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Sammandrag 

Den här studien syftar till att undersöka elevers syn på skolans roll när de lär sig engelska och 

deras attityder till det engelska språket och engelskundervisningen. Studien genomfördes med 

hjälp av en enkätundersökning, där 92 elever i årskurs 9 från två olika högstadieskolor deltog. 

Resultatet visar att eleverna är positivt inställda till det engelska språket och fritidsengelskan. 

Majoriteten av dem tycker att de inhämtar mer kunskap i engelska på fritiden än i skolan och 

knappt hälften tycker att de lär sig språket bäst själva, utan skolans hjälp. Resultatet visar 

också att en stor majoritet av eleverna anser att skolan har en viktig roll när de lär sig engelska 

och de inser vikten av att inhämta grammatiska kunskaper. Eleverna värderar den muntliga 

förmågan högt och många av dem anser att det är lättare att prata engelska på fritiden än i 

skolan. Majoriteten elever anser också att undervisningen behöver anpassas till att likna deras 

fritidsengelska mer och många elever ser gärna att det är mer arbete med film på lektionerna. 

Resultatet visar även att det förekommer en viss könsskillnad vid några av frågorna.  

Nyckelord: engelska, fritidsengelska, andraspråksinlärning, attityder, motivation  

 

Abstract 

This study aims to investigate students view on the importance of school when learning 

English and their attitudes towards English and English studies. The study was performed by 

using a survey, where 92 students in 9
th

 grade from two different secondary schools 

participated. The result shows that the students have a positive attitude towards the English 

language and their spare time English. The majority of them think they acquire more 

knowledge of English in their spare time than in school and nearly half of them think they 

learn the language best on their own, without assistance from school. The result also shows 

that the majority of the students think school has an important role when they learn English 

and they understand the importance of learning grammar. The students value the oral 

proficiency highly and many of them consider it easier to speak English in their spare time 

than in school. The majority of the students also think that the lessons need to be adjusted to 

be more similar to their spare time English and many of the students would like to work more 

with film during the lessons. The result also shows some differences in gender in some of the 

questions. 

Keywords: English, spare time English, second language acquisition, attitudes, motivation  
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1. Inledning 

Vi lever i en värld där det engelska språket används som den globala kommunikationens väg, 

för politiker länder emellan likaväl som för gemene man på gatan. Engelskan blir allt 

vanligare i Sverige och många gånger tänker vi nog inte ens på hur mycket engelska som 

faktiskt omger oss, genom t.ex. TV, radio, film, musik, datorspel etc. Den engelska trenden är 

troligen desto tydligare för den äldre generationen, vars engelskutbildning inte var en 

självklarhet, då en allt större del av den information vi förväntas ta del av är på engelska.  

 

Enligt Kotsinas (2003) är det ingen slump att engelskans inflytande ökar. Behovet av språket 

ökar genom att samhället förändras. På 1950-talet var det inte självklart med en grundlig 

engelskundervisning, utlandssemestrar var ovanliga och medieutbudet var begränsat. 

Nuförtiden är engelskundervisningen obligatorisk, utlandssemestrar är vanligt och det finns 

ett nästintill obegränsat utbud av engelskspråkig media. Det engelska språket får ta plats och 

används i större utsträckning av svenskar idag än för 60 år sedan (Kotsinas 2003: 246-248).  

 

Sett ur ett europeiskt perspektiv ligger Sverige i topp vad det gäller kunskaper i det engelska 

språket (Skolverket 2012: 44). Svenska ungdomar har i regel goda kunskaper i engelska och 

uppvisar ett gott självförtroende gällande sin egen språkliga förmåga (Skolverket 2004: 3; 

Skolverket 2012: 44). Oftast har de inga problem att se på engelska filmer utan svensk text 

eller att förstå engelska sångtexter. Många kommunicerar på engelska på Internet och kan 

t.ex. förstå både slang och ordspråk. I en undersökning från Skolinspektionen (2011) visade 

det sig dock att många elever skiljer på skolengelska och fritidsengelska, och att de känner en 

osäkerhet i sin muntliga förmåga när det kommer till att vara verbalt aktiv på lektionerna 

(Skolinspektionen 2011: 8). 

 

Då det i dagens samhälle kan inhämtas så mycket engelska utanför skolans portar, och det 

faktum att elever dessutom skiljer på den engelska de lär sig i skolan och den engelska de 

möter på fritiden, vore det intressant att undersöka hur elever ser på skolans roll när de lär sig 

engelska och vilken inställning de har till engelskundervisningen.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka elevers syn på skolans roll när det gäller att lära sig 

engelska, deras åsikter kring skolämnet engelska och engelskundervisningen. Mina 

frågeställningar är följande:  

 

 Hur ser elever i årskurs 9 på skolans roll när det gäller att lära sig engelska? 

 Vilken attityd har dessa elever till engelska och engelskundervisningen? 

 Finns det något samband mellan deras attityd till engelskundervisningen och den 

engelska de möter på fritiden? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Andraspråksinlärning 

Andraspråksinlärning är ett relativt ungt forskningsområde sett ur ett vetenskapshistoriskt 

perspektiv. Det började ses som en fristående vetenskaplig disciplin först i slutet av 1960-

talet, då det tidigare länge varit nära sammankopplat med frågor som rör språkundervisning. 

Man brukar säga att det är vid 1960-talets slut som den moderna forskningen om 

språkinlärningsprocesser tog sin början och idag ses andraspråksinlärning som ett 

fascinerande studieobjekt i sig av många forskare (Abrahamsson 2009: 19-20).  

 

2.1.1 Begreppen förstaspråk, andraspråk och främmandespråk 

Det språk som en individ lär sig först kallas, enligt Abrahamsson (2009), för förstaspråk (eller 

modersmål) och tillägnandet sker genom exponering för språket från föräldrar och andra 

personer i barnets närhet. Ofta är förstaspråket en individs bästa språk, men det behöver inte 

alltid vara så. I immigrationssammanhang är det t.ex. vanligt att barn till slut behärskar sitt 

andraspråk bäst. En individ kan också ha flera förstaspråk. Talar föräldrarna konsekvent två 

olika språk med barnet får det två förstaspråk, s.k. simultan tvåspråkighet (Abrahamsson 

2009: 13-14).  

 

Begreppet andraspråk brukar, enligt Abrahamsson (2009: 13-14), beteckna det eller de språk 

som en person lär sig efter att förstaspråket har etablerats eller börjat etableras. Termerna 
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förstaspråk och andraspråk bygger således på den ordningsföljd en person lärt sig språken och 

inte på hur bra språken behärskas eller i vilken ordning en individ väljer att rangordna sina 

språk.  

 

Det finns också en striktare betydelse av termen andraspråk, vilket används för att skilja 

begreppen andraspråk och främmandespråk åt. Ett andraspråk är i sträng betydelse ett språk 

som tillägnas i den miljö där språket fungerar som huvudsakligt kommunikationsmedel och 

begreppet främmandespråk betecknar språk som lärs in i en miljö där språket normalt inte 

talas, t.ex. när svenska elever läser spanska i skolan. Begreppet andraspråk används dock 

oftast som en paraplyterm för de språk som lärs in efter förstaspråket, eftersom dess betydelse 

är ett språk, vilket som helst, som har lärts in efter förstaspråket. Undantag är i de studier där 

det medvetet fokuseras på skillnader och effekter av respektive inlärningstyp (Abrahamsson 

2009: 14-15). 

 

Tillägnandet av ett förstaspråk och ett andraspråk skiljer sig även åt på fler punkter än de som 

redan nämnts. Det är få andraspråksinlärare som kan komma upp till den språkliga nivå som 

förstaspråksutövare har. De fastnar vanligtvis på en viss nivå och har svårt att utvecklas 

vidare, dvs. deras språkliga fel fossiliseras. Detta är inte fallet hos förstaspråksinlärare, 

eftersom de språkliga fel de gör inte blir permanenta (Sigurd & Håkansson 2007: 150; 

Tornberg 2009). Utvecklingen ser också annorlunda ut. Eftersom andraspråksinläraren redan 

tillägnat sig ett språk, sker inte kognitiv utveckling parallellt med språkutvecklingen, vilket 

det gör hos små barn som ska tillägna sig sitt förstaspråk (Sigurd & Håkansson 2007: 150).          

 

2.1.2 Engelska – ett andraspråk eller ett främmandespråk i Sverige? 

Den striktare betydelsen av termen andraspråk, i vilken begreppen andraspråk och 

främmandespråk skiljs åt (Abrahamsson 2009), anser Hedström (2001) som viktigt. Han ser 

en klar skillnad mellan andraspråks- och främmandespråksinlärning, och understryker 

betydelsen av att andraspråksinlärning sker när målspråket är det huvudsakliga 

kommunikationsmedlet. Även om det finns en ökad tillgång till målspråket utanför skolan, 

anser Hedström att den inte är tillräcklig utan menar att det handlar om andraspråksinlärning 

först när språket måste behärskas för att kunna lyckas i livet (Hedström 2001:72). Det kan 

dock nämnas att förhållandena kan ha ändrats sedan början av 2000-talet, vad det gäller 

tillgång av målspråket utanför skolan. Några år senare diskuterar nämligen Hyltenstam (2004) 
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engelskans ställning i det svenska samhället och menar då att språket historiskt har setts som 

ett främmandespråk i Sverige, men att det finns anledning att säga att det är på väg att bli ett 

andraspråk. Han pekar på hur vi exponeras för engelska i samhället, utanför skolans väggar 

och att behärskandet av engelska har blivit betydligt mer utbrett bland svenskar (Hyltenstam 

2004: 51-52). Granath och Miliander (2007) anser också att engelskan nästintill kan ses som 

ett andraspråk, istället för ett främmandespråk. Engelskan används på fritiden av många 

svenskar och det finns en instrumentell drivkraft att vilja lära sig språket för att kunna 

kommunicera obehindrat. När förstaspråk tillägnas, inhämtas kunskaper om grammatiska 

principer på ett omedvetet sätt. Enligt Granath och Miliander kanske engelskans grammatiska 

principer kan tillägnas på ett liknande sätt, när vi får höra och använda oss av engelskan från 

tidig ålder. Många svenskar förlitar sig i själva verket på sitt språköra när det gäller 

engelskan, precis som i sitt förstaspråk (Granath & Miliander 2007: 10-11).  

 

Även Skolinspektionen (2011) och Skolverket (2011) menar att engelskan får en allt starkare 

roll i samhället. I Skolinspektionens rapport Engelska i grundskolans årskurser 6-9 

(Skolinspektionen 2011: 19) står det skrivet att ”Engelska intar, eller är på väg att inta, en 

ställning som näst intill ett andraspråk för många svenskar, framförallt gäller detta den yngre 

befolkningen”. I Skolverkets Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011: 30), står formuleringen ”Engelska språket omger oss i 

vardagen […]”, vilket också tyder på att det engelska språket alltmer betraktas som ett 

andraspråk.   

 

2.2 Attityder och motivation vid andraspråksinlärning 

Begreppen attityd och motivation är svåra att definiera och att studera dem som företeelser 

med kvantitativa metoder är inte helt okomplicerat. Beteendet hos en person styrs av behov 

och intressen, vilket påverkar hur personen i fråga presterar. Men då dessa är svårstuderade, 

måste slutsatser dras utifrån hur personen i själva verket agerar. Av den anledningen har det 

via attityd- och motivationsforskning inom andraspråksinlärning utvecklats koncept 

karakteristiska för just språkinlärning. De härstammar från språkinlärares beteenden och har 

inte någon direkt relation till motivationsteorier inom psykologin, men någon total 

samstämmighet om den exakta innebörden av begreppen attityd och motivation finns däremot 

inte. (Abrahamsson 2009: 206; Ellis 1985: 116).  
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2.2.1 Attityder  

Baker (1988) beskriver attityder som affektiva (känslor kan vara bundna till dem) och 

kognitiva (individen kan fundera över dem). De utvecklas av individen själv, dvs. de är inte 

genetiskt betingade, och de kan påverka individen till att agera på ett visst sätt, men det är inte 

en stark relation mellan attityd och agerande. De varierar i styrka och har en tendens till att 

bestå, men de kan ändras genom erfarenhet (Baker 1988: 113-115). 

 

Baker (1988) anser att en attityd till ett målspråk definierar och främjar vissa beteenden hos 

en individ. T.ex. så kan en positiv attityd till ett målspråk möjligen leda till att inläraren vill 

lära sig att behärska språket eller vill ta del av målspråkskulturen. Attityd är en orsaks- eller 

intagsvariabel (min översättning) (causal or input variable) enligt Baker, men bör också bli 

betraktad som en resultatvariabel (outcome variable). Slutresultatet av undervisning i ett 

målspråk kanske inte bara leder till bättre språkkunskap, utan även till en positivare 

inställning till språket, och tv-tittande av målspråksprogram kanske inte bara leder till att 

individen gradvis tar till sig karaktärsdrag och normer från målspråkskulturen, utan även en 

positiv attityd till den (Baker 1988: 112-113).  

 

Brown (1981) menar att attityder är inlärarens föreställningar om målspråkstalarna, men 

också om sin egen kultur. Det här tankesättet påminner om Gardners (1979), som anser att 

attityder är inlärarens värderingar och föreställningar om målspråket, dess talare och kultur, 

men också om den egna gruppen och språkinlärning i allmänhet. I tidigare arbeten (Gardner 

& Lambert 1959) ansågs attityder vara en del av motivationen, dvs. det gjordes ingen tydlig 

skillnad mellan de två begreppen, men Gardner (1979) kunde senare särskilja begreppen och 

definiera dem. Enligt Gardner fungerar attityder som stöd till motivationen. De påverkar 

motivationen, som i sin tur påverkar språkinlärningen. Attityder har därmed enbart en indirekt 

effekt på språkinlärningen (Gardner 1979: 205-208).  

 

2.2.2 Motivation 

Den undersökning om motivation inom andraspråksinlärning som har haft stor betydelse för 

forskningen och som betraktas som en av de mest kända, är den av Gardner och Lambert 

(1972). De utförde omfattande studier i Kanada, Filippinerna och USA under tolv års tid, för 

att försöka fastställa hur attityder och motivation påverkar andraspråksinlärningen.  
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Gardner och Lambert (1972) anser att en inlärares motivation utgår ifrån antingen en 

instrumentell eller en integrativ inriktning mot andraspråksinlärningen. De delar alltså in 

motivation i två olika typer. Instrumentell motivation innebär att inläraren ser kunskapen i 

målspråket som en investering. Intresset av att lära sig målspråket är av mer praktiska skäl, 

som t.ex. ett välbetalt arbete eller studiemöjligheter. Integrativ motivation innebär att 

inläraren inte bara vill lära sig målspråket, utan även har ett intresse av målspråkets talare och 

kultur. Personen eftersträvar social acceptans av målspråkstalarna och vill identifiera sig med 

dem och kulturen. Graden av detta varierar från individ till individ (Gardner & Lambert 1972: 

3, 14-15).  

 

I Gardner och Lamberts (1972) undersökning visade det sig att den integrativa motivationen 

resulterade i bättre studieresultat både i Kanada och USA, men i Filippinerna var det den 

instrumentella motivationen som var avgörande. Utfallet berodde på den roll målspråket 

spelade i inlärarens samhälle. Gardner och Lambert menar att integrativ motivation ger fördel 

där målspråket fungerar mer som ett främmandespråk, medan instrumentell motivation har 

mer effekt där målspråket fungerar som ett andraspråk. Linnarud (1993) anser att gränsen 

mellan de två olika motivationstyperna inte verkar vara så skarp och att det är rimligt att båda 

typerna kan förekomma hos en och samma person (Linnarud 1993: 91).  

 

Gardner och Lamberts innebörd av begreppet integrativ motivation ifrågasätts av Graham 

(1984), som skiljer mellan integrativ motivation och assimilativ motivation. Graham menar att 

integrativ motivation innebär att inläraren endast önskar kommunicera med målspråkstalarna 

och inhämta kunskap om deras kultur. Men när en inlärare är assimilativt motiverad önskar 

personen i fråga bli integrerad i det nya samhället och vill bli så lik målspråkstalarna som 

möjligt. För att assimilativ motivation ska vara möjlig, krävs att inläraren har haft långvarig 

kontakt med målspråkskulturen. Graham menar också att en inlärare inte behöver vara 

assimilativt motiverad för att utveckla goda kunskaper i ett andraspråk. Däremot behövs 

troligen assimilativ motivation för att personen ska kunna uppnå alla utmärkande egenskaper 

som finns i språket hos en infödd talare (Graham 1984: 76-80, 84). Clément (1986) ställer sig 

frågande till den betydande roll som integrativ motivation får, då det inte är den enda inre 

motivationstypen och lyfter fram självförtroende som en viktig aspekt. I studien han gjorde, 

med fransktalande studenter i Kanada, visade det sig att i de sammanhang där det finns 

möjlighet till kontakt med målspråkstalare var självförtroende en särskilt viktig faktor 

(Clément 1986: 286).    
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På senare år betonar Gardner (2010) att det inte är typen av motivation som är det viktiga, 

utan dess styrka. Motivation har affektiva, kognitiva och beteendemässiga sidor och en 

motiverad individ uppvisar drag av alla tre. Han menar att en persons vilja att lära sig ett 

målspråk inte nödvändigtvis behöver definieras som motivation, utan snarare skulle kunna 

spegla en integrativ inriktning. En person kan t.ex. tycka att det är viktigt att lära sig ett 

målspråk för att kunna möta och kommunicera med fler människor, men om viljan till att 

anstränga sig och lusten till aktiviteter och uppgifter saknas, är personen inte integrativt 

motiverad. Hen uttrycker endast en integrativ inriktning (Gardner 2010: 10-11).   

 

2.2.3 Orsak eller verkan 

Motivation har en stark position inom andraspråksinlärning, men det råder delade meningar 

om exakt hur motivation påverkar. En svårighet med motivationsstudier är att fastställa 

orsaksriktningen, dvs. om det är hög motivation som resulterar i framgångsrik språkinlärning 

eller om det är framgångsrik språkinlärning som skapar hög motivation, eller om det är både 

och (Abrahamsson 2009; Ellis 1985).  

 

Hermann (1980) argumenterar för resultativ motivation. Hon anser att graden av framgång i 

undervisningen påverkar inlärarens motivation och attityd vid andraspråksinlärningen. 

Presterar personen svaga resultat väcks ett motstånd till målspråket, vilket sedan även kan 

överföras till målspråkstalarna. I sin studie, där hon jämförde inlärare som hade läst engelska i 

fem år med inlärare som var nybörjare, visade det sig att de personer som presterade låga 

resultat hade betydligt mer fördomar mot målspråksgruppen. Hermann kritiserar också 

Gardner och Lamberts (1972) studie, då hon menar att de förnekar att det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan attityder och prestation. Hon anser även att de motsäger sig själva, då ett av 

deras argument mot att attityder inte påverkar språkinlärningen är att attityder utvecklas i 

hemmet innan språkundervisningen börjar, samtidigt som de menar att en skicklig lärare 

mycket väl skulle kunna påverka attityden hos sina elever. Även det faktum att deltagarnas 

attityder inte anses ha influerats av framgång och misslyckanden under studiernas gång, trots 

att de har haft allt från ett till tio års undervisning i målspråket, anser Hermann vara 

häpnadsväckande (Hermann 1980: 248-249, 253-254).  

 

Gardner (1985) hävdar att det inte finns direkta bevis för att framgångar skulle påverka 

attityder och motivation. Han medger ändå att en viss inverkan på inlärares attityder kan ske, 
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men understryker att motivation är orsaksvariabeln (Gardner 1985: 98-99, 106-107). Skehan 

(1989) kritiserar både Hermanns (1980) och Gardners (1985) studie, då han anser att 

Hermanns har flera svagheter och han ställer sig frågande till Gardners tillvägagångssätt. Vad 

gäller frågan om motivation som orsak eller verkan, anser Skehan att kvaliteten på 

bevismaterialet är något starkare för studier som stöder motivation som orsaksvariabel 

(Skehan 1989: 66-67).  

 

2.3 Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras några tidigare studier som har gjorts om elevers fritidsengelska 

och deras kunskaper i och inställning till språket.  

 

2.3.1 Elevers attityd till engelska 

År 2003 gjordes en stor nationell utvärdering av årskurs 9, med ett riksomfattande urval. 

Cirka 7000 elever och 378 lärare på 120 skolor deltog.  Engelska var ett av de sexton ämnen 

som undersökningen omfattade och resultatet presenterades av Oscarson och Apelgren (2005) 

i ämnesrapporten Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03): Engelska. 

Huvudsyftet med studien var att skaffa sig en helhetsbild av måluppfyllelsen i grundskolan, 

och det specifika syftet för ämnet engelska var att redovisa resultatet av utvärderingen i ämnet 

i årskurs 9, granska måluppfyllelsen i förhållande till rådande läroplan och kursplan (vilket då 

var Lpo94 och kursplaner 2000), samt att jämföra med motsvarande nationella utvärderingar 

som gjorts tidigare (framförallt NU-92) (Oscarson & Apelgren 2005: 13, 28).  

 

Studien visade att skolämnet engelska har hög popularitet bland eleverna. Ämnet värderas 

högt och det finns ett mycket starkt intresse för och motivation till att lära sig språket. 

Eleverna ser också nyttan av att kunna behärska språket väl. Pragmatiska skäl anges i högre 

grad än personliga, då de ser engelskan som viktig för kommande studier och arbete 

(Oscarson & Apelgren 2005: 42-43, 86-87).  

 

Även en stor internationell studie utfördes av Skolverket (2004) där ungdomars kunskaper i 

och uppfattningar om det engelska språket granskades i åtta europeiska länder. Det var 

närmare 12000 elever som deltog, där cirka 1500 var slumpmässigt utvalda från varje land. 

Studien visade att de flesta av de svenska eleverna är mycket positivt inställda till engelska 
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som språk och som skolämne. 92 % tycker bra (majoriteten mycket bra) om engelska som 

skolämne och 98 % anser att det är viktigt att kunna det engelska språket. Studien visade 

också att eleverna anser att skolan har den klart viktigaste rollen när de lär sig engelska, 

jämfört med inflytande från media. Detta skiljde sig inte nämnvärt från de andra sju länderna. 

Däremot var det större skillnader när det gällde medias inflytande, då det lägsta värdet var 

15% (Spanien) tillskillnad mot Sveriges 31%. Norge visade sig ha det högsta värdet (34%) 

(Skolverket 2004: 14, 47, 51, 53-54).  

 

Vid närmare analys av de svenska elevernas syn på skolans roll framkom det dock att elever 

som hade presterat goda resultat gav media en större roll i fråga om hur de lärt sig engelska, 

och skolan en klart mindre roll, vilket inte var fallet hos elever med mycket låga resultat 

(Skolverket 2004: 53). Liknande resultat framkom i Oscarson och Apelgrens (2005) studie, 

där elever med goda resultat och högre betyg anser att de lär sig språket lika mycket utanför 

skolan som i skolan, medan elever utan slutbetyg eller med betyget Godkänd anser att de lär 

sig engelska mest i skolan (Oscarson & Apelgren 2005: 82-83).  

 

2.3.2. Elevers fritidsengelska 

Enligt de båda undersökningarna (Oscarson & Apelgren 2005; Skolverket 2004) är det tydligt 

att de flesta eleverna omges av det engelska språket på fritiden och enligt Oscarson och 

Apelgren (2005) tyder många resultat på att eleverna även använder engelska aktivt utanför 

skolan. Detta är även något som Sundqvist (2009) konstaterar i en longitudinell studie bland 

elever i årskurs 9 under läsåret 2006-2007, där 80 elever från fyra olika klasser i tre olika 

skolor deltog. Syftet med studien var att se om det finns ett samband mellan elevers 

fritidsengelska och deras muntliga färdigheter och vokabulär. Sundqvist kallar 

fritidsengelskan för extramural engelska (Sundqvist 2009: 5, 190).  

 

Sundqvist (2009) kom i sin studie fram till att det finns ett samband mellan extramural 

engelska och elevers vokabulär och muntliga färdighet, och hon menar att även små ökningar 

i tid kan vara av betydelse för den muntliga färdigheten hos de elever som vanligtvis ägnar 

lite tid åt extramural engelska. Enligt Sundqvist ger extramural engelska alla elever en 

möjlighet att utveckla sin engelska, oavsett socioekonomisk bakgrund, eftersom 

bakgrundsvariabler som vanligtvis har betydelse för elevers resultat inte kan knytas till 

extramural engelska (Sundqvist 2009: 204).  



10 

 

Det faktum att extramural engelska har en inverkan på elevers resultat har även Sylvén (2010) 

kommit fram till då hon jämförde ordkunskap och ordinlärning hos gymnasieelever med 

vanlig språkundervisning i förhållande till gymnasieelever med språk- och innehållsintegrerad 

undervisning, vilket innebär att icke språkämnen som t.ex. matematik och historia undervisas 

på engelska. Resultaten visade att de elever som får engelskt inflöde utanför skolan presterade 

bäst, oavsett vilken grupp de tillhörde. Detta var speciellt påtagligt hos de elever som läser 

engelska texter utanför skolan. Sylvén menar också att det inte bara är mängden inflöde av 

språket som är viktigt, utan även kvaliteten (Sylvén 2010: 6, 218-220). 

 

Betydelsen av hur eleverna använder sig av målspråket visade sig även i Sundqvists (2009) 

undersökning. Hon kom fram till att de aktiviteter som innebär aktivt deltagande och 

produktivitet, som t.ex. datorspel, är viktigare för elevens vokabulär och muntliga färdighet, 

än aktiviteter som gör att eleven kan vara mer passiv, som t.ex. att se på TV, film eller lyssna 

på musik. Men det är just det sistnämnda, att lyssna på musik, som eleverna svarade att de 

spenderar mest tid åt, följt av datorspel, TV, film och Internet. Läsning av böcker och 

tidningar är minst populärt (Sundqvist 2009: 117, 211).  

 

Förhållandet mellan mängden fritidsengelska och elevers slutbetyg har dock visat sig vara 

motsägelsefullt. I Skolverkets (2004) studie framkom det att elever som saknade betyg eller 

hade betyget Godkänd, spenderade avsevärt mer tid åt fritidsengelska än elever med högre 

betyg (Skolverket 2004: 62). I Oscarson och Apelgrens (2005) studie däremot tycktes de 

elever som inte fått slutbetyg inte använda fritidsengelska i lika stor omfattning som elever 

med slutbetyg (Oscarson & Apelgren 2005: 14, 71). 

 

2.3.3. Könsskillnader 

Det är ingen skillnad mellan könen när det rör sig om attityder till det engelska språket enligt 

Skolverkets (2004) studie, utan både flickor och pojkar är positivt inställda (97% respektive 

95%). Likaså när det gäller betydelsen av att kunna språket (flickor 99%, pojkar 97%). 

Likheterna är också stora vad gäller elevernas uppfattningar om att inhämtandet av 

engelskkunskaper äger rum mer i skolan (flickor 58%, pojkar 53%) och även bland de elever 

som menar att media spelar en lite större roll, är likheterna stora (flickor 30%, pojkar 34%) 

(Skolverket 2004: 60, 76).    
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 I Oscarson och Apelgrens (2005) studie kunde det anas en viss skillnad mellan könen i fråga 

om fritidsengelskan. Fler pojkar än flickor använder sig av engelska vid datorspel, men vid 

skrivning var det ett motsatt förhållande (Oscarson & Apelgren 2005: 68). Sundqvist (2009) 

fann däremot att den extramurala engelskan ser avsevärt olika ut mellan könen. Flickor och 

pojkar ägnar sig i hög grad åt olika sorters extramurala engelsk-aktiviteter. Pojkar tillbringar 

betydligt mer tid åt de produktiva aktiviteterna i förhållande till flickor, vilket leder till att 

extramural engelska har större effekt på pojkars vokabulär och muntliga färdighet än flickors 

(Sundqvist 2009: 211-212). Denna effekt var något som Sylvén (2010) kunde se i sin studie, 

då pojkarna i genomsnitt presterade bättre än flickorna. Det visade sig också att pojkarna fick 

en större mängd engelskt inflöde från media än flickorna. Sylvén menar, i likhet med 

Sundqvist (2009), att deltagande i datorspel och rollspel är en viktig bidragande faktor till 

bättre resultat (Sylvén 2010: 209, 220). 

 

3. Metod 

Syftet med det här arbetet har varit att undersöka högstadieelevers syn på skolans roll vid 

inhämtning av engelskkunskaper och deras attityder till engelska och engelskundervisningen. 

Jag valde en kvantitativ metod för att få svar på mina frågeställningar, då jag ansåg den vara 

bäst lämpad för mitt syfte och använde mig därmed av en enkätundersökning. 

 

3.1 Deltagare 

Eleverna som deltog i enkätundersökningen kom från fem olika klasser i årskurs 9, från två 

olika högstadieskolor i en mellanstor stad. Det var från början 92 elever som deltog, men 

antalet landade slutligen på 89 elever. Anledningen till det här var att en elev hade utelämnat 

svar på flera frågor och fyllt i formuläret på ett felaktigt sätt, och två elever hade systematiskt 

fyllt i frågorna exakt lika med alla låga svarsalternativ som var möjliga och skrivit 

tramskommentarer vid sidan om. Jag valde därför att ta bort dessa enkäter, då de troligen 

skulle kunna påverka utgången av min enkätundersökning. Könsfördelningen hos deltagarna 

var relativt jämn, då det var 43 flickor och 46 pojkar. 
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3.2 Enkäten 

Eleverna blev informerade om syftet med enkätundersökningen och att det var valfritt att fylla 

i den. De blev naturligtvis också informerade om att det skulle ske helt anonymt och att 

enkätsvaren endast var ämnade för detta arbete. Jag var således noga med att följa de etiska 

regler som Vetenskapsrådet rekommenderar (Patel & Davidson 2011: 62-63).  

 

Enkäten bestod av 15 frågor, där de fyra första hade olika svarsalternativ anpassade efter 

frågorna. Fråga 5 var lite annorlunda utformad och byggde på att eleverna skulle rangordna 

sina fyra svarsalternativ. Sedan följde sex frågor som var utformade som påståenden, där 

eleverna skulle svara om de höll med eller inte. Här valde jag att skapa en skala från 1-4, där 

det således inte fanns något mittalternativ. Detta gjorde att eleverna var tvungna att ta 

ställning för eller emot. Därefter följde ytterligare två frågor där eleverna skulle ringa in det 

svarsalternativ de tyckte passade bäst in på dem. Sedan valde jag att ha en öppen fråga, som 

handlade om varför eller varför inte eleverna tyckte det var lättare att prata engelska på 

fritiden än på lektionerna. Anledningen till att jag valde att ha den här frågan öppen var att jag 

tyckte det var mer intressant att se vad eleverna skulle skapa för svar, än att endast välja 

mellan redan uttänkta svarsalternativ. På det här sättet fick jag betydligt mer information än 

att bara ha svarsalternativ som skulle ringas in, och eleverna fick även tänka till lite extra 

varför de tyckte som de gjorde då det skulle formuleras ned i svarsmeningar. Fråga 14 var 

sedan en fråga med svarsalternativ, medan sista frågan var av samma typ som fråga 5, dvs. att 

eleverna skulle rangordna sina svar. Den här gången var det däremot sex olika alternativ som 

skulle rangordnas. 

 

Jag valde alltså att ha olika typer av frågor, som skulle besvaras på olika sätt, i olika delar av 

enkäten. Detta gjorde jag för att skapa variation och göra en så pedagogisk layout som 

möjligt. Med tanke på att det var elever i årskurs 9 som skulle besvara enkäten valde jag 

också att anpassa språket, vilket är något som Denscombe (2009: 218) rekommenderar. Detta 

gjordes för att det inte skulle vara för krångligt språk i frågorna, som skapade missförstånd 

och för att svarsalternativen skulle kännas så rätt som möjligt för dem. Jag använde 

exempelvis uttrycket Håller med istället för samtycker, instämmer eller något liknande. 

Enkäten skrevs också ut dubbelsidigt. Det här gjorde jag eftersom jag visste att eleverna 

annars skulle uppfatta enkäten som alltför lång och då fanns det risk för att de skulle krokna 

på vägen och inte slutföra den. Av den anledningen valde jag även att endast använda mig av 
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en öppen fråga i enkäten, eftersom flera frågor av det slaget lätt kan upplevas som alltför 

ansträngande och då kanske framförallt när det kommer till 15-åriga elever. Trost (2012) 

råder till försiktighet när det gäller användning av öppna frågor i frågeformulär, då de lätt kan 

leda till att frågorna blir obesvarade (Trost 2012: 72-74, 76).  

3.3 Metoddiskussion 

Jag var på plats och utförde varje enkätundersökning själv i de olika klasserna och kunde då 

också svara på eventuella frågor och förtydliga för de elever som behövde det. Frågorna 

visade sig vara formulerade på en bra nivå och utförandet av undersökningen gick mycket 

smidigt. Något som jag i efterhand kom fram till var, att det skulle ha varit intressant att även 

haft med ett påstående i enkäten som t.ex. ”Jag behöver inte skolan alls, när jag lär mig 

engelska”. Det hade hjälpt till att ytterligare förtydliga elevernas syn på skolans roll vid 

inhämtning av engelskkunskaper.  

4. Analys och resultat 

I det här avsnittet presenteras och analyseras resultaten av enkätundersökningen. De 

presenteras enligt den ordning frågorna står i på enkäten (se bilaga). Det kommer även att 

finnas ett avsnitt där eventuella skillnader mellan könen studeras (avsnitt 4.1.4). 

 

4.1 Resultatet från enkätundersökningen 

4.1.1 Elevernas syn på det engelska språket och skolans roll  

Alla de tillfrågade eleverna anser att det är viktigt att lära sig engelska, varav 84% av dem 

svarar Ja, absolut (se tabell 1). Resultatet är inte speciellt förvånande med tanke på att det 

engelska språket används mycket världen över idag, och det tyder på att eleverna har insikt i 

språkets betydelse och vikten av att kunna språket.  

Tabell 1. Elevers åsikter om engelskans betydelse.  

Tycker du det är viktigt att lära dig engelska? Antal elever 

  Ja, absolut 75 (84%) 

  Ja, ganska 14 (16%) 

  Sådär 0 (0%) 

  Nej, inte alls 0 (0%) 

  Totalt   89 (100%) 
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Som tabell 2 visar, tycker fyra av fem elever (79%) att de lär sig engelska bra eller ganska bra 

på lektionerna. En av fem (20%) tycker däremot att de bara lär sig Sådär och en elev anser att 

han inte alls lär sig bra på engelsklektionerna.  

Tabell 2. Elevers åsikter om inhämtandet av engelskkunskaper.  

Tycker du att du lär dig engelska bra på lektionerna? Antal elever 

   Ja, absolut 15 (17%) 

   Ja, ganska 55 (62%) 

   Sådär 18 (20%) 

   Nej, inte alls 1 (1%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

Samtliga elever säger sig möta det engelska språket på fritiden och att de även lär sig engelska 

på sin fritid (se tabell 3 och 4 nedan). Så många som nio av tio elever (91%) anser att de ofta 

kommer i kontakt med engelska på fritiden och resterande elever tycker att de gör det ibland. 

En stor majoritet av eleverna (83%) upplever att de lär sig mycket eller en del engelska på 

fritiden och 17%  svarar att de lär sig lite grann.  

Tabell 3. Elevers uppfattning om sin fritidsengelska. 

Kommer du i kontakt med det engelska språket på fritiden genom TV, film, böcker, musik, 
datorspel eller annat? 

Antal elever 

   Ja, ofta 81 (91%) 

   Ja, ibland 8 (9%) 

   Sällan 0 (0%) 

   Nej, aldrig 0 (0%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

Tabell 4. Elevers uppfattning om ifall de lär sig engelska på fritiden. 

Tycker du att du lär dig engelska på fritiden? Antal elever 

   Ja, mycket 47 (53%) 

   Ja, en del 27 (30%) 

   Lite grann 15 (17%) 

   Nej, inte alls                        0 (0%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

Tabell 5 visar att den vanligaste fritidsaktiviteten som involverar det engelska språket är att 

lyssna på engelska. Detta alternativ rankas högt av 87% av eleverna. Det är också ett resultat 

som stämmer överens med Sundqvists (2009) studie. På andra plats kommer att läsa på 
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engelska, då det rangordnas högt av 71% av eleverna. Det här resultatet skiljer sig däremot 

från Sundqvists resultat, där läsning visade sig vara minst populärt. Därefter kommer att prata 

på engelska, som rangordnas lågt av 73% av eleverna. Minst populärt är att skriva på 

engelska, då 85% rankar det lågt. Det är naturligt att de två sistnämnda fritidsaktiviteterna är 

minst förekommande, då de också är de två produktiva aktiviteterna.  

Tabell 5. Elevers syn på vad de gör oftast i sin fritidsengelska. 

När du använder engelska på din fritid, vad gör du oftast? Rangordna alternativen med siffra 1-4, där 1 = vad du gör oftast 2 

= vad du gör näst oftast --> 4 = vad du gör minst ofta.  

Pratar på engelska Antal elever Skriver på engelska Antal elever 

1 = oftast 6 (7%) 1 = oftast 2 (2%) 

2 18 (20%) 2 11 (13%) 

3 29 (33%) 3 35 (39%) 

4 = minst ofta 36 (40%) 4 = minst ofta 41 (46%) 

Totalt  89 (100%) Totalt   89 (100%) 

Läser på engelska Antal elever Lyssnar på engelska Antal elever 

1 = oftast 21 (24%) 1 = oftast 60 (67%) 

2 42 (47%) 2 18 (20%) 

3 19 (21%) 3 6 (7%) 

4 = minst ofta 7 (8%) 4 = minst ofta 5 (6%) 

Totalt   89 (100%) Totalt   89 (100%) 

 

En stor majoritet av eleverna (89%) anser att den engelska de kommer i kontakt med på 

fritiden underlättar för dem på lektionerna (se tabell 6). Majoriteten av dessa elever (57%) 

svarar dessutom att de Håller med fullständigt. Samtidigt uppger övriga 10 elever att de inte 

upplever någon nytta av fritidsengelskan på lektionstid. Detta kan ha att göra med typen av 

fritidsengelska, och mängden av den, dessa elever ägnar sig åt (se Sundqvist 2009). Det är 

nämligen, intressant nog, bara en av de här eleverna som säger sig komma i kontakt med 

engelska på fritiden ibland. De övriga svarar att de gör det ofta.  

Tabell 6. Elevers uppfattning om nyttan av fritidsengelskan. 

Den engelska jag lär mig på fritiden får jag användning av/hjälper mig på lektionerna. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 51 (57%) 

   3 – Håller med 28 (32%) 

   2 – Håller inte med 10 (11%) 

   1 – Håller inte med alls 0 (0%) 

   Totalt  89 (100%) 
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Det är tydligt att majoriteten elever har en mycket positiv syn på fritidsengelskan och dess 

effekter, och faktum är att nästan hälften av eleverna tycker att de lär sig språket bäst utanför 

skolans portar. I tabell 7 kan utläsas att 60% av eleverna anser att de lär sig mer engelska på 

fritiden än på lektionerna och av de elever som inte anser detta, är det förvånande nog endast 

4% som absolut tycker att de lär sig mer engelska i skolan än på fritiden. När det gäller var 

eleverna tycker att de lär sig engelska bäst, så svarar intressant nog nästan hälften av dem 

(43%) att de lär sig det engelska språket bäst på egen hand, utan skolans hjälp (se tabell 8).  

Tabell 7. Elevers uppfattning om inhämtandet av språkkunskaper via fritidsengelskan. 

Jag lär mig mer engelska på fritiden än på lektionerna. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 21 (24%) 

   3 – Håller med 32 (36%) 

   2 – Håller inte med 32 (36%) 

   1 – Håller inte med alls 4 (4%) 

   Totalt  89 (100%) 

 

Tabell 8. Elevers syn på hur de lär sig engelska bäst. 

Jag lär mig engelska bäst på egen hand, utan skolans hjälp. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 5 (6%) 

   3 – Håller med 33 (37%) 

   2 – Håller inte med 41 (46%) 

   1 – Håller inte med alls 10 (11%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

På frågan om skolans betydelse när det gäller att lära sig engelska, svarar majoriteten av 

eleverna (78%) att de tycker skolan har en viktig roll (se tabell 9). Det här stämmer också bra 

överens med resultatet i tabell 2, där ungefär samma antal elever (79%) tycker att de lär sig 

engelska bra i skolan. Av de elever som inte anser att skolan har en viktig roll, är det endast 

en elev som svarar Håller inte med alls. Att den eleven svarar så här faller sig ganska 

naturligt, då det också är den elev som anser att han inte alls lär sig engelska bra på 

lektionerna (tabell 2).  
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Tabell 9. Elevers syn på skolans roll när de lär sig engelska. 

Jag tycker skolan har en viktig roll när jag lär mig engelska. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 29 (33%) 

   3 – Håller med 40 (45%) 

   2 – Håller inte med 19 (21%) 

   1 – Håller inte med alls 1 (1%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

4.1.2 Elevernas åsikter om grammatik och den verbala delen  

Många av eleverna förstår vikten av att lära sig grammatiken när de ska lära sig det engelska 

språket. Tabell 10 visar att en stor majoritet av eleverna (86%) tycker det är viktigt att lära sig 

grammatiken i engelskan, där hälften av dem (43%) dessutom samtycker starkt till detta. Av 

de övriga 13 elever som inte tycker att grammatiska kunskaper är viktigt, är det enbart 2 som 

bestämt poängterar det.  

Tabell 10. Elevers åsikter om vikten av grammatiska kunskaper. 

Jag tycker det är viktigt att lära mig grammatiken i engelskan. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 38 (43%) 

   3 – Håller med 38 (43%) 

   2 – Håller inte med 11 (12%) 

   1 – Håller inte med alls 2 (2%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

Däremot verkar inte upplevelsen av att lära sig grammatik på fritiden vara så stark. Som kan 

utläsas i tabell 11, anser endast två av fem elever (40%) att de lär sig engelsk grammatik på 

fritiden. Majoriteten elever tycker således att så inte är fallet. Det är intressant att notera att 

det alltså är 60% som tycker att de lär sig mer engelska på fritiden än på engelsklektionerna 

(tabell 7), men när det gäller den grammatiska delen så verkar det vara ett område där de inte 

anser sig göra några större kunskapsvinster. 

Tabell 11. Elevers uppfattning om sitt inhämtande av grammatiska kunskaper på fritiden. 

Jag lär mig engelsk grammatik även på fritiden. Antal elever 

   4 – Håller med fullständigt 12 (14%) 

   3 – Håller med 23 (26%) 

   2 – Håller inte med 43 (48%) 

   1 – Håller inte med alls 11 (12%) 

   Totalt   89 (100%) 
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Det är tydligt att eleverna ser fördelen med att behärska det engelska språket även muntligen. 

Alla de tillfrågade eleverna tycker att den muntliga delen i engelskundervisningen är viktig 

och 74% av dem anser dessutom att den är Mycket viktig (se tabell 12).  

Tabell 12. Elevers åsikter om den verbala delen i engelskundervisningen. 

Hur viktig tycker du att den muntliga delen är i engelskan? Antal elever 

   Mycket viktig 66 (74%) 

   Viktig 23 (26%) 

   Mindre viktig 0 (0%) 

   Inte alls viktig 0 (0%) 

   Totalt  89 (100%) 

 

Det är uppenbart att många av eleverna upplever en skillnad när det gäller att prata engelska i 

skolan jämfört med på fritiden. Tabell 13a visar att en stor majoritet av eleverna (81%) tycker 

det är lättare att prata engelska på fritiden än på lektionerna, varav 30% av dem svarar att de 

tycker det är mycket lättare. Det är således enbart 19% av eleverna som inte samtycker. Det 

här resultatet visar att många elever inte känner sig lika trygga i sin muntliga förmåga när den 

ska användas på lektionerna, vilket även ligger i linje med tidigare undersökning (se 

Skolinspektionen 2011).  

Tabell 13a. Elevers upplevelse av att prata engelska på fritiden jämfört med i skolan. 

Upplever du det lättare att prata engelska på fritiden än på lektionerna? Antal elever 

   Ja, mycket lättare 27 (30%) 

   Ja, lite lättare 45 (51%) 

   Nej, inte alls 17 (19%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

På frågan om varför de tycker det är lättare att prata engelska på fritiden än på lektionerna, 

alternativt varför de inte tycker det, svarar eleverna fritt, dvs. det finns inga svarsalternativ att 

ta ställning till. Tabell 13b visar att bland de 72 elever som tycker att det är lättare, är det mest 

förekommande argumentet (23 elever) att de inte blir bedömda och betygsatta på fritiden. Ett 

annat vanligt svar (16 elever) är att de inte upplever någon press på fritiden. 14 elever svarar 

att det känns mer bekvämt och/eller avslappnat på fritiden och 13 elever anser att det är lättare 

att prata på fritiden för att samtalen då oftast handlar om något som de själva har ett intresse i. 

10 elever nämner anledningen att de på fritiden själva kan bestämma vem de samtalar med 

och 4 elever ger slutligen andra skäl än något av de ovan nämnda. En av dessa elever 

poängterar att det är lättare just för att det är frivilligt och en annan menar att det är roligare. 
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En elev anser att det är lättare för att hon då kan prata seriöst och våga vara duktig, och en 

elev anser att det helt enkelt är lättare för att det engelska språket finns runt dem mer på 

fritiden. Bland de 17 elever som svarar att det inte är lättare att prata engelska på fritiden än 

på lektionerna, är det 13 elever som anser att det inte är någon skillnad mellan att prata 

engelska i skolan och på fritiden. De menar att det är samma språk som ska talas oavsett var 

de befinner sig. En elev understryker dock att detta bygger på att de har en bra och trevlig 

lärare som det går att prata med. 3 elever svarar att det inte är lättare för att det blir nervöst när 

de ska prata engelska i ”verkligheten” och en elev menar att det känns stelt och konstigt.   

Tabell 13b. Elevers synpunkter om att prata engelska på fritiden. 

Varför tycker du att det är lättare? Antal 
omnämnanden 

Varför tycker du inte att det är lättare? Antal 
omnämnanden 

   Ingen bedömning/betygsättning 23    Ingen skillnad 13 

   Ingen press 16    Nervositet 3 

   Mer bekvämt/avslappnat 14    Annat 1 

   Valfritt samtalsämne 13   

   Valfria samtalspartners/lyssnare 10   

   Annat 4   

 

4.1.3 Elevernas syn på engelskundervisningen 

Det visar sig att en stor majoritet av eleverna (84%) tycker att engelskundervisningen behöver 

anpassas och bli mer lik deras fritidsengelska. Som tabell 14 visar, är det 27% av dessa elever 

som absolut tycker att detta bör ske och 57% som tycker undervisningen behöver anpassas lite 

grann. Det faktum att elever vill att engelskundervisningen ska anpassas så att den liknar 

deras fritidsengelska mer tyder på att de ser en skillnad mellan engelskan i skolan och den 

engelska de möter på fritiden, vilket även stämmer överens med Skolinspektionens (2011) 

rapport. Resultatet visar också att det är färre än var femte elev som anser att 

engelskundervisningen inte behöver anpassas för att likna fritidsengelskan, då 16% svarar 

Nej, inte alls. En av dessa elever skriver en förklaring till sitt svar där hon understryker att 

engelsklektionerna inte bör ändras, eftersom de lär sig en annan typ av engelska i skolan som 

också är viktig. Det är således intressant att se att även svaren Nej, inte alls kan innebära att 

eleverna ser en skillnad mellan den engelska de lär sig i skolan och den engelska de möter på 

fritiden. 
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Tabell 14. Elevers åsikter om engelskundervisningen. 

Tycker du att engelskundervisningen behöver uppdateras så att den blir mer lik den 
engelska du möter på fritiden, som t.ex. när man spelar datorspel, läser bloggar, 
Facebook, tittar på film etc.? 

Antal elever 

   Ja, absolut 24 (27%) 

   Ja, lite grann 51 (57%) 

   Nej, inte alls 14 (16%) 

   Totalt   89 (100%) 

 

När eleverna får frågan om vad de helst vill att det ska vara mer av på engelsklektionerna, är 

det tydligt att eleverna har tämligen olika åsikter. Som framgår av tabell 15, finns det 

alternativ som rangordnas högt av många elever men lågt av flera andra. Det här är fallet med 

alternativen Mer musik och Mer tävlingar/lekar. De har en relativt jämn spridning hos 

eleverna, dvs. de placeras i stort sett lika många gånger inom 1-3 som 4-6 på 

rangordningsskalan. När det gäller alternativet Mer användning av sociala medier syns en 

tydligare tendens, då en majoritet av eleverna (61%) rangordnar alternativet inom 1-3 och 

39% av eleverna inom 4-6. Det skulle kunna ses som anmärkningsvärt att sociala medier på 

lektionerna inte är mer populärt än så, men en förklaring kan vara att eleverna helt enkelt 

tycker sig använda tillräckligt mycket av detta på sin fritid.  De tre övriga alternativen 

utmärker sig desto mer. Det är uppenbart att alternativet Glosor som är mer moderna inte är 

speciellt populärt, då 70% av eleverna placerar det inom 4-6 på skalan. Detta säger nog dock 

mer om ordinlärning i allmänhet än huruvida eleverna vill att glosorna ska vara mer moderna, 

då eleverna troligen tolkar alternativet som att det ger ytterligare glosor för dem att lära sig än 

att de byts ut. När det gäller alternativet Drama/teater är det inte heller vidare omtyckt, då det 

rangordnas inom 4-6 av 74% av eleverna. Däremot är alternativet Mer film mycket efterfrågat 

bland eleverna. En stor majoritet av eleverna, 82%, rangordnar det inom 1-3 på skalan.   

Tabell 15. Hur eleverna anser att engelskundervisningen borde förändras. 

Om du fick välja, vad vill du helst att det ska vara mer av på 
engelsklektionerna? Rangordna alternativen med siffra 1-6, där 1 = vad 
du allra helst vill ha mer av och 6 = vad du minst vill ha mer av. 

Antalet ggr 
rangordnat inom  

1-3 

 

Antalet ggr 
 rangordnat inom 

4-6 

 
   Glosor som är mer moderna 27 (30%) 62 (70%) 

   Mer användning av sociala medier (t.ex. bloggar, Twitter) 54 (61%) 35 (39%) 

   Mer film 73 (82%) 16 (18%) 

   Mer musik 50 (56%) 39 (44%) 

   Mer tävlingar/lekar 40 (45%) 49 (55%) 

   Drama/teater 23 (26%) 66 (74%) 
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4.1.4 Resultatskillnader mellan flickor och pojkar 

I några av frågorna kan det urskiljas tydliga skillnader mellan könen, medan andra frågor inte 

visar några skillnader eller ytterst små. På frågorna som handlar om vikten av 

engelskkunskaper, elevernas kontakt med det engelska språket på fritiden, deras 

språkinlärning på fritiden och om hur de föredrar att använda engelska på fritiden, är det en 

obetydlig skillnad mellan flickors och pojkars svar. De är också överens när det gäller ifall de 

tycker att de får användning av den inhämtade kunskapen på lektionerna och om de tycker det 

är viktigt att lära sig den engelska grammatiken. Även när det gäller synen på det muntliga 

och vad de vill att det ska vara mer av i engelskundervisningen, är skillnaden mellan könen 

minimal.   

 

I några fall framkommer det dock intressanta skillnader mellan könen. En av dessa är synen 

på huruvida de lär sig engelska på lektionerna, där det visar sig att det är betydligt fler pojkar 

(33%) än flickor (7%) som anser att de inte lär sig engelska speciellt bra. Det visar sig också 

att pojkarna är mer positiva till att det sker mer språkinlärning på fritiden än på lektionerna 

och 33% av dem samtycker dessutom starkt till detta, vilket är mer än dubbelt så många som 

hos flickorna (14%). Fler pojkar (50%) än flickor (35%) anser att de lär sig engelska bäst på 

egen hand, utan skolans hjälp. De anser även, i något större utsträckning än flickorna, att de 

lär sig grammatik via fritidsengelskan och dubbelt så många av pojkarna instämmer absolut 

till detta, 20% jämfört med flickornas 7%. Fler pojkar (35%) än flickor (19%) tycker också att 

engelskundervisningen absolut måste anpassas och bli mer lik deras fritidsengelska.  

 

Flickorna har en positivare inställning till skolans betydelse än vad pojkarna har. 86% av 

flickorna tycker att skolan har en viktig roll när de lär sig det engelska språket, jämfört med 

70% av pojkarna. När det gäller användandet av sin muntliga förmåga, är det fler flickor 

(88%) än pojkar (74%) som anser att det är lättare att prata engelska på fritiden än på 

lektionerna. Flickorna lyfter fram som främsta anledning till denna åsikt att deras 

fritidsengelska inte bedöms och betygsätts (42%), men endast 11% av pojkarna. Det är 

således betydligt fler flickor än pojkar. Pojkarna (20%) lyfter däremot fram som främsta 

anledning, att de inte upplever någon press  när de pratar engelska på fritiden (flickor 16%). 

Bland de elever som inte tycker det är lättare att prata engelska på fritiden, är den främsta 

anledningen att de inte ser någon skillnad mellan att prata på fritiden och i skolan. Något fler 

pojkar (20%) än flickor (9%) anger detta svar.  



22 

 

5. Diskussion 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på elevers attityder till engelska och 

engelskundervisningen, och hur de ser på skolans roll när de lär sig engelska. Med studiens 89 

svaranden är det naturligtvis inte möjligt att dra några generella slutsatser som representerar 

ett genomsnitt av landets elever i årskurs 9, men flera av resultaten är väl så intressanta att 

diskutera.  

 

Undersökningens resultat visar att eleverna är positivt inställda till det engelska språket och 

att de ser vikten av att lära sig det, vilket sannolikt beror på att språket får en allt större roll i 

vårt samhälle. Nyttan av att kunna behärska språket väl, blir tydlig för eleverna. Detta 

reflekteras också i undersökningens resultat då samtliga av de tillfrågade eleverna anser det 

vara viktigt att lära sig engelska. Inställningen till språket skiljer sig alltså inte från tidigare 

forskning som utförts av Oscarson & Apelgren (2005) och Skolverket (2004), vilket tyder på 

att elevers syn på engelska inte har förändrats de senaste tio åren. Troligen är det nog snarare 

så att engelskan växer sig allt starkare. Det är uppenbart att språket är en naturlig del i 

vardagen hos eleverna. Det faktum att samtliga elever upplever att de möter det engelska 

språket på fritiden och hela 91% dessutom anser att de gör det ofta, leder till funderingen på 

hur vi ska se på elevernas inhämtning av engelskkunskaper. Frågan är om inte många elever 

faktiskt tillägnar sig det engelska språket i form av andraspråksinlärning snarare än att det 

inhämtas i klassrummet som ett främmandespråk, efter att de till en början har tillgodogjort 

sig goda baskunskaper från skolundervisningen.   

 

Vilken typ av motivation eleverna har är naturligtvis svårt att fastställa, eftersom frågorna i 

enkäten inte syftar till att undersöka just detta, men det är ändå intressant att diskutera och 

spekulera kring.  

 

Eftersom det engelska språket börjar betraktas mer och mer som ett andraspråk i Sverige 

skulle det mycket väl kunna vara så att eleverna är instrumentellt motiverade, framförallt om 

vi följer Gardner och Lamberts (1972) forskningslinje. De betonar vikten av målspråkets 

funktion, som främmandespråk eller andraspråk, och anser att instrumentell motivation är 

effektivare där målspråket ses som ett andraspråk. Då vi kan se i enkätundersökningens 

resultat att eleverna omges mycket i sin vardag av det engelska språket och ser det som viktigt  
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att lära sig det, ligger det nära till hands att tro att eleverna har en instrumentell motivation. 

Att lära sig behärska språket blir en investering för framtiden, med avseende på engelskans 

status.  

 

Å andra sidan är det nog rätt osannolikt att eleverna inte alls skulle vara integrativt 

motiverade. Dels med tanke på deras positiva syn till det engelska språket och dels med tanke 

på det inflöde av framförallt amerikansk kultur vi har i vårt samhälle idag och den allmänt 

positiva inställningen till den som ändå råder. Troligen är det nog så att eleverna är både 

instrumentellt och integrativt motiverade, och några av dem är kanske till och med 

assimilativt motiverade. Precis som Linnarud (1993) skriver, är nog gränsen mellan 

instrumentell och integrativ motivation ganska vag och det verkar rimligt att tro att en och 

samma elev kan uppleva olika typer av motivation.  

 

Det är tydligt att fritidsengelskan har en inverkan på elevernas attityder till 

engelskundervisningen. Så många som åtta av tio anser att engelskundervisningen bör ändras 

så att den blir mer lik den engelska de möter på fritiden. Vi kan även se att hela 60% av 

eleverna tycker att de lär sig mer engelska på fritiden och att nästan hälften av eleverna anser 

att de lär sig språket bäst på egen hand utan skolans hjälp, vilket är både skrämmande och 

fascinerande. Mängden engelska de möter utanför skolan idag bidrar med all sannolikhet till 

detta. Flertalet elever blir nog än mer positivt inställda till fritidsengelskan när de upptäcker 

att de får användning av den på lektionerna, vilket troligen också bidrar till ökad tro på sin 

förmåga att lära sig på egen hand. Men det är naturligtvis svårt för eleverna att helt kunna 

avgöra var och när de faktiskt inhämtar olika kunskaper i språket, då det är en pågående 

process under lång tid.  

 

Samtidigt är det många elever som också anser att skolan har en viktig roll när de lär sig 

engelska. Det här kan självfallet bero på att de helt enkelt tycker att de lär sig bäst i skolan, 

men det skulle också kunna spegla att elever ser en skillnad mellan den engelska de lär sig i 

skolan och engelskan de möter på fritiden. Genom engelskundervisningen i skolan får de en 

bra grundkunskap, där även grammatik ingår. Då det just är de grammatiska kunskaperna som 

majoriteten elever anser att de inte får med sig genom sin fritidsengelska, skulle det kunna 

vara en förklaring till att eleverna skiljer på engelskan i skolan och fritidsengelskan. Det kan 

också vara en anledning till att eleverna ger skolan stor betydelse. Just att det görs en  
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åtskillnad mellan skolengelskan och fritidsengelskan, vilket även framgår i Skolinspektionens 

(2011) rapport, blir extra tydligt då en elev betonar vikten av att bevara 

engelskundervisningen som den är, dvs. att inte anpassa den så att den blir mer lik deras 

fritidsengelska, med att förklara att de lär sig en annan typ av engelska i skolan.  

 

När eleverna rangordnar sina svar på frågan om vad de helst vill ha mer av i 

engelskundervisningen, speglas rangordningen naturligtvis av hur deras lektioner är 

utformade. Eleverna som deltar i undersökningen kommer från olika klasser och skolor och 

deras engelsklektioner ser självfallet inte helt lika ut. Men med tanke på hur pass stor 

majoritet av eleverna (82%) som rangordnar Mer film högt, är det tydligt att eleverna, oavsett 

befintlig mängd film i undervisningen, har en önskan om att får arbeta mer med det. Detta är 

något som bör uppmärksammas av lärare. Det som är intressant att notera, är att filmtittande 

är en passiv aktivitet. Läraren kan dock omvända detta till produktivitet, genom att skapa 

uppgifter som kräver aktivt deltagande av eleverna. Det viktiga är att lyssna på elevernas 

önskan om att arbeta mer med film och ta vara på den viljan.  

 

Resultatet visar att eleverna rangordnar läsning högt, då de placerar det på andra plats över 

vad de gör oftast på sin fritidsengelska. Detta resultat utmärker sig, då det skiljer sig från den 

studie Sundqvist gjorde år 2009. Läsning sågs då som minst populärt bland eleverna. Kan det 

kanske vara så att elever har än mer engelska runt sig idag, än när Sundqvists studie utfördes 

och att de på så sätt är mer vana vid att läsa på engelska, vilket gör att de också lättare kan 

uppleva det som en rolig och avslappnande aktivitet på fritiden. Elevernas kunskapsnivå 

påverkar antagligen valet av aktivitet, men naturligtvis spelar även deras intresse in. En elev 

som älskar att läsa, kanske även väljer att göra det på engelska trots att hen kanske inte är så 

stark i språket. Att eleven genom detta sedan får ökade kunskaper, föder sannolikt mer lust för 

både läsningen som för språket. Just den betydelse graden av framgång har i förhållande till 

attityd, är något som betonas starkt av Hermann (1980).  

 

Då de båda aktiviteterna som rankas högst av eleverna, lyssna och läsa, är passiva, är frågan 

om inte eleverna generellt sett föredrar passiva aktiviteter. Vid frågan om vad de vill ha mer 

av på engelsklektionerna visar det sig att varken drama/teater eller tävlingar/lekar är så 

populära och de är båda aktiva. Dessa aktiviteter innebär att eleverna ska producera engelska 

och dessutom inför sina klasskamrater, vilket kan upplevas som obehagligt för många elever. 

Clément (1986) understryker att självförtroende är en viktig komponent att beakta vid 
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språkinlärning. Självförtroendets betydelse är något som även reflekteras i det här resultatet. 

Majoriteten av eleverna tycker att det är lättare att prata engelska på fritiden än på lektionerna 

och flera elever påpekar just att det beror på att de då själva styr över vilka deras 

samtalspartners eller lyssnare är. Att en elev förklarar sin åsikt, varför hon tycker det är lättare 

att prata engelska på fritiden än på lektionerna, genom att skriva att hon då kan ”prata seriöst 

och våga vara duktig”, belyser vikten av ”rätt” lyssnare eller samtalspartner för varje elev och 

hur lyhörd läraren måste vara inför detta. 

 

Vad det gäller könsskillnader, är det väldigt intressant att se att det går att utläsa en röd tråd i 

pojkarnas inställning till skolan och engelskundervisningen. Fler pojkar än flickor; tycker inte 

att de lär sig bra på engelsklektionerna, att de lär sig mer engelska på fritiden, att de lär sig 

bäst på egen hand och att skolan inte har en så viktig roll när de lär sig språket. En annan 

mycket intressant iakttagelse är den stora skillnaden mellan könen vid åsikten att det är pga. 

att det inte sker någon bedömning eller betygsättning på fritiden som gör att det är lättare att 

prata engelska då än på lektionerna – 42% av flickorna och 11% av pojkarna. Eleverna 

formulerar sina svar själva och innebörden i orden kan givetvis skifta från person till person. 

Det är flest flickor som svarar att anledningen är att det inte sker någon bedömning eller 

betygsättning. Däremot är det något fler pojkar som svarar med argumentet att de inte 

upplever någon press. De två svaren flyter naturligtvis in i varandra och det är omöjligt att 

veta vad respektive elev menar exakt. Men även om de båda argumenten skulle vägas 

samman till ett, är det intressant nog, fortfarande betydligt fler flickor som anser detta.  

 

6. Sammanfattning 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur elever ser på skolans roll när de lär 

sig engelska och deras attityder till det engelska språket och engelskundervisningen. 

 

Resultatet visar att eleverna tycker det är viktigt att lära sig engelska och de har en positiv syn 

på sin fritidsengelska. Majoriteten av eleverna anser att de lär sig mer engelska på fritiden än i 

skolan och nästan hälften tycker att de lär sig bäst på egen hand utan skolans hjälp. Resultatet 

visar också att närmare åtta av tio elever anser att skolan har betydelse när de lär sig språket 

och en stor majoritet av eleverna tycker det är viktigt att inhämta grammatiska kunskaper. 

Samtliga elever tycker det är viktigt med den muntliga förmågan och många av dem upplever 
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det lättare att prata engelska på fritiden än på lektionerna. Majoriteten elever tycker att 

engelskundervisningen bör anpassas till att bli mer lik deras fritidsengelska och många av 

eleverna vill arbeta mer med film på lektionerna. Resultatet visar också att det finns en viss 

skillnad mellan flickors och pojkars svar på några av frågorna.  

 

Vad gäller vidare forskning vore det intressant att undersöka mer djupgående kring det 

faktum att eleverna ser en skillnad mellan engelskan de lär sig i skolan och den engelska de 

möter på fritiden. Varför gör de den här distinktionen? Är det något som lärarkåren bör arbeta 

med för att förändra eller är det kanske rent av nödvändigt med en skillnad?  
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Bilaga 

Elevers syn på engelskundervisningen och det engelska språket 

Den här enkätundersökningen handlar om dina åsikter kring engelska och 

engelskundervisning. Dina svar ger mig viktig information till mitt examensarbete som 

handlar om elevers syn på skolans roll vid lärandet av engelska. Din medverkan är frivillig 

och du kommer att få vara helt anonym. Jag kommer alltså inte att få veta vem som har svarat 

vad på frågorna. Enkäten består dels av frågor, men också av påståenden där du ska svara om 

du håller med eller inte.   

 

Ordet fritid nämns i några av frågorna. Fritid = er lediga tid, dvs. tid då ni inte är på 

lektioner eller gör läxor. 

 

 

 

Jag är tjej____    kille_____ 

 

 

Nedan följer ett antal frågor. Ringa in det svarsalternativ du tycker passar bäst in på dig. 

 

1. Tycker du det är viktigt att lära dig engelska? 

Ja, absolut Ja, ganska  Sådär     Nej, inte alls 

 

2. Tycker du att du lär dig engelska bra på lektionerna? 

Ja, absolut Ja, ganska  Sådär     Nej, inte alls 

 

3. Kommer du i kontakt med det engelska språket på fritiden genom TV, film, böcker, 

musik, datorspel eller annat?  

Ja, ofta Ja, ibland  Sällan      Nej, aldrig 

 

4. Tycker du att du lär dig engelska på fritiden? 

Ja, mycket Ja, en del  Lite grann     Nej, inte alls 
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5. När du använder engelska på din fritid, vad gör du oftast? Rangordna alternativen med 

siffra 1-4, där 1 = vad du gör oftast 2 = vad du gör näst oftast ---> 4 = vad du gör 

minst ofta. Skriv siffrorna i rutorna framför svarsalternativen. 

[  ] Pratar på engelska 

[  ] Skriver på engelska 

[  ] Läser på engelska 

[  ] Lyssnar på engelska    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nedan följer ett antal påståenden. Ringa in det svarsalternativ (den siffra) du tycker passar in 

bäst på dig. Exempelfrågan i rutan visar hur du kan tänka kring siffrorna. 

 

Exempel: Jag tycker det är viktigt att gå i skolan. 

4 = Ja, jag tycker det är jätteviktigt att gå i skolan 

3 = Ja, jag tycker det är ganska viktigt att gå i skolan 

2 = Nej, jag tycker inte att det är speciellt viktigt att gå i skolan 

1 = Nej, jag tycker det är helt onödigt att gå i skolan 

 

Ifall du svarade ”Nej, inte alls” på fråga 4, hoppa över fråga 6 och fortsätt med fråga 7.  

 

6. Den engelska jag lär mig på fritiden får jag användning av/hjälper mig på lektionerna. 

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

        1                                   2                                    3               4

  

 

7. Jag lär mig mer engelska på fritiden än på lektionerna. 

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

        1                                 2           3        4 

 

8. Jag lär mig engelska bäst på egen hand, utan skolans hjälp. 

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

               1                                 2           3                4 
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9. Jag tycker skolan har en viktig roll när jag lär mig engelska.  

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

               1                                  2           3        4 

 

10.  Jag tycker det är viktigt att lära mig grammatiken i engelskan. 

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

               1                                 2           3             4 

 

11.  Jag lär mig engelsk grammatik även på fritiden. 

Håller inte med alls                  Håller med fullständigt 

               1                                  2           3          4 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I nedanstående frågor, ringa in det svarsalternativ du tycker passar bäst in på dig. Försök 

svara med hela meningar på fråga 13b. 

 12.  Hur viktig tycker du att den muntliga delen är i engelskan? 

Mycket viktig Viktig     Mindre viktig Inte alls viktig 

 

13a. Upplever du det lättare att prata på engelska på fritiden än på lektionerna? 

Ja, mycket lättare             Ja, lite lättare            Nej, inte alls 

 

 

13b. Varför tycker du det är lättare? / Varför tycker du inte att det är lättare? __________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                              VÄND!  
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14. Tycker du att engelskundervisningen behöver uppdateras så att den blir mer lik den 

engelska du möter på fritiden, som t.ex. när man spelar datorspel, läser bloggar, Facebook, 

tittar på film etc.? 

Ja, absolut          Ja, lite grann                  Nej, inte alls 

 

 

15.  Om du fick välja, vad vill du helst att det ska vara mer av på engelsklektionerna?  

Rangordna alternativen med siffra 1-6, där 1 = vad du allra helst vill att det ska vara mer 

av, 6 = vad du minst vill att det ska vara mer av. Så leta rätt på det alternativ du helst vill 

ha mer av och skriv 1 i rutan, leta sedan reda på det alternativ du tycker är näst bäst och 

skriv 2 och så vidare, tills alla alternativ har en siffra. 

         

[  ] glosor som är mer moderna 

[  ] mer användning av sociala medier (t.ex. bloggar, Twitter) 

[  ] mer film 

[  ] mer musik 

[  ] mer tävlingar/lekar 

[  ] drama/teater    

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

    

 


