. The investigation was carried out 

with the help of a student survey, two teacher interviews and interviews 

following directly on their viewing of the TV-show Goal.  The result was 

that the students do not seem to learn a great deal from watching films or 

TV-shows in English class. They hear words that they already know and 

this provides reinforcement, but they learn very few new words. However, 

watching films and TV-shows is a good way to motivate students to work 

with their ordinary classroom English. Films and TV-shows were shown 

regularly according to the interviewed teacher, but the students thought 

that they saw too few movies and TV-shows. The teachers saw movies and 

TV-shows as a useful teaching addition, but they thought that the students 

learned more by traditional methods. The students, on the other hand, 

thought that they learned a great deal from watching movies and enjoy 

doing so. The time used to show movies and TV-shows today seems to be 

sufficient. TV-shows and films should be used as motivation and as a 

complement to classroom instruction rather than as a teaching material in 

itself.  
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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mycket film eller tv-program som används i 

engelskundervisningen på högstadiet samt undersöka om det finns behov av att visa mer film och 

tv-program. Undersökningen är gjord med hjälp av elevenkäter, lärarintervjuer samt ett test där 

elever har fått se på ett avsnitt av tv-serien Goal och därefter har jag undersökt vad eleverna i 

praktiken lärt sig av detta. I praktiken lär sig elever inte speciellt mycket av att se på film. De hör 

upprepningar av ord som de redan kunnat, men lär sig mycket få nya ord. Däremot är filmvisning 

ett bra medel för att öka elevers motivation till övrig engelskundervisning. I de undersökta 

klasserna visades film relativt regelbundet, de intervjuade lärarna tyckte filmvisningen var lagom 

men eleverna tyckte de fick se alldeles för lite film och tv-program. Lärarna tyckte att film och 

tv-program var ett bra komplement, men de trodde dock inte att eleverna lärde sig mer av att se 

på film än av traditionell undervisning. Eleverna tyckte däremot att de lärde sig mycket av att 

filmvisning, vilket kan bero på att det är en mycket populär del av engelskundervisningen hos 

eleverna.  I dagens skola tycks det visas lagom mycket film. Man skall se film och tv som ett 

komplement till övrig engelskundervisning, och koppla samman det man visar för eleverna med 

övrig undervisning samt använda visningarna till att motivera eleverna.  
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1.Inledning 

1.1 Bakgrund 

För ämnet engelska i skolan idag finns många olika metoder och alternativ som kan användas i 

undervisningen. Det står klart att förutsättningarna för lärare har förändrats genom åren. Idag 

finns det många hjälpmedel som med fördel kan användas som komplement till de traditionella 

läsa, skriva, tala och lyssna aktiviteterna. Ett sådant komplement skulle kunna vara att låta elever 

se på film eller tv-program, eftersom detta är en mycket populär fritidssysselsättning bland 

ungdomar. I dagens högstadieskola använder lärare dock relativt sällan film och tv-program i 

språkinlärningssyfte. Däremot ser dagens ungdomar relativt ofta på film och tv-program på sin 

fritid och det finns ett stort urval av lämpliga program.  

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur mycket film som används i skolan, samt undersöka 

om det finns anledning att använda mer filmvisning. I uppsatsen kommer jag att fokusera på vad 

eleverna själva tycker angående film, samt utföra ett test för att se om film verkligen är ett bra 

sätt att lära sig nya saker om det engelska språket på. Därutöver kommer jag även att undersöka 

vad lärarna tycker om filmvisning i syfte att få elever att lära sig mer engelska på ett annorlunda 

sätt än traditionell klassrumsundervisning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mycket film som kan användas i 

engelskundervisningen samt att se om det kan finns behov och underlag för att visa mer film. För 

att ta reda på detta kommer jag att använda mig av följande forskningsfrågor: 

 Vad lär sig eleverna i praktiken genom att se på film och tv-program?  

 Hur ofta används film i engelskundervisningen i de undersökta klasserna? 

 Vad tycker lärarna om användandet av film och tv-program i undervisningen? 

 Vad tycker eleverna om användandet av film och tv-program i undervisningen? 
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För att avgränsa mig har jag endast utfört undersökningen på en skola. 

1.3 Forskningsöversikt samt teorier om språkinlärning 

Det tycks finnas väldigt lite publicerad litteratur i bokform som behandlar mitt ämne. Detta 

bekräftas av Stuart Webbs och Michael P.H. Rodgers i artikeln “The Lexical coverage of 

Movies”, där de skriver, “There has been very little research on second language (L2) learning 

with movies. This is surprising because learners are motivated to learn language through 

watching movies” (Webb & Rodgers  2009:407). Dessa två författare har tillsammans skrivit två 

artiklar som har relevans för detta arbete. I ”The Lexical Covarage of Movies” undersöks hur 

många ord man måste kunna för att se på film på engelska utan att vara engelsktalande och ändå 

kunna förstå innehållet. I ”Vocabulary Demands of Television Programs” undersöker Webb och 

Rodgers samma sak, men i det här fallet riktar de in sig på hur många ord man måste kunna för 

att förstå tv-program.  

 

Webb och Rodgers pekar i den förstnämnda artikeln på flera anledningar till varför det är 

förvånansvärt att så lite forskning gjorts på detta ämne. Bland annat nämner de en kinesisk studie 

där åtta prisvinnare i internationella taltävlingar hävdade att se på film var ett av de mest 

effektiva sätt man kan använda för att förbättra sin engelska (Webb & Rodgers 2009:407). En 

anledning till att det finns så lite forskning kan enligt Webb och Rodgers vara att språk i filmer 

varit för svårt för engelskstuderande. Förr var det svårt att få tag på filmmanus som kan vara till 

hjälp i förberedelserna till filmvisning i undervisningen, men detta har nu förändrats (Webb & 

Rodgers 2009:407-408). Webb och Rodgers visar också på tidigare forskning som pekar på 

vikten av att bara använda filmer som är passande för den nivån som eleverna ligger på. 

Problemet med detta, är att det inte finns någon forskning som visar vilken nivå som är lämplig 

för eleverna i förhållande till vilket stadium de är på (Webb & Rodgers 2009:408). En annan 

viktig punkt som artikeln pekar på är den skillnad som finns mellan inlärning genom att se på 

film och inlärning genom att läsa. Film har en stor fördel gentemot till exempel böcker. I en film 

ser man även vad som händer (så kallad visual input).  

Forskning visar även att man, utan att ha den direkta intentionen, kan lära sig nya engelska ord 

genom att titta på film. Detta visas i en studie gjord av forskarna Rice och Woodsmall. Deras 

resultat visar att det skulle vara möjligt att förbättra elevers möjligheter att lära sig nya ord genom 
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att titta på tv-program och film (Webb & Rodgers 2009:410-411). Vidare pekar Webb och 

Rodgers på forskning som visar att eleverna med fördel borde se på tv-program med textning för 

att lärandet skall bli så effektivt som möjligt. Bland annat nämns en undersökning gjord i Belgien 

vilken visar att barn pratar relativt god engelska innan de fått några egentliga språkinstruktioner 

och en del av denna positiva utveckling tros ha att göra med att eleverna från tidiga åldrar har sett 

textade filmer. Dock kan även filmvisning utan textning leda till positiva resultat, och även de 

tycks leda till omedveten språkinlärning. Webb och Rodgers sammanfattar denna forskning 

genom att säga att inlärning via tv-program och film kan vara lika effektiv som att läsa böcker då 

det gäller att lära sig nya ord (utan att det finns någon tydlig intention).  Forskningen var 

utformad med syfte att eleverna skulle lära sig nya ord. Den visar även att ju fler ord som 

användes i sitt rätta sammanhang, ju fler ord lärde sig eleverna. Dessutom lärde sig fler elever vid 

höga åldrar nya ord än yngre elever (Webb & Rodgers 2009:411-412).   

Film bör inte användas utan hjälpmedel enligt Webb och Rodgers. Detta beror på att filmer i sig 

själva kan vara för svåra för elever att förstå utan hjälp. Ett sätt som föreslås är att använda film 

tillsammans med skriven text. Med film kan elever lära sig lyssna, lära sig nya ord samt höra 

speciella språkliga uttal. Sätter man denna typ av inlärning tillsammans med läsning av böcker 

kan eleverna lära sig mer än genom att bara använda sig av läsning (Webb & Rodgers 2009:420).  

Vad gäller inlärandet av nya ord är det inte troligt att elever kan lära sig nya ord genom att se en 

film en gång. Elever lär sig nya ord då de hör ett ord flera gånger, och enligt Webb och Rodgers 

är det inte troligt att ett nytt ord upprepas mer än sex gånger i en film. Är det glosinlärning som 

man vill ha ut av att se på film bör man därför visa samma film upprepade gånger. Man kan även 

se flera olika filmer, med syftet att samma nya ord sägs i dessa filmer. Det är fördelaktigt att låta 

eleverna se en film i veckan, men enligt Webb och Rodgers vore det mest idealistiska att låta 

eleverna se två eller tre filmer i veckan (Webb & Rodgers 2009:422-423). 

Även i ”Vocabulary Demands of Television Programs” visas resultat och tidigare forskning som 

är relevant för min undersökning. Först och främst fastställer Webb och Rodgers att det finns 

mycket lite forskning som visar på fördelen av att lära sig nya ord genom att se på tv, speciellt i 

förhållande till all den forskning som finns som riktar in sig på hur många nya ord man kan lära 

sig genom att läsa (Webb & Rodgers 2009: 336). Det är viktigast att en elev har ordförståelse för 

att kunna få ut någonting av att titta på tv-program, även om det finns fler faktorer som är viktiga 
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vad gäller förståelse såsom meningsbyggnad. Det är dock inte någon idé för en elev att se på tv-

program som de inte förstår någonting av (Webb & Rodgers 2009:336). Liksom med filmer har 

tv-program en fördel i jämförelse med böcker och radioprogram. Här hör man inte bara vad som 

händer; man har även fördelen av att se vad som händer, och därmed får man ledtrådar till vad 

ord kan betyda. Däremot är olika program olika bra att se på ur inlärningssynpunkt. En del tv-

program eller delar av tv-program ger inte någon hjälp att förstå det man ser genom det man hör 

(Webb & Rodgers 2009:338). Det är mer fördelaktigt att visa tv-program för äldre elever än för 

yngre. Webb & Rodgers visar på tidigare forskning som pekar på detta faktum och förklarar att 

det förmodligen beror på att man vid äldre åldrar kan fler ord på engelska och kan därmed ta åt 

sig handlingen i tv-program på ett bättre sätt. De tv-program som använts i dessa studier har dock 

varit designade för inlärning, alltså har elever lättare att förstå dessa tv-program. I sådana 

program har man upprepat ord flera gånger och lagt in speciell information som man velat att 

eleverna skall ta till sig (Webb & Rodgers 2009: 342). Liksom var fallet med ordinlärning via 

film är upprepning mycket viktigt i tv-program. Forskning har visat att ett ord måste upprepas 

mellan sex till 20 gånger för att en elev skall kunna lära sig ett ord genom att se det i skriven text.  

Vad gäller tv-program är inlärningen varierande beroende på vilket slags program man visar för 

eleverna (Webb & Rodgers 2009: 342). Till exempel visar Webb och Rodgers i sina resultat på 

att brittiska program är bättre vad gäller ordinlärning än amerikanska program eftersom de 

använder samma ord flera gånger (Webb & Rodgers 2009: 347). Den genre som kan ses som 

mest fördelaktig att använda sig av är barnprogram, helt enkelt därför att de är gjorda för att man 

lätt skall förstå dem. Om eleverna visar god förståelse för dessa program är det lämpligt att man 

följer upp med att visa amerikanska dramaserier, äldre program, komedier (sitcoms) och brittiska 

program i allmänhet. Man bör inte visa nyheter eller science fiction då dessa program använder 

svårare ord.  Lärare bör inte heller ta vilket program som helst, utan de bör veta vad de visar. Det 

kan dessutom vara fördelaktigt att lära ut ord som kommer upp i programmet och ge viss 

bakgrundsinformation innan det visas (Webb & Rodgers 2009:357). I sina slutsatser föreslår 

Webb och Rodgers att lärare bör visa tv-program som innehåller ord som är bland de 3000 

vanligaste, eftersom det är den nivå av ord som passar elever som inte kan tala engelska flytande. 

Detta beroende på att man både ser och hör då man ser på tv-program samt att inlärning via tv-

program är minst lika bra att lära sig nya ord på än att bara läsa sig till dem (Webb & Rodgers 

2009: 355).  
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Liksom med film kan man omedvetet lära sig nya ord genom att se på tv-program. Detta beror på 

att det är en så populär fritidssysselsättning att elever gärna ägnar sig åt det på fritiden. Däremot 

visar resultaten av Webb och Rodgers undersökning att det inte är troligt att elever omedvetet lär 

sig nya ord genom att se ett program endast en gång. Detta beror på att ett ord inte tros upprepas 

tillräckligt många gånger i ett enda program. Därför är det viktigt att man visar programmet fler 

än en enda gång. Vad gäller inlärning av ord i föredrar dock Webb och Rodgers inlärning via 

läsning före inlärning via tv-program (Webb & Rodgers 2009:356).  

   

I Visnja Takac bok Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition tas olika 

strategier angående inlärande av engelska glosor upp. Även om boken inte närmare behandlar 

just inlärandet av glosor med hjälp av filmvisning behandlas en del inlärningsstrategier som kan 

appliceras på den undersökta inlärningsmetoden. I boken listas flera saker som lärare bör tänka på 

för att eleverna skall komma ihåg nya ord som de kommer i kontakt med. Några av dessa kan ses 

som positivt då man ser på film, medan andra kan tolkas som negativa. Även Takac påpekar att 

man som elev bör komma i kontakt med den nya glosan många gånger för att den skall bli 

ihågkommen och detta bör inträffa med regelbundna intervaller. Oftast visar man bara filmer en 

gång i klassrummet. Vidare bör eleverna medvetet försöka komma ihåg de ord de skall lära sig 

(Takac 2008:10). Detta visar att det är viktigt för läraren att göra eleverna medvetna på eventuella 

nya ord som tagits upp i filmen och på något sätt få eleverna att medvetet komma ihåg dessa nya 

ord. Vidare poängterar Takac, så lär sig elever olika bra, beroende på olika faktorer. Olika elever 

har olika motivation, de tänker på glosinlärning på olika sätt, samt är i olika grad rädda för att 

misslyckas i sin inlärning. Dessutom får man inte heller glömma att olika elever har olika 

fallenhet för att lära sig nya glosor (Takac 2008:17). Takac förklarar vidare att glosinlärning bör 

vara kontrollerad (Takac 2008:18). Även detta pekar på att man på något sätt bör följa upp nya 

ord som eleverna inte träffat på tidigare efter att en film blivit visad. Viktigt i sammanhanget är 

att då Takac listar olika sätt att presentera nya ord för eleverna så tar hon bland annat upp ett sätt 

som hon presenterar som: Directly connecting the meaning to oral objects or phenomena. Detta 

inlärningsätt presenteras som extra effektivt på barn i yngre åldrar eller nybörjare vad gäller 

språkinlärning. Genom att använda visuella hjälpmedel tillsammans med andra inlärningssätt 

såsom ordförklaringar får eleverna någonting som kallas dual encoding (dubbelt minne, egen 

översättning), vilket gör att eleven kan lära sig ordet, både med hjälp av en förklaring av ordet i 
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fråga, samt med hjälp av en minnesbild som de får med hjälp av det visuella hjälpmedlet (i vårt 

fall en film) (Takac 2008:20).  

 I Pia Sundqvists avhandling Extramural English Matters tas i kapitel sju upp sambandet mellan 

fritidsengelska och muntlig färdighet. Av de engelskspråkiga medier som eleverna kom i kontakt 

med under sin fritid kom TV på tredje plats, och filmer på fjärde medan musik följt av tv-spel var 

i topp. I genomsnitt såg eleverna 3.71 timmar i veckan på tv och 2.85 timmar ägnades åt filmer. I 

jämförelse kan sägas att den engelskspråkiga aktiviteten som eleverna helst ägnade sig åt, musik, 

bedrevs i genomsnitt i 6.58 timmar i veckan (Sundqvist 2009: 115). Sundqvist visar att mediet 

TV har många tittare bland eleverna. 82 % av de tillfrågade eleverna hade till exempel ett favorit 

tv-program. Hela 60 % svarade dessutom att de såg på engelskspråkiga program med svensk 

textning varje dag. De elever som endast såg sådana program en eller några gånger i veckan var 

endast 30 %. När det handlar om tv-program utan svensk textning blev siffran mycket förändrad. 

Hela 52 % hävdade att de aldrig, eller väldigt sällan såg på program utan textning. 29 % svarade 

att de tittade en eller några få gånger i månaden (Sundqvist2009:121-122). 

Vad gäller film var resultatet något annorlunda. Elever uppskattade enligt undersökningen att se 

på film, och 41 % av de undersökta såg på film, åtminstone en gång i veckan. Hela 34 % såg på 

film varje dag. 24 % såg på film en eller några gånger i veckan, medan endast 1 % svarade att de 

aldrig eller nästan aldrig såg på film (Sundqvist 2009:122). Film och tv-visning är som vi kan se 

en ganska stor del av elevernas fritid.  

Sundqvist visar att det finns ett samband mellan elevers fritidsengelska och deras muntligas 

färdighet genom att jämföra hur bra eleverna har presterat på engelsktest och hur dessa betyg står 

i förhållande till den fritidsengelska som eleverna kommer i kontakt med. I denna del av 

undersökningen förekom även vissa könsskillnader. De pojkar som deltog i undersökningen 

visade sig ha bättre betyg på sitt engelska tal ju mer fritidsengelska de kom i kontakt med, och 

tvärtom. Till viss del kunde detta resultat även avläsas hos flickorna, fast talengelskan i 

förhållande till fritidsengelskan var inte lika tydlig här (Sundqvist 2009:139). Totalt sett hade 

inga elever låg användning av fritidsengelska kombinerat med högt muntligt kunnande.  

Det mest intressanta och relevanta resultat som Sundqvist har dragit i förhållande till denna 

undersökning handlar om hur viktiga olika sätt att komma i kontakt med fritidsengelska är för 



7 

elevers språkresultat. De två sysselsättningar som på denna lista låg i topp var tidningsläsning 

samt bokläsning. Av sju rankade aktiviteter kom TV-tittande först på fjärde plats och att titta på 

film kom allra sist. I denna ranking kan vi se hur dessa aktiviteter kommer i förhållande till andra, 

men i denna undersökning skall vi se hur mycket elever kan lära sig av att se på tv inom skolans 

väggar (Sundqvist 2009:141). 

Likaså undersöker Sundqvist även sambandet mellan fritidsengelskan och elevernas ordförråd. 

Denna undersökning genomfördes med ett språktest. De elever som hade de åtta bästa resultaten 

på detta test kom i genomsnitt i kontakt med engelska på fritiden 29 timmar i veckan, med ett 

individuellt spann på 13-57 timmar per vecka. Den media som dessa åtta mest kom i kontakt med 

var övervägande tv-spel (12 timmar per vecka) följt av musik och sedan, det som är mest relevant 

för denna undersökning, tv-program (6 timmar per vecka). De åtta elever som hade sämst resultat 

på testet ägnade sig i genomsnitt 13 timmar i veckan åt engelskspråkiga fritidsaktiviteter med ett 

spann på 0-41 timmar/vecka. Dessa elever lyssnade mest på musik (5 timmar per vecka) men 

intressant är att de här följs av tv-tittande och film som används i genomsnitt3 timmar per vecka. 

(Sundqvist 2009:149). Fritidsengelskan tycks alltså spela in på elevers engelska ordkunskap.  

Det totala resultatet visade att tv-tittande kom på tredje plats då fritidaktiviteter som var de 

viktigaste för elevers vokabulär inlärning listades. Även här hamnade film på sista platsen och 

visade sig alltså även vara ett dåligt sätt att lära sig vokabulär på (Sundqvist 2009:153-154). Även 

i denna del av undersökningen visade sig pojkar ha större utbyte av fritidsengelska än vad 

flickorna hade (Sundqvist 2009:191).  

Natasha Ehrndal har i sin uppsats ”Teaching and learning vocabulary with ICT:A study of 

students´attitudes towards computer assisted vocabulary acquisition” behandlat hur datorer kan 

användas för att lära sig nya engelska ord och utöka det engelska ordförrådet. Intressant för denna 

undersökning är att Ehrndal i en del av sin undersökning lät 49 elever i två olika klasser 

genomföra en enkät med olika frågor, bland annat rörande hur eleverna själva vill lära sig nya 

ord. Hela 90 % av deltagarna i undersökningen föredrog att lära sig nya ord genom att se på tv, 

eller läsa böcker. Tyvärr löd frågan: ”Jag föredrar att lära mig nya ord genom att läsa böcker/se 

på tv m.m.”. Detta gör att vi inte vet hur stor del av de 90 % som föredrar att lära sig nya ord 

genom att bara se på tv, eftersom de lika gärna kan föredra att lära sig genom att läsa böcker. Här 
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är dock svaren ganska intressanta ur ett könsperspektiv. Hela 97 % av pojkarna tyckte att det var 

ett bra sätt att lära sig ord, medan endast 78 % av flickorna tyckte samma sak (Ehrndal 2009: 15).  

Nina Larssons c-uppsats ”Vocabulary Teaching Strategies: A survey of contemporary vocabulary 

teaching strategies in English at upper secondary schools in Värmland” behandlar också vissa 

aspekter som är relevanta för denna undersökning. Larssons syfte är att visa hur engelsklärare i 

Värmland jobbar med att undervisa i engelska. Undersökningen är genomförd genom att 18 

engelsklärare, sex män och 12 kvinnor svarat på en enkät.  En av frågorna i undersökningen var: 

”What effect do you think the following elements have on your students’ vocabulary?” Även i 

denna undersökning gavs sju alternativ på olika sorters media som kunde användas. Till skillnad 

från Sundqvists undersökning om vilka sätt som är bäst för eleverna att använda på sin fritid för 

att lära sig mer engelska har lärarna i Larssons undersökning placerat film och tv på plats ett och 

respektive två. Lärarna visar sig i denna undersökning ha höga tankar om den effekt som film och 

tv har på elevernas ordförråd. Vidare har Larsson undersökt hur ofta lärarna använt sig av de 

olika medierna i sin undervisning. Här kommer film på andra plats medan tv kommer först på 

fjärde plats (Larsson 2009:23). Larsson visar senare i sin undersökning varför lärarna använder 

sig relativt lite av film och tv. Den största anledningen tycks vara tidsfaktorn: det finns helt enkelt 

inte tillräckligt med tid för att hinna se på film. Dessutom, påpekar en av lärarna att bättre 

resurser behövs för att kunna visa film lagligt (Larsson 2009:23).  

Zoltan Dörnyei beskriver i sin bok Stategies in the Language Classroom olika sätt som man kan 

använda för att motivera elever som lär sig engelska som andraspråk. Dörnyei påpekar i boken att 

lärare ofta fastnar i läroboken, vilken ofta kan upplevas som tråkig av eleverna (Dörnyei 

2001:64). Han påpekar även vikten av att försöka göra skolundervisningen så rolig som möjligt 

för eleverna för att de skall kunna uppskatta och ta åt sig det som de skall lära sig. Lärande 

behöver inte vara tråkigt, utan eleverna kommer på sin fritid i kontakt med aktiviteter som de 

tycker är roligt såsom korsord och dataspel. Kan man göra undervisningen intressant blir eleverna 

också motiverade att lära sig mer. Både elever och lärare tyck ,enligt Dörnyei, ha uppfattningen 

att lärande skall vara hårt seriöst arbete istället för något roligt. Däremot påpekar författaren att 

allt inte kan vara roligt i undervisningen (Dörnyei 2001:72-73). 
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 För att göra undervisningen mer motiverande pekar han på tre saker som man kan göra: 

 Bryta monotonin i lärandet 

 Göra uppgifterna intressantare 

 Låta eleverna bli mer delaktiga i uppgifterna (Drönyei 2001:73) 

Vad gäller den första punkten förklarar Dörnyei att det är lätt för de närvarande i klassrummet att 

hamna i samma rutiner år efter år. För att bryta denna monotoni är det viktigt att variera 

undervisningen så mycket som möjligt. För att kunna göra detta visar Dörnyei på fyra punkter 

som man kan använda sig av för att variera undervisningen. En av dessa punkter är att selektivt 

använda sig av visuella hjälpmedel (Dörnyei 2001:74).   

1.4  Metodbeskrivning – Urval och intervjufrågor 

I denna undersökning har jag använt mig av både enskilda intervjuer och enkäter. Dessa båda sätt 

att genomföra en undersökning representerar två olika metoder. I Forskningsmetodikens grunder 

av Runa Patel och Bo Davidson beskrivs de båda ingående. En stor likhet mellan de båda sätten 

är att de båda är tekniker för att samla information som bygger på frågor (Patel & Davidson 

1994:60). En stor skillnad mellan de båda forskningsmetoderna är att intervju kan ses som 

kvalitativ forskning medan enkäterna kan ses som kvantitativ forskning. Kvalitativt inriktad 

forskning är en undersökningsmetod där man använder sig av verbala analysmetoder. Detta görs 

mycket tydligt i intervjuerna i denna undersökning. Kvantitativt inriktad forskning är sådan 

forskning där man använder sig av statistiska bearbetnings–och analysmetoder. De enkäter som 

används i denna uppsats är kvantitativt inriktad forskning, om än i något mindre skala (Patel & 

Davidson 1994:12). Kvalitativa undersökningar syftar till att skaffa djupare kunskap som skiljer 

sig från den fragmentiserade kunskap som man får av att använda kvantitativa metoder (Patel & 

Davidson 1994:99).  Andra skillnader mellan de båda är till exempel att man oftast inte får en 

personlig kontakt med personer som genomför en enkät medan detta kan vara en viktig del av en 

intervju (Patel & Davidson 1994:63). Målet med att använda sig av dessa båda metoder har varit 

att både få en djupare förståelse från lärare och elever genom att använda intervjuer och en mer 

övergripande kunskap genom att använda mig av enkäter på andra eleverna.  
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 Arbetet riktar in sig på elever i årskurs åtta. Valet av den åttonde årskursen beror på att de är 

”medelårskursen” på högstadiet, mitt emellan årskurs sju och nio. Undersökningen är genomförd 

på en högstadieskola med cirka 500 elever i en medelstor svensk stad. 

 De enskilda intervjuerna har genomförts med två lärare som undervisar i engelska. Båda lärarna 

är av kvinnligt kön och har minst tio års erfarenhet av engelskundervisning. Lärarna har fått svara 

på sex frågor (se bilaga 1). Den ena läraren föredrog att jag läste upp frågorna under själva 

intervjun, medan den andra läraren bad att själv få se frågorna och tala fritt utifrån dem. Detta 

orsakade vissa svårigheter då jag i efterhand har fått sortera de svar från den lärare som ville tala 

fritt för att kunna jämföra med den lärare som svarade mer traditionellt på frågorna. På lärarnas 

begäran har jag inte spelat in intervjuerna utan istället fört anteckningar. Lärarna har inte fått se 

frågorna innan intervjun, vilket sett i efterhand kunde ha varit fördelaktigt. 

 Enkäter har delats ut i två klasser. De riktar in sig på hur mycket eleverna ser på engelskspråkiga 

program på tv samt film, om de själva tycker att de vill ha mer engelskspråkig film eller tv-

visning i undervisningen, om de tror att film och tv-programsvisning kommer hjälpa dem i deras 

förmåga att lära sig mer engelska samt varför de tror att det är bra att få se på film och tv i 

engelskundervisningen (se bilaga 3). Enkäten genomfördes i två olika klasser i årskurs åtta. Av 

sina mentorer beskrevs den ena klassen som betygsmässigt medelbra utan vare sig några större 

toppar eller bottnar, medan den andra klassen beskrevs som något över medelduktiga. Totalt 

svarade 46 elever på enkäten, varav 21 flickor och 25 pojkar. Tyvärr har alla elever inte svarat på 

alla frågor. Jag skulle innan enkäten tydliggjort på ett bättre sätt att det var klart fördelaktigt om 

de svarade på så många frågor som möjligt. Det framgår i resultatdelen vilka frågor som alla inte 

har svarat på. 

 Utöver enkäten genomfördes även ett test i ytterligare en annan klass. Testet kan inte kallas för 

ett experiment. Detta beror på att man enligt Patel och Davidson i så fall skall undersöka enstaka 

variabler och försöka få kontroll över annat som påverkat dessa variabler. Dessutom bör man 

också studera olika grupper (Patel & Davidson 1994:44–45). I detta test har inga variabler 

manipulerats och eleverna har inte delats in i grupper.  För att se om lärandet av engelska hjälps 

av olika tv program har en klass i årskurs åtta fått se ett avsnitt av Goal. Goal är en brittisk serie i 

många avsnitt, men för att de inte skall bli påverkade av att vara bekanta med serien har de fått se 

det första avsnittet. Efter detta har de blivit intervjuade en och en med huvudsyfte att se om det 
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lärt sig några något nytt som är relevant för engelskundervisningen, som till exempel nya ord. 

Filmen visades i slutet av en engelsklektion. Efter tv-serien fick eleverna tio minuters rast och 

gick därefter vidare till sin nästa lektion. Där väntade jag och tog ut eleverna en och en för de 

enskilda intervjuerna. De hade i förväg fått reda på att jag skulle intervjua dem efter 

engelsklektionen, men för att de inte skulle se på filmen med förutfattade meningar fick de inte 

veta om vad jag skulle intervjua dem. I genomsnitt tog intervjuerna ca fem minuter.  

Den undersökta klassen består av 27 elever, men eftersom intervjuerna var frivilliga och tiden 

begränsad intervjuades 12 elever. Nio pojkar och tre flickor valde själva att bli intervjuade. Det 

hade varit fördelaktigt om könsfördelningen varit jämnare, men då bara tre flickor ville vara med 

fick jag nöja mig med det. Då denna del av uppsatsen inte riktar in sig på de olika könens åsikter 

är det låga antalet flickor i intervjuerna försvarbart. Klassen beskrivs av sin mentor som relativt 

ojämn, med elever som både har mycket lätt för engelska samt elever som har relativt svårt.  På 

grund av skolans policy har jag inte fått spela in intervjuerna. Istället har jag fört anteckningar 

som sedan har renskrivits. Intervjun riktade huvudsakligen in sig på om eleverna lärt sig några 

nya ord efter att ha sett på Goal eller inte. Att jag just riktat in mig på det beror på att det är mer 

mätbart än att till exempel fråga om eleverna lärt sig något nytt om engelsk ordföljd.  

Här nedan följer intervjufrågorna samt kommentarer om varför dessa frågor var relevanta för 

denna undersökning. Att jag valt att endast kommentera testfrågorna och inte 

lärarintervjufrågorna eller enkätfrågorna beror på att de övriga frågorna helt enkelt inte behöver 

någon förklaring utan är tydliga, medan det i testfrågorna krävs förklaringar. 

 

1. Vilka ord kommer du vid en direkt förfrågan ihåg användes i Goal? 

Denna fråga är relevant då det var viktigt att se om eleverna över huvud taget mindes 

några ord som användes i filmen. Dessutom ville jag veta om eleverna här sa nya ord, 

eller om de första ord de kom ihåg var ord som redan var kända för dem. Svårigheten med 

denna fråga är att man inte vet hur länge efteråt eleverna kommer komma ihåg dessa ord 

då intervjun gjordes så snart efter visningen. 
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2. Har du lärt dig några nya ord efter att ha sett på filmen? Vilka? 

Svaren på frågan visar om eleverna direkt efter filmen kommer ihåg några nya ord. Om de 

gör det kan man visa på att det är möjligt att lära sig nya ord från filmer och tv-program 

redan efter en visning av ett nytt program. Ett problem med denna frågan kan vara att 

eleverna faktiskt har lärt sig nya ord utan att komma ihåg dem just när frågan ställs till 

dem. 

3. Vid vilket tillfälle i programmet användes orden? 

Genom att eleverna svarar på denna fråga hoppas jag att det är möjligt att dra slutsatser 

om vad det är som händer i programmet som gör att eleverna kommer ihåg nya ord. 

Svarar flera elever likadant på denna fråga skulle det kunna visa på vad det är i 

programmet som gör att filmvisning hjälper ordinlärningen. 

4. I vilket land är serien gjord? Varför? 

Här hoppas jag kunna se om eleverna lär sig ord som är specifika för den amerikanska 

eller brittiska dialekten. Dessutom kan det vara intressant att se om eleverna är 

uppmärksamma på olika accenter. Det är dock möjligt att eleverna ser andra saker i Goal  

som gör att de vet var serien är inspelad än att de hör det på sättet som de pratar.  

5. Tycker du att du lärt dig något nytt vad gäller det engelska språket av att ha sett på 

filmen? (Generellt) 

Här har jag låtit eleverna själva reflektera över vad de lärt sig om språket genom att se på 

Goal. På det sättet hoppas jag att de kan visa på fler positiva möjligheter med att visa film 

i engelskundervisningen. 

6. Tror du att filmvisning är ett bra sätt att lära sig nya ord på? 
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Här får eleverna själva uttrycka sina åsikter om fördelar och nackdelar vad gäller 

inlärandet av nya ord med hjälp av filmvisning. Risken här är att eleverna kommer att 

tycka att filmvisning är mycket bra då de tycker filmvisning är roligt. 
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2. Resultat 

2.1 Resultat av elevenkäten 

Fyrtiosex elever i två olika klasser i årskurs åtta har också fått fylla i en enkät (se bilaga 3) som är 

ämnad att ge en bild av vad eleverna själva anser sig få ut av att titta på film i 

engelskundervisningen. Jag kommer i denna resultatdel inte ta hänsyn till vilken av klasserna 

eleverna gått i eftersom jag inte anser att det är relevant för denna undersökning. Däremot 

kommer jag i viss mån undersöka flickors respektive pojkars svar. Därför är det relevant att veta 

att 21 av de svarande åttondeklassarna var flickor och 25 av dem var pojkar.  

Första frågan som redovisas lyder Hur mycket tror du att film och tv hjälper dig i ditt lärande av 

det engelska språket?  

Svaren visar att eleverna anser att film och tv-program är ett mycket bra sätt att lära sig det 

engelska språket. 

Figur 1: Hur mycket tror du att film och tv hjälper dig i ditt lärande av det engelska språket? 

 

Enkäten visar tydligt att både flickorna och pojkarna har en mycket positiv syn på hur film kan 

hjälpa eleverna i lärandet av det engelska språket. Endast en av flickorna har svarat att film 
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endast hjälper ganska lite medan ingen av eleverna har svarat att det hjälper väldigt lite. Av detta 

diagram kan man dra slutsatsen att eleverna själva tycker att de bör se mycket film. Nästa fråga 

att redovisas i uppsatsen bygger just på denna fråga.  

Figur 2: Hur mycket film upplever du att ni ser på under engelskundervisningen? 

   

Det är värt att tillägga att en elev svarade ofullständigt och är därmed inte redovisad i denna 

fråga. Svaret är tydligt. Ingen av eleverna tycker att de ser på mycket eller för mycket film i 

engelskundervisningen. Poängteras bör att de båda undersökta klasserna har olika engelsklärare 

och de mycket lika svaren beror alltså inte på att de har samma lärare. Noterbart är också att av 

de fyra eleverna som svarade att de tycker att de ser lagom mycket på film så gick två av dem i 

ena klassen och två av dem i den andra.  

Film och tv-program kan vara ett bra sätt att lära sig nya ord på. För att göra en jämförelse möjlig 

ingick därför följande två frågor i enkäten: Hur lätt anser du att du har att lära dig nya ord på 

engelska? samt I vilken grad tycker du att du lär dig nya ord av att se på film eller tv-program i 

engelskundervisningen? Förhoppningen var att kunna se ett tydligt mönster i antalet elever som 

tyckte sig ha svårt för att lära sig nya ord på engelska, samt hur många som tycker film och tv-

program är ett bra sätt att lära sig nya ord. 
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Figur 3: Hur lätt anser du att du har att lära dig nya ord på engelska? 

 

Vid besvarandet av denna fråga hade två elever skrivit ofullständiga svar.  

Figur 4: I vilken grad tycker du att du lär dig nya ord av att se på film eller tv-program i 

engelskundervisningen? 

 

Två elever svarade på denna fråga med ofullständiga svar och är därför inte redovisade. Av alla 

44 svarande eleverna anser endast en att hon har mycket svårt för att lära sig nya glosor. Övriga 

ansåg att de minst hade medellätt för att lära sig nya engelska ord. Intressant är att det var en 

flicka som ansåg sig ha mycket svårt för att lära sig glosor. Av de tre som svarat att de lär sig nya 
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ord av att se på film eller tv-program i mycket liten grad är alla tre pojkar. I övrigt är det svårt att 

dra slutsatser av dessa två frågor då majoriteten av de svarande har medellätt till lätt att lära sig 

nya glosor, medan majoriteten även svarat att de lär sig nya ord av film eller tv-program i ganska 

hög grad eller mycket hög grad.  

För att vidare undersöka vad eleverna lär sig genom att se på engelskspråkiga filmer ställdes 

ytterligare frågor i tre olika kategorier: vad elever lär sig om kulturer genom film/tv, vad elever 

lär sig om accenter och dialekter genom film och tv samt vad de lär sig om hur det engelska 

språket är sammansatt genom att se på film eller tv-program. Genom dessa svar kan man få en 

bild av varför eleverna själva tycker det visas för lite film i skolan och varför film är en viktig del 

av engelskundervisningen.  

Figur 5: I vilken grad tycker du att man lär sig saker om engelsktalande lands kulturer genom att 

se på film eller tv-program i engelskundervisningen? 

 

Två elever svarade på denna fråga med ofullständiga svar och är därför inte redovisade. Svaren är 

här mer spridda än de tidigare varit. Eleverna ställer sig mindre positiva till vad man kan lära sig 

om länders kulturer än om man kan lära sig nya ord av att se på film. Däremot är det ingen elev 

som tycker att man lär sig om andra länders kulturer till mycket liten grad. Eftersom ingen av 

eleverna har valt det sista alternativet tycks det som om de åtminstone ser det som en möjlighet 

att lära sig om andra länders kulturer. 
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Figur 6: I vilken grad tycker du att man lär sig olika engelska accenter eller dialekter genom att 

se på film eller tv-program i engelskundervisningen.  

 

Tre elever hade svarat med ofullständiga svar på denna fråga. En övervägande majoritet tycker att 

de lär sig accenter och dialekter genom att se på tv och film. Här skiljer det sig heller inte 

speciellt mycket mellan vad pojkar och flickor tycker.  

Figur 7: I vilken grad tycker du att du lär dig hur det engelska språket är sammansatt (t.ex. 

ordföljden) genom att se på film eller tv-program i engelskundervisningen? 
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Sex elever hade här angivit ofullständiga svar. Svaren på denna fråga är de som skiljer sig mest 

mellan könen av alla frågor som ställde. Hela sju killar tycker att man i mycket hög grad kan lära 

sig satsbyggnad av att se på film och tv-program. Däremot är det tydligt att de flesta eleverna 

tycker att man kan lära sig ordföljd på detta sätt. Totalt tycker 33 elever att man i mycket hög 

grad eller ganska hög grad lär sig ordföljd. Endast sju elever har svarat att de i liten grad lär sig 

ordföljd, medan ingen elev har svarat i mycket liten grad.  

För att sammanfatta denna del av enkätundersökningen kan vi se att elever anser att de lär sig nya 

ord, kultur, accenter och dialekter samt satsbyggnad av att se på film. Mellan 73 % - 83 % av de 

svarande ligger i spannet mycket hög grad eller ganska hög grad medan endast 18 % - 27 % 

ligger i kategorin liten grad eller mycket liten grad i alla olika kategorier av vad man lär sig av att 

se på film eller tv-program i undervisningen.  

2.2  Redovisning av elevernas ”öppna frågor” 

Tre av frågorna i enkäten var så kallade ”öppna frågor”. Dessa frågor är alltså inga flervalsfrågor 

vilket är fallet med frågorna som redovisats ovan, utan här har eleverna haft möjlighet att mer 

utförligt svara på tre frågor.  

2.3 ”Varför tror du att man kan lära sig nya ord av att se på film” 

Till skillnad från flervalsfrågorna har antalet svarande inte varit lika hög på de öppna frågorna. På 

fråga ett har 37 elever svarat medan nio inte skrivit någonting. Den första öppna frågan löd: 

Varför tror du att man kan lära sig nya ord av att se på film? Svaren som eleverna gav som 

behandlade varför man kan lära sig nya ord av att se på film kan med fördel delas upp i sex 

kategorier: sammanhang, text, motivation, uttal, språk och upprepning. Sju av de svarande 

eleverna pekar på att man hör det nya ordet i ett sammanhang och kan därför förstå vad det nya 

ordet betyder. Tolv av de svarande eleverna tror att det har med textningen att göra. Några 

exempel på sådana svar var: ”För att man ser texten och sen hör orden”, och ”Man hör orden och 

ser översättningen” . Sex av eleverna menar att det är roligt att se på film och därmed är det också 

lättare att se på film. ”Man är mer inne/intresserad i en film än i en tråkig bok” samt ”För man 

hör hur de uttalar det och om man gillar programmet man ser på lär man sig mer” är två svar som 

pekar på att själva nöjet av att se på film hjälper eleverna att koncentrera sig och därmed tycker 
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de sig lära sig nya ord. Detta är ett tydligt exempel på hur film kan ge motivation till eleverna.  

Sju av eleverna anser att man hör hur orden används i filmen samt hur de uttalas och därför anser 

de att de lär sig nya ord.  Fyra av eleverna tycker att det har med det faktum att göra att de på tv 

helt enkelt pratar engelska hjälper eleverna att lära sig nya ord: ”Man lyssnar på vad de säger”. 

Två av eleverna pekar på att upprepningar hjälper eleverna att lära sig nya ord: ”För att man hör 

ordet flera gånger”.   

2.4” Vad mer kan man lära sig av att se på tv-program eller film under 

engelskundervisningen?” 

På denna fråga fick eleverna själva tycka till om vad de kunde lära sig av att se på film under 

engelskundervisningen. Tjugoåtta elever har valt att svara på denna fråga, medan 18 har lämnat 

rutan tom. Även här liknar svaren varandra, men kan delas in i fem kategorier: uttal, stavning och 

glosor, nya ord och övrigt. I 16 av svaren svarade eleverna att uttal var en viktig del i inlärandet 

under film och tv-visningar. Fyra av eleverna pekade på att man faktiskt kunde lära sig stavning 

av att se på film. Detta kräver dock att filmen är textad på engelska. Sex pekade på de nya ord 

som de lärde sig under filmvisningarna. De som hade mest olika svar hamnar här under kategorin 

”övrigt”. Dessa elever svarade följande:  

”Om filmen är inspelad i Storbritannien/USA: Omgivningen/naturen i engelsktalande länder.” 

”Ordspråk.” 

”Allt möjligt!” 

”Svårt att svara på för vi ser aldrig på film.” 

”Prata typ.” 

”Uttryck.” 

”Var man använder orden.” 

”Man kan lära sig hur saker och ting fungerar.” 

Dessa svar pekar bland annat på att eleverna genom att se på film och tv kan lära sig autenticitet, 

språkegenheter samt kommunikativ kompetens.  
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2.5 ”Hur följer ni upp tv-program eller filmer som ni ser på engelsklektionerna?” 

Med denna fråga vill jag undersöka om eleverna själva ser ett sammanhang med arbetet de gör 

efter filmen och själva filmvisningen. På den här frågan har 23 elever svarat medan 23 har lämnat 

rutan tom. Av de som har svarat har dock sex stycken endast svarat att de inte ser på så mycket 

film. Ytterligare fem elever svarar att de inte har någon uppföljning efter att ha sett på film eller 

tv-program. Fyra elever svarar att de pratar igenom det de sett, men betonar också att de inte följs 

upp så ofta. Två elever tycks ha missuppfattat frågan och svarar istället på hur ofta de ser på film. 

Tre elever svarar något mer utförligt och säger att uppföljningen är att välja ut ännu fler filmer 

som de skall se på i framtiden. En elev hävdar att de har ”väldigt mycket” uppföljning på film 

och tv-program men utvecklar inte svaret mer än så, medan en annan elev säger att det händer att 

de ibland svarar på frågor som hör till det de precis tittat på. Slutligen svarar en elev ”Vet inte. 

Man vill i alla fall inte se på film i skolan om det är dåligt program, vilket det alltid är. Så finns 

det inget bra program kan vi lika gärna skita i det.” 

2.6 Lärarintervjuer 

Två kvinnliga lärare har inom ramen för denna undersökning också intervjuats (För att se 

frågorna, se bilaga 1). 

Båda lärarna visar en del film för eleverna. Lärare 1 ger en relativt exakt tid för hur mycket hon 

visar. 30 minuter varannan vecka brukar hon visa serier för sina elever vilket motsvarar ungefär 

en serie per år. Även Lärare 2 brukar visa film och tv-serier, men påpekar att utbudet är lite för 

begränsat. UR har en del filmer, vilka båda lärarna nämner. Goal och Ghost Hunters nämns av 

båda lärarna.  

Båda lärarna har liknande svar vad gäller syftet med att se på film. Lärare 1 berättar att hon visar 

film med engelsk text, eftersom de då kan höra, läsa det engelska språket, samt höra intonationen. 

Dessutom får eleverna en generell förståelse för hur man använder det engelska språket. Genom 

att se på filmen får eleverna en förståelse för vad som händer på tv:n utan att nödvändigtvis förstå 

allt. Genom att de inser att de förstår så ökar elevernas självförtroende. Vidare berättar Lärare 1 

att eleverna även genom att se på film eller tv-serier kan förstå vad som händer utan att 

nödvändigtvis förstå vartenda ord. Genom att bilder och tal sätts ihop så förstår eleverna trots allt 



22 

vad som händer. Förutom detta, berättar Lärare 1, får även eleverna en viss förståelse för det 

regionala talet (främst amerikansk och brittisk engelska).  

Lärare 2 har i stort sätt samma syn på films syfte i just denna aspekt. Hon påpekar också att det är 

viktigare att eleverna ser sammanhanget i det de ser.  Man kan när man ser på film förstå 

sammanhanget utan att förstå allt som sägs. Lärare 2 pekar istället främst på att film är ett bra 

avbrott från den traditionella engelskundervisningen. Film och tv-serier kan användas som en 

”morot” för att få eleverna att även jobba i till exempel sina böcker. Lärare 2 tycker det är viktigt 

att filmerna som visas är pedagogiska filmer, men eleverna måste också tycka det är kul att se på 

filmen eller tv-serien som visas. Vidare förtydligar Lärare 2 att filmvisning är viktig för att man 

kan få en muntlig språklig och innehållsmässig förståelse. Det är viktigt att kunna koppla film 

och tv-visningen till övrig engelskundervisning även om eleverna bör få se filmen för att de helt 

enkelt tycker det är roligt. Man kan koppla ihop de båda genom att till exempel låta eleverna läsa 

en bok först och sedan låta dem få se på filmen. I en av läroböckerna står det om en film som 

heter Outsiders. Enligt Lärare 2 är ett bra sätt att ta hjälp av filmen att först låta eleverna läsa om 

filmen i boken och sedan få se den. Lärare 2 påpekar även att film kan vara bra ur en 

”ordningssynvinkel” också. Om man har engelska med en klass som man vet är lite stökiga vid 

speciella tillfällen, till exempel efter lunch, kan man rädda en lektion genom att låta dem se på 

film. Genom att ha filmvisning och koppla det till undervisningen kan en lektion som annars 

riskerade att bli ett fiasko nu istället bli ett nyttigt inlärningstillfälle. 

 Ett ytterligare syfte är att låta eleverna se på engelska filmer som har ett historiskt budskap, 

någonting som man också skall ta med in i engelskundervisningen enligt kursplanen. Lärare 2 

visar flera exempel på bra filmer som man kan använda. Far and Away och Hästen från Havet är 

två filmer som tar upp Irlands historia och som med fördel kan användas i undervisningen. På det 

sättet får man med både språket och historien. Alla filmer fungerar dock inte. Call of the wild är, 

enligt Lärare 2 en bra film, men det talas för lite engelska i den för att vara användbar i 

undervisningen. Lärare 2 poängterar att det är mycket viktigt att eleverna tycker att filmerna är 

roliga för att de över huvud taget skall vara användbara. ”Mossighet” är enligt Lärare 2 någonting 

som eleverna är mycket känsliga för. Därför måste man alltid hålla ögonen öppna. 
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 Det finns en del realiafilmer som är specifikt gjorda för att eleverna skall lära sig olika länders 

seder och bruk, men de är för få och för gamla. Till exempel finns det filmer om engelsktalande 

länders skolor, men de är så gamla att de ibland inte ens är aktuella enligt Lärare 2.  

Vad gäller uppföljningar skiljer sig de båda lärarna relativt mycket. Lärare 1 berättar att hon 

oftast inte har några direkta uppföljningar. Hon har helt enkelt bara låtit filmerna ”rulla på” utan 

att ta upp vad som visats efteråt. Det finns dock några undantag. När klassen har sett på Goal har 

hon efter undervisningen skrivit upp glosor på tavlan. Dessutom har eleverna fått skriva egna 

repliker till det de sett på tv, och därefter bygga en ”story” kring replikerna. Dessutom finns det 

en del filmer som har bra uppföljningsmaterial. Både Bend it like Beckham och Catch me if you 

can har bra uppföljningsmaterial enligt Lärare 1. Det handlar då inte om någon glos- eller 

grammatikuppföljning utan snarare om diskussionsunderlag. De gånger som man trots allt har 

viss glosuppföljning, som när man till exempel sett på Goal är det viktigt att inte bara ta för svåra 

ord då det är dåligt för elevernas självförtroende. Däremot kan de ibland själva få välja ut ord 

från filmer och tv-program som de tycker att de behöver lära sig. Att samla på sig ord vid tv-

visning hoppas Lärare 1 till slut skall bli en vanesak.  

Lärare 2 påpekar att det är viktigt att kunna motivera filmvisningen med att den på något sätt hör 

samman med övrig klassrumsundervisning. Däremot är det viktigt att inte ha för mycket 

uppföljning eftersom risken då är att det förtar hela nöjet för eleverna. Eventuellt kan man dock 

låta eleverna skriva en sammanfattning av det de just har sett.  

Ingen av lärarna tror att film eller tv-serie är ett fördelaktigt sätt för eleverna att lära sig nya 

glosor. Däremot påpekar Lärare 1 att det är ett roligare sätt att lära in glosor än att bara sitta och 

glo på rutan i deras textbok. Dessutom får eleverna se hur orden används i ett sammanhang vilket 

är bra. Lärare 2 använder inte filmvisning alls för glosinlärning, utan mer i så fall som ett tema. 

Ingen av dem tycker heller att de kan se att glosinlärningen blir bättre på grund av film och tv-

visning. Lärare 1 tycker dock att filmvisning är ett bra komplement, men inte mer än så. Det skall 

fortfarande vara kul, som en belöning. Lärare 2 tycker liknande saker som Lärare 1. Hon tycker 

det är mindre viktigt att de lär sig glosor av att se på film. Istället påpekar hon att det är viktigare 

att de skall lära sig sammanhanget och att eleverna ser de olika stämningarna i filmen. På det 

sättet hör eleverna glosorna och får ändå en upprepning av dem. Lärare 2 säger dock att man visst 

kan ta upp vissa glosor efter filmen, men det är definitivt inte det bästa sättet.  
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Hon påpekar dock att filmvisning trots allt är en bra metod att använda sig av i 

engelskundervisningen, eftersom film är någonting som de är vana vid hemifrån.  

Som man kan se ovan så tycker de båda lärarna att mer traditionell glosinlärning är att föredra 

framför filmvisning. Lärare 1 visar på att det finns andra roliga sätt för eleverna att lära sig 

glosor, som att skriva upp ord på tavlan, upprepa dem i kör och på en gång ta bort ord så att 

eleverna till sist fortsätter upprepa orden utom att se dem på tavlan.  

2.7  Test – visning av filmen Goal  

För att se om elever i praktiken har möjlighet lära sig nya ord efter att ha sett på film i 

engelskundervisningen fick en klass se på ett avsnitt av tv- serien Goal, med engelsk textning. 

För att förstå svaren i intervjuerna är det nödvändigt att ge en sammanfattning av vad avsnittet 

handlade om. Goal är en brittisk tv-serie från 2003 som handlar om sydamerikanen Manni som 

kommer till fotbollsklubben London Rangers för att provspela i en månad. I det första avsnittet 

kommer Manni till London, där han får bekanta sig med sin nya klubb. Bland annat visas han 

runt av en assistent som visar honom hans hotellrum, tar med honom på en match med London 

Rangers, samt visar honom runt på arenan efter matchen. Vid rundvisningen ger assistenten 

Manni ett glas juice, som han råkar spilla över sig. Han hamnar i och med detta hos lagets 

materialförvaltare som erbjuder sig att tvätta Mannis kläder vilket han avböjer. Istället tar sig 

Manni ut på planen för att känna på gräset, där han hoppas få spela. Han blir då bortkörd av 

vakter som bara tror att han är en vanlig kille som vill känna på det gräs där hans favoritlag 

spelar. På grund av språksvårigheter och det faktum att vakterna inte känner igen Manni kastas 

han ut från arenan. Några av Mannis nya lagkamrater ser vad som händer. Assistenten letar efter 

Manni, men på grund av att två av hans nya lagkamrater vill ”välkomna” honom till klubben 

genom att spela honom ett spratt berättar de inte för assistenten vad som hänt. Därför dröjer det 

så länge innan man får upp spåret av Manni att han hinner villa bort sig i London. Manni vet inte 

vilket hotell han bor på, och därför kan ingen hjälpa honom.  

Jag var närvarande på lektionen då eleverna såg på Goal. Eleverna skötte sig exemplariskt, och 

med mycket få undantag var eleverna tysta och verkade uppriktigt intresserade av vad som hände 

på tv:n.   
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2.8 Elevintervjuer 

Efter att ha sett på filmen mindes de olika eleverna ord som användes ofta i filmen. Av de tolv 

eleverna sa endast tre att de inte kom ihåg några specifika ord som använts mycket i programmet. 

Det är intressant är att endast en av eleverna här väljer att ta upp ett ord som han aldrig hört förut; 

nämligen trial period vilket betyder provperiod eller den tid som Manni i det här fallet får på sig 

för att visa att han är bra nog för att få spela i laget. Ytterligare två elever hävdade att de kom 

ihåg samma ord, fast i deras fall var det inte nytt för dem. Tre av eleverna påpekade att ordet 

football upprepades många gånger och att de därför kom ihåg det. Tre av eleverna påpekade att 

orden Yes, please och thanks upprepades ofta. ”Det är för att vara trevlig, ha respekt”, påpekar en 

elev upprepandet av ordet.  En elev kom ihåg att ordet many upprepades flertalet gånger och 

specifikt då Manni gick vilse. Vidare kom en av eleverna ihåg London Rangers och ytterligare en 

ordet orangejuice som ord som upprepades ofta. Eleven som kom ihåg ordet apelsinjuice 

berättade att anledningen till att han kom ihåg just det ordet berodde inte bara på att det 

upprepades många gånger, utom dessutom eftersom han gillade apelsinjuice. Här ser man alltså 

att ord som eleverna redan kunde är de första ord som de nämner när de fritt fick berätta om ord 

som de mindes efter tv-visningen.  

Av de tolv intervjuade eleverna är det endast tre som kan peka på nya ord som de lärt sig 

innebörden av efter att ha tittat på filmen. Man skall dock inte bortse från att övriga från början 

redan kunde de ord som användes i programmet. Två av dessa elever tar upp samma ord: trial. 

Varför de lärt sig just detta ord berodde på liknande saker enligt de två eleverna. Den första 

eleven berättade att det helt enkelt var vad serien handlade om, vilket gjorde det lätt att lära sig. 

Dessutom upprepades det så ofta att det var svårt att inte lägga märke till. ”När han blev utslängd 

så sa de ’det’ hela tiden, plus när han kom dit, plus när han skulle bli representerad 

[sic].”Liknande svar kom från den andra eleven som lärt sig detta ord. ”Han skulle pröva att 

spela, plus en annan kille. Därför kommer jag ihåg det!” En elev hade genom att se på filmen lärt 

sig att ordet nill betyder noll i samband med sportresultat på engelska. Detta lärde sig eleven då 

man under en fotbollsscen fick se hur ett av lagen gjorde mål. Ytterligare en elev påpekade att 

han aldrig hört talas om London Rangers, fast han kunde förklara vad London var samt vad ordet 

Rangers betydde. Detta bör man bortse från då London Rangers är en fiktiv brittisk fotbollsklubb. 
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Även de som inte hade lärt sig nya ord hade däremot viktiga kommentarer att tillägga. Intressant 

var att några av dem kom med förklaringar till varför de inte lärt sig några nya ord. En av dem 

förklarade att ”det var nya ord, men jag förstod handlingen ändå”. Alltså behövde eleven inte 

komma ihåg de nya ord som sades utan kunde helt enkelt koncentrera sig på handlingen utan att 

fastna vid några nya ord. Liknande svar kom från ytterligare en elev: ”Jag kände igen alla. 

Stannade inte och tänkte efter på något och översatte direkt utan att tänka efter”. Två nya ord 

kunde tre elever berätta att de lärt sig efter att ha sett på filmen: trial (period) och nill. Detta kan 

ha berott på att många av eleverna redan kunde de ord som användes i avsnittet. Som nämnts 

tidigare var detta en ojämn klass med både duktiga och mindre duktiga elever och alltså är det 

möjligt att några av dem kunde många ord, medan andra kunde mycket få. Dessutom upprepades 

orden inte tillräckligt många gånger som de enligt Webb & Rodgers måste göra för att man ska 

kunna lära sig nya ord (Webb & Rodgers 2009:422-423).  För att förutsättningarna för detta 

skulle bli som bäst skulle i så fall eleverna behöva se samma avsnitt flera gånger. 

Frågan om var eleverna tror Goal utspelar sig och varför de trodde att det var så kan tyckas 

underlig eftersom vi redan i beskrivningen sett att Manni provspelar för laget London Rangers. 

Det visade sig dock inte så självklart. Alla elever trodde att filmen var inspelad i England utom 

en som trodde att den var inspelad i Italien. Eleven i fråga kunde dock inte förklara varför hon 

trodde det. De som kunde berätta att England var inspelningsplatsen förklarade det på olika sätt. 

Endast två av eleverna sa att det utspelade sig i London, England eftersom ”de var där” som en av 

dem förklarade det. En annan elev sa att programmet var inspelad i England, men hon kunde inte 

förklara varför hon visste det. Fem av eleverna kunde säga att den var inspelad i England på 

grund av det sätt de pratade. En av eleverna förklarade att ”de pratade annorlunda i filmen än de 

som bor i USA”. Intressant nog förklarade flertalet elever att språket inte var det som gjorde att 

de förstod att de var i England. Två kunde se de röda bussarna åka omkring och kunde därför 

säga att London var inspelningsplatsen. Tre stycken pekade på att bebyggelsen och de kända 

ställena som visades i filmen visade var filmen var inspelad; ”England. Själva bebyggelsen och 

allting är England”. 

Eleverna fick även frågan om vilka andra saker de själva tyckte att de lärde sig genom att se på 

film och varför film var ett bra sätt för språkinlärning. Här hade eleverna mycket intressant att 

säga. Två elever tyckte det var bra att ha svensk text, eftersom man då både kunde se orden på 
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svenska och höra hur de uttalades på engelska. En av dessa sa dock att man även kan använda sig 

av engelsk text eftersom man ju faktiskt kan se på bilderna vad som händer. Även andra åsikter 

kom fram angående varför film är bra då de handlar om att lära sig nya ord. ”För att i en film så 

ser du en bild av vad de gör och då kan jag koppla det till ordet”. Liknande åsikter kom ifrån en 

annan elev som trodde att man kunde lära sig nya ord från att se på film eftersom ”det är bra för 

att man lyssnar, eftersom det är kul att se på film. Fast om det inte är kul lyssnar man inte”. 

  Det framkom även att flera elever tyckte att det var bra att se på film eftersom man då lärde sig 

hur olika engelska dialekter lät. ”Man kan lära sig hur ord uttalas, i den här serien hörde man att 

det lät jätteolika det amerikanska språket. De har dessutom en massa olika dialekter, med en 

massa olika ord som man måste komma ihåg.” Två elever förklarade att de inte lär sig någonting 

alls eller i varje fall mycket lite av att se på film i skolan. En förklarade att det berodde på att han 

redan kunde det mesta men kom det fram några nya ord så såg han till att lära sig dem också. Den 

andra eleven förklarade att även om han inte lärde sig några nya ord så var det ändå kul att få se 

på film i engelskan eftersom ”man får slappna av”. Detta kan bero på att elevernas förutsättningar 

är olika. Vissa elever i klassen hade mycket lätt för ord, och därför är det möjligt att filmen 

kändes barnslig och övertydlig för dem. De eleverna kunde dock slappna av, och på det sättet 

förhoppningsvis motiveras till övrig engelskundervisning. För de elever som innan inte kunde 

lika många ord blev filmen en utmaning att förstå, och därmed nyttig inlärningsmässigt för dem.  

Andra svar gavs också. En elev tyckte till exempel att det var bra att man i Goal fick se att de 

flesta var artiga så att ”man skall ha respekt och säga please om man åker dit”. Ett annat språkligt 

förslag på varför det är fördelaktigt att se på film var att folk som är dåliga på engelska ofta säger 

yes. Eleven med detta uttalande syftar på Manni som kom från Sydamerika och som en person 

som inte har engelska som sitt modersmål så använde han mycket riktigt ordet ”yes” mycket. 

Samma elev förklarade att det var bra att se på film eftersom nya situationer uppkommer i 

filmens värld. Som exempel gav han det mål man fick se där han även lärde sig ett nytt ord: nill. 

Av tolv elever var det endast en som inte trodde att det var bra för språkinlärningen att se på film. 

Eleven i fråga kunde dock inte motivera varför, utan konstaterade bara att ”det inte funkar så”. En 

av eleverna påpekade att filmvisning var viktig eftersom man hör ”sammanhanget av engelskt 

pratande”, alltså hur man sätter ihop meningar. Samma elev tyckte också det var bra att se på 

film, eftersom man då hörde ord som man redan kunde upprepas, vilka man skulle kunna tappa 

annars. Något oväntade användningsområden uppkom av en del av de intervjuade eleverna. 
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 En elev tyckte inte bara att man kunde lära sig nya ord och uttal av att se på film, utan hon 

påpekade även att man ”genom att se på film kan man lära sig skriva”. 

Alla elever i intervjuundersökningen tyckte att det var bra att se på film i skolan. Några av 

eleverna pratade under intervjun närmare om vad de tyckte om film på skolan, då de på slutet av 

intervjun fick prata fritt om filmvisning på engelskundervisningen. En av eleverna tyckte att det 

visades lagom mycket film. Sex elever uttryckte att de tyckte det var bra att se på film i 

engelskundervisningen, men tre av dessa elever tyckte det var bra på andra grunder än 

inlärningsmässiga. En av dessa tre tyckte det var för jobbigt att bara jobba i sin bok hela tiden. De 

andra två tyckte det var tråkigt att jobba med engelska och påpekade att de behövde ett avbrott 

från att bara sitta och jobba. Intressant här är att två av dessa tre inte tycks betrakta filmen som en 

del av undervisningen eftersom de fördrog film framför ”skoljobb” samt” att sitta och jobba”. 

Mer positiv var en av de intervjuade flickorna. Hon ville gärna se på mer film i skolan eftersom 

”man lär sig lite mer och så är det roligt.” En av pojkarna gav längst svar då han fick prata fritt 

om sina känslor om filmvisning i engelskundervisningen. Han tyckte att det inte bara var för lite 

filmer, filmerna man fick se var för dåliga filmer, och dessutom för barnsliga. För att man skall 

kunna lära sig tyckte eleven att de måste vara roligare. Om man fick se till exempel ”Sagan om 

ringen, skulle man tycka den var rolig och då skulle man orka hänga med”. ”Ju roligare filmer det 

är, ju mer lär man sig.” Slutligen påpekar han att man bör se på film med engelsk text, men att 

man inte behöver börja med det förrän i sexan. Även detta kan ses på ett exempel att det är svårt 

att hitta en film som passar alla i skolan. Eleven i fråga kunde förmodligen mycket engelska och 

fick därmed ingen utmaning av att se på Goal. 
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3. Slutsats och diskussion 

Både tidigare forskning och min egen forskning visar på vilka fördelar det kan finnas med att 

använda film och tv-program i skolan. Det finns, som tidigare konstaterats, mycket lite tidigare 

forskning om att lära sig nya språk genom att se på film och tv-program. Däremot finns det 

tidigare forskning om språkinlärning, film och tv-visning och motivation som går att applicera på 

ett tillfredsställande sätt på denna undersökning. Först och främst gäller det att hitta passande 

filmer och tv-program för eleverna. Webb & Rodgers konstaterar att många filmer kan vara för 

svåra vad gäller språket för att ha kunnat användas i undervisningen (Webb & Rodgers 2009:407-

408).   Samma problem pekar den intervjuade Lärare 2 på. Hon har svårt att hitta material som 

passar eleverna. Därför förlitar sig både Lärare 1 och Lärare 2 på utbildningsradions program 

som är designade för att vara pedagogiska. Detta stöds av forskning från Webb & Rodgers som 

konstaterar att man bara skall visa film som är anpassad för elevernas nivå (Webb & Rodgers 

2009:408). Däremot kvarstår problemet att alla elever i samma klass inte ligger på samma nivå. 

Undersökningen visar att många elever tycker att det som visas är för lätt.  

Ordinlärning via film eller tv-program tycks vara problematisk. Både Webb & Rodgers och 

Tarnac visar i sin forskning att upprepning krävs för att lära sig nya ord (Webb & Rodgers 

2009:422-423, Tarnac 2008:10).  Det är möjligt att se samma film om och om igen, vilket 

rekommenderas av Webb & Rodgers, men som vi kan se, både i Larssons uppsats och de 

lärarintervjuer som genomfördes för denna undersökning finns det för lite tid. Det test som jag 

genomförde på elever i årskurs åtta visade dock att de kom ihåg ord som upprepats många gånger 

i tv-programmet som de såg, medan de flesta av eleverna inte kunde komma ihåg några nya ord 

från det program som de nyligen sett. Även i elevenkäterna framkom det att eleverna till viss del 

tyckte det var viktigt med upprepningar.  

Indirekt inlärning av nya ord är dock möjlig. Detta stöds av forskning från Webb & Rodgers och 

Sundqvist. Den senare visar att det är viktigt för eleverna att komma i kontakt med engelska på 

fritiden för att kunna lära sig nya ord, och detta visas genom att elevers engelskbetyg har direkt 

koppling till hur mycket de kommer i kontakt med engelska på fritiden. Däremot ligger varken 

film eller tv i topp på Sundqvists lista över vilka medier som elever lär sig mest engelska av på 

fritiden (Sundqvist 2009:121-122). Det relevanta för hennes undersökning i förhållande till min 
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är att elever förhoppningsvis omedvetet lär sig engelska av att se på film och tv, både vad gäller 

deras tal och deras ordförståelse.  

För att lära sig någonting av att se på film och tv-program bör man kombinera visningen med 

skrivet material enligt Webb & Rodgers (Webb & Rodgers 2009:420). Elevenkäterna visar att 

detta görs mycket sällan i klassundervisningen. Inte heller de intervjuade lärarna har speciellt 

mycket uppföljning, även om Lärare 2 ansåg det viktigt att koppla visning av film eller tv-

program till vad man annars arbetar med i klassrummet.  

I hög grad användes alltså film och tv-visning som ett sätt att bryta av från den vanliga 

monotonin av Lärare 2. Detta är enligt Dörnyei väldigt viktigt. Han anser att man måste variera 

undervisningen för att eleverna skall vara motiverade att arbeta (Dörnyei 2001:64). Detta 

framkom även av flera av de intervjuade eleverna i samband med testet. De tyckte att man skulle 

se på film för att det var ett välkommet avbrott från den vanliga klassrumsundervisningen. Detta 

stöds även av Lärare 2, som till viss grad tyckte att det var det viktigaste användningsområdet för 

filmvisningen. Likaså var det även viktigt enligt både Lärare 2 och elever i både testet och i 

intervjuerna att man visade filmer och tv-program som engagerade eleverna. Annars är risken 

stor att de inte tar in det de ser.  

De intervjuade lärarna hade följande syfte med att visa film och tv-program: lära eleverna att höra 

engelskt tal och intonation, lära dem läsa på tv:n, lära sig saker om engelsktalande länder, öka 

deras självförtroende, låta dem höra regionala accenter, se sammanhang samt få ett avbrott från 

den vanliga klassrumsundervisningen. Sammanhanget har nämnts som viktigt i både den tidigare 

forskningen, av eleverna själva och av lärarna. Att se vad som händer på tv:n och på en gång höra 

vad som sägs ger denna visuella inlärning en fördel gentemot till exempel böcker. Däremot har 

det diskuterats om programmet eller filmen skall vara textad. Medan Webb & Rodgers visar olika 

tidigare forskning som både förespråkar textad visning och otextad visning, tycker en del elever 

inom ramen av denna undersökning, att textningen skall vara på svenska för att man på så sätt 

direkt kan se vad ordet som sägs betyder (Webb & Rodgers 2009:411-412).  

Eleverna själva i den genomförda enkäten anser att film och tv-visning är bra då majoriteten 

tycker att de i hög grad lär sig nya ord, kultur, accenter och dialekter och ordföljd av att se på 

film och tv-program. Detta stöds dock inte av någon tidigare forskning (förutom i fallet nya ord, 
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men då krävs upprepning). Till viss del håller dock de intervjuade lärarna med om att eleverna till 

viss grad kan lära sig de ovanstående kategorierna.  

Den första forskningsfrågan löd Vad lär sig eleverna i praktiken av att se på film? Varför? Den 

kan sammanfattas med att de framför allt får upprepning av ord som de redan kunnat. Förutom 

detta ökas elevernas motivation till annan engelskundervisning samt kan förhoppningsvis med 

hjälp av skrivet material öka elevernas ordförståelse. 

Forskningsfråga två löd Hur mycket film används i de undersökta klasserna? Lärare 1 visade 

regelbundet film. Varannan vecka såg eleverna en halvtimme. Lärare 2 var mer oregelbunden i 

sin filmvisning, detta beroende på att hon sällan hittade lämpligt material. Av eleverna i 

elevenkäten tyckte majoriteten att för lite film visades i skolan. Endast fyra av 45 svarande elever 

tyckte att de såg lagom mycket film, övriga tyckte att de såg lite eller för lite film. Det finns inget 

synbart samband mellan hur mycket film som visades i de undersökta klasserna gentemot vilka 

betyg eleverna hade. Båda klasserna i enkäten tyckte att de såg på för lite film. Även om den ena 

klassen beskrevs som betygsmässigt duktigare kan man inte koppla detta till hur mycket film 

klasserna såg då de tycktes se ungefär lika mycket. Mer film kanske skulle ha visats om det 

funnits mer tid. Detta kan vi se i undersökningen gjord av Larsson där hennes intervjuade lärare 

egentligen önskat visa mer film, men inte kunnat göra detta på grund av tidsbrist.  

Fråga tre Vad tycker lärarna om användandet av film i undervisningen? kan sammanfattas som 

följer. De intervjuade lärarna ser film som ett komplement till övrig undervisning, men de tror 

inte att de lär sig mer av att se på film än annan undervisning. Liksom Webb & Rodgers föredrar 

de skriven form framför film (Webb & Rodgers: 356).  

Vad tycker eleverna om användandet av film och tv-program i undervisningen? Eleverna själva 

tycker att de lär sig väldigt mycket av att se på film och tv-program. Detta stöds även av Ehrndals 

undersökning där 90 % föredrog att lära sig nya ord genom att se på tv eller läsa böcker. Detta 

stämmer inte fullständigt överens med tidigare forskning. Film och tv-program i klassrummet är 

en så populär undervisningsmetod bland eleverna att de möjligen själva tycker sig lära sig mer än 

vad som egentligen är fallet.  

Det tycks som om det idag visas lagom mycket film i engelskundervisningen. Då det är svårt för 

elever att lära sig nya saker om det engelska språket eller den engelska kulturen bara genom att se 
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på en film en gång så bör film och tv-program snarare ses som ett stöd för övrig undervisning. 

Man bör kunna koppla visningen till vad man annars håller på med i klassrummet eller helt enkelt 

använda visningen som en paus för att bryta monotonin. Det finns dock mycket tydligt fördelar 

av att visa film för elever. Till exempel får de en upprepning av ord som de tidigare hört, men 

som med hjälp av filmen eller tv-programmet kanske kan stanna kvar hos eleven.  

Vidare forskning skulle kunna rikta in sig på hur de tv-program som visas i skolan är 

konstruerade ur pedagogisk synvinkel. Det skulle även vara intressant att göra ett liknande test 

som genomförts i denna undersökning, men följa upp elevernas kunskaper kontinuerligt. Om de 

har lärt sig nya ord genom att se på film, minns de då dem efter en vecka? 
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Bilaga 1: Frågor till lärarintervju 

 

1. Använder du ofta film i engelskundervisningen? Varför, varför inte? 

 

2. Vad vill du ha ut av att visa film i engelskundervisningen (vad är ditt syfte)? 

 

3. Vad har du för slags uppföljning när du har sett på film med dina elever, om du har någon? 

 

4. Vad är fördelarna vad gäller glosinlärning med att se på film till skillnad från andra 

inlärningsmetoder? 

 

5. Ser du att glosinlärningen blir bättre med hjälp av filmvisning? 

 

6. Vilken metod anser du vara den bästa vad gäller glosinlärning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2: Intervjufrågor efter film 

1. Har du lärt dig några nya ord efter att ha sett på filmen? Vilka? 

 

2. Varför tror du att du kommer ihåg just de orden?  

 

3. Vid vilket tillfälle i programmet användes orden? 

 

4. I vilket land tror du att serien är gjord? Varför? 

 

5. Tycker du själv att du lärt dig något nytt vad gäller det engelska språket av att ha sett på filmen 

(Generellt)? 

 

6. Tror du att du genom att se på film skulle kunna lära dig nya ord? Varför? Varför inte? 

 

7. Varför är det bra att se på film i skolan gällande det engelska språket?  

 

 

 

  

 

 



 

Bilaga 3: Elevenkät 

Enkät: Inlärande av nya ord genom att se på tv-program eller film i engelskundervisningen 

Tjej   Kille 

 

Hur lätt anser du att du har för att lära in nya ord på engelska? 

Mycket svårt  Ganska svårt Medel Ganska lätt Lätt  

 

Hur mycket tror du att film eller tv-program hjälper dig i ditt lärande av det engelska språket? 

Väldigt mycket  Ganska Mycket  Medel  Ganska lite Väldigt lite 

 

Hur mycket film tycker du att ni ser på under engelskundervisningen? 

För mycket Mycket Lagom mycket  Lite För lite 

 

Till vilken grad tycker du att du att du lär dig nya ord av att se på film eller tv-program i 

engelskundervisningen? 

Mycket hög grad Ganska hög grad Liten grad Mycket liten grad 

 

Varför tror du att man kan lära sig nya ord av att se på film? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Till vilken grad tycker du att man lär sig saker om engelsktalande lands kulturer genom att se på 

film eller tv-program i engelskundervisningen? 

Mycket hög grad Ganska hög grad Liten grad Mycket liten grad 



 

Till vilken grad tycker du att man lär olika engelska dialekter och accenter genom att se på film 

eller tv-program i engelskundervisningen? 

Mycket hög grad Ganska hög grad Liten grad Mycket liten grad 

 

Till vilken grad tycker du att du lär dig hur det engelska språket är sammansatt (t.ex ordföljden) 

genom att se på film eller tv-program i engelskundervisningen? 

Mycket hög grad Ganska hög grad Liten grad Mycket liten grad 

 

Vad mer kan man lära sig av att se på tv-program eller film under engelskundervisningen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Hur följer ni upp nya ord efter att ha sett på tv-program/ film på engelsklektionen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan! 

Martin 

 

 

 


