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1. Inledning och syfte 

I uppsatsen undersöks det hur elever i årskurs 8 använder sig av den engelska de hittills lärt sig 

i skolan: om de tycker att de lär sig en engelska som de har nytta av, om de tror att de skulle 

kunna lära sig lika bra engelska utanför skolan som i skolan, vad de tycker om 

engelskundervisningen i skolan och om den möjligtvis skulle kunna gå att förbättra. I dagens 

Sverige utsätts vi hela tiden för engelska. Den finns på TV, i musik och filmer, på sociala 

medier, i dataspel, etc, och eleverna tillbringar flera timmar per dag uppkopplade mot internet. 

I Statens medieråds undersökning Ungar och medier (2015:25) uppger 98 procent av alla 

tillfrågade 14-åringar att de använder internet varje dag. Av alla ungdomar i åldern 13–16 år är 

26 procent uppkopplade 5 timmar eller mer per dygn. I samma ålderskategori är 36 procent 

uppkopplade 3–4 timmar/dygn. Mycket av det material som finns på nätet är skrivet på engelska 

och mycket av den konversation, skriftlig såväl som talad, som pågår mellan olika aktörer på 

nätet sker på engelska. Därmed är det förståeligt att Skolverket i sitt kommentarsmaterial till 

kursplanen i engelska (2011:10) skriver följande: 

 

Många elever har med sig kunskaper i språk från världen utanför skolan: från familjen, övrig 

omvärld, erfarenheter, intressen och internet. Mängden information som finns tillgänglig via olika 

medier är enorm, och möjligheterna att hitta det som är intresseväckande och samtidigt språkligt och 

kognitivt utmanande är mycket goda. Forskningen betonar att om eleverna ska kunna tillägna sig ett 

språk effektivt, är det viktigt att de får möta språket i sammanhang som är begripliga och 

intresseväckande för dem. Det är samtidigt viktigt att språket ligger på en nivå som innebär vissa 

språkliga utmaningar. …tanken med detta är att eleverna ska få lära sig hitta egna vägar till 

information som intresserar dem och vänja sig vid att ta vara på det språk som finns tillgängligt i 

omvärlden. 

 

Men att tro att denna ”dusch” av popkultur automatiskt gör oss i Sverige bra på engelska 

stämmer inte, menar Lundberg (Håkansson 2011). Enligt henne krävs det mer än 

kulturkonsumtion för att lära sig engelska. Hon anser att det idag finns en övertro på att musik, 

film, data- och tv-spel gör våra ungdomar flytande i engelska.  Lundberg förklarar:  

 

Politiker och skolansvariga hävdar ofta att engelskan inte är något problem i skolan, eftersom 

eleverna lär sig engelska på fritiden. Sanningen är att eleverna ”duschas” med oerhört mycket 

engelska när de inte är i skolan, men att det mesta av denna dusch rinner av dem. (Håkansson 2011) 

 

Syftet med undersökningen är således att genom en surveyundersökning i enkätform 

kartlägga vad grundskoleelever i årskurs 8 anser om sin engelskinlärning och om det råder 

skillnader i elevernas svar beroende på hur stor elevens hemort är. Ämnet är viktigt för alla 

lärare av andraspråk då resultatet kan ge en fingervisning om undervisningen är upplagd för att 

passa eleverna. Följande frågeställningar utgör utgångspunkt i undersökningen: 

• Var tycker elever i årskurs 8 att de lär sig mest engelska – i eller utanför skolan? 
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• Hur/på vilket sätt lär de sig då engelska? 

• Skiljer sig svaren åt beroende på om eleven bor i glesbygd, mellanstor stad eller 

storstad? 

Min hypotes är att eleverna i storstad utsätts för mer populärkultur på grund av den större 

folkmängd de har omkring sig och att de därmed lär sig engelska på ett annat sätt jämfört med 

elever som bor i glesbygd.  

I nästa avsnitt ger jag en beskrivning av mitt forskningsfält. Därefter följer avsnitt om 

metod, resultat och analys av elevsvar samt diskussion om desamma. Sist i uppsatsen finns två 

bilagor – enkäten samt en sammanställning av elevsvar. 

 
2. Bakgrund 

Här kommer jag att ta upp tidigare forskning om andraspråksinlärning, olika styrdokument 

gällande skolan i Sverige samt EU-rapporter gällande andraspråksinlärning inom EU.  

  

2.1 Andraspråksinlärning 

Studien tar sin utgångspunkt i socialpsykologi och Lamberts och Gardners forskning om 

motivation och attityd till andraspråksinlärning. Den försöker även se om det finns ett samband 

mellan elevers inställning till den egna språkinlärning och behaviorismen; d.v.s. om de direkta 

belöningarna i dataspel, i sociala medier och i inlärningsprogram är det som driver eleven att 

lära sig språk.  

Vygotskij och det sociokulturella perspektivet (Säljö 2012:193–195) ansåg att socialt 

samspel med andra individer var viktigt för utveckling och lärande. Han talade om den 

närmaste utvecklingszonen som är den zon där människan kan ta till sig kunskap från andra. 

Vygotskij ansåg att lärande och utveckling var något som ständigt pågick inom människan. Den 

lärande (eleven) behöver dock stöd av någon mer kunnig (läraren) – man ska leda den lärande 

vidare. Efter hand ska detta stöd minska för att tillslut tas bort. Detta stöd kallade Vygotskij för 

scaffolding. Även om Vygotskijs idéer är intressanta ur ett pedagogiskt perspektiv tänker jag 

inte gå in på dem mer i min uppsats då den undersöker hur elever lär sig engelska utanför skolan. 

 

2.1.1 Attityd och motivation till andraspråksinlärning 

Lambert och Gardners första studie kom 1959, men många av dagens forskare refererar 

fortfarande till deras arbeten. Lambert och Gardners titlar som är mest relevanta för min studie 

är Motivational Variables in Second–Language Acquisition (1959) och Attitudes and 

Motivation in Second-Language Learning (1972)  samt Gardners Social Psychology and 
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Second-Language learning: the Role of Attitudes and Motivation (1985). Dessa beskriver 

utförligt vad motivation och attityd spelar för roll vid inlärning av ett andraspråk.  

Tidigare ansågs det, enligt Lambert och Gardner (1959), att det viktigaste vid inlärning 

av ett andraspråk är en fallenhet för språk: man ska ha ett språköra. När man ställer fallenhet i 

korrelation till språkbetyg visar det sig att andra variabler än fallenhet spelar in för att få höga 

betyg. Lambert och Gardner (1959:266) menar att attityd och motivation är variabler som 

påverkar andraspråksinlärningen och att dessa två variabler är viktigare för språkinlärning än 

fallenhet för språk.  

Vad gäller attityd skriver Gardner (1985:45) att en positiv attityd till befolkningen i det 

land vars språk man försöker lära sig har en positiv inverkan på tillägnandet av detta språk. Han 

menar att inlärning av ett språk inte enbart handlar om att knäcka en lingvistisk kod. Det handlar 

även om att öva upp en färdighet som ger en annan identitet, d.v.s. ett språk påverkar den vi är 

och kan förändra vår person på grund av, eller tack vare, möten med människor som talar ett 

annat språk än vi själva gör. Gardner och Lambert (1972:132) menar att för att lyckas lära sig 

ett andra språk måste man ”adoptera” drag, lingvistiska såväl som icke-lingvistiska, som är 

karakteristiska för den grupp av människor vars språk man försöker lära sig. Med att adoptera 

menar de här att ta till sig/anamma. Elevens attityd till (den nya) befolkningen och samhället 

kommer delvis att visa sig i hur framgångsrik eleven blir i det främmande språket. Kortfattat 

kan man säga att en positiv attityd till språket har en positiv inverkan på chansen att lära sig det 

nya språket. På liknande sätt har en negativ inställning till språket en negativ inverkan på 

chansen att lära sig språket. Med attityd menar Gardner (1985:45–46) att attityd bl.a. kan handla 

om attityden till samhället/landet där språket talas och attityd till läraren som undervisar i ämnet 

och dennes kunskap och metodik. Idag är en positiv attityd till att kunna kommunicera i sociala 

medier på ett andraspråk ett viktigt inslag i språkinlärningen. Dagens teknikutveckling ger 

möjlighet till snabb kommunikation, en möjlighet som inte fanns på 60-, 70- och 80-talen.  

Även motivationen är viktig för att lära sig ett språk. Dock är inte ansträngningen att 

försöka tillgodogöra sig det nya språket nog i sig för att lära sig språket. Endast ansträngningen 

kan inte likställas med motivation. Förenklat kan man säga att Gardner (1985:50–51) menar att 

motivation är en kombination av ansträngning, viljan att nå målet, vilket är att lära sig ett språk, 

och en välvillig inställning till att lära sig ett språk.  

Gardner och Lambert (1959:267) talar om två olika typer av motivation – integrativ och 

instrumentell motivation. Med integrativ motivation menar man att eleven vill interagera med 

personer i det samhälle andraspråket talas, eleven gör det av socio-emotionella skäl, d.v.s. de 

underliggande skälen för att lära sig språket är att kunna kommunicera med invånare i det andra 
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landet. Instrumentell motivation innebär att eleven lär sig ett främmande språk för att denne ska 

ha användning av det i framtiden, t.ex. i en framtida karriär eller för att förkovra sig.  

 

2.1.2 Behaviorismen inom pedagogiken 

Behavioristerna hävdar att allt lärande är detsamma som att förvärva ett nytt beteende. Att lära 

sig ett språk innebär alltså att man förvärvar ett språkligt beteende (Säljö 2012:154).  

Att dataspel har behavioristiska drag kan ses på de direkta belöningar som spelaren får i 

form av att t.ex. stiga i nivå. Behavioristiska drag kan även ses i bruket av sociala medier där 

man snabbt kan få svar på t.ex. olika frågor för att ta sig vidare i ett spel eller få svar på en fråga 

till en skoluppgift. Nationalencyklopedin (2016) definierar behaviorism som en inriktning inom 

psykologin som lanserades under 1900-talet av Watson och som inriktar sig på beteende med 

Pavlovs forskning om betingade reflexer i centrum. Beteende anses vara ett svar (respons) på 

yttre påverkan (stimulus). Inriktningen fick stort inflytande på pedagogiken och psykologin 

under 1900-talet. Man studerade även vad man kunde åstadkomma med förstärkning och hur 

utsläckning av en betingning gjordes. 

Skinner som forskade mycket om betingningens principer påverkade synen på utbildning 

under 1900-talet.   Skinner utvecklade hela tanken med betingning, respons och stimulus. Han 

talade om operant betingning vilken går ut på att förstärka (belöna) ett önskat beteende för att 

på så sätt få personen att förstå att denne gör rätt. Om det handlar om ett komplext beteende 

måste betingningen ske stegvis. Detta kallas för formning. I operant betingning är djuret eller 

människan aktiv för att få sin belöning (Säljö 2012:148–150).  

Skinners teori om operant betingning fick stor genomslagskraft inom utbildningsväsendet 

under 1900-talet. Just förstärkningen ansåg man visa på hur ett beteende kunde formas. Denna 

syn ansågs även vara positiv för individens möjligheter. Varenda människa, oavsett bakgrund, 

kunde lära sig svåra saker med hjälp av förstärkning. Med Skinners studier kom även 

undervisningsteknologin som man trodde skulle förändra skolan och undervisningen. 

Skolmaterial delades upp i korta stycken som eleven arbetade igenom, om allt var rätt fick man 

direkt bekräftelse (belöning) och fick fortsätta. Om man inte fick rätt, gick man tillbaka och 

gjorde om tills allt var rätt. Man uppfann undervisningsmaskiner som skulle underlätta för alla 

då de kunde individanpassas. Eleverna gick framåt i sin egen takt tills de nådde målen. Tilltron 

till denna teknik var så stark i USA att många lärare kände sig hotade av tekniken (Säljö 

2012:152). 

I Nationalencyklopedin på nätet står det att den behavioristiska inlärningssynen till viss 

del finns kvar än idag i digitala utbildningsprogram.  Det positiva med dagens 
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undervisningsprogram är att det visat sig att dessa haft större effekt på elevernas inlärning än 

tidigare. Om programmerad undervisning som bygger på Skinners teorier skriver man:  

 

En förklaring till detta är den interaktion som kan utvecklas mellan å ena sidan individens nyfikenhet 

och förkunskaper och å andra sidan datorprogrammets flexibilitet vad gäller informationsmängd, 

svårighetsnivå och förmåga att identifiera kunskapsluckor. (Nationalencyklopedin 2016) 

 

2.2 Andraspråksundervisning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står att läsa följande i 

kursplanen för engelska: 

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera 

studien tarspråk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större 

förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda 

områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens 

möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie 

och arbetsliv. (Skolverket 2015:26) 

 

Av Europakomissionens rapport, som finns tillgänglig på nätet, Handlingsplan för att 

främja språkinlärning och språklig mångfald (2003) framgår att: ”Alla europeiska medborgare 

borde kunna kommunicera i minst två andra språk utöver sitt modersmål”. Vidare skriver man 

i samma rapport: ”Enligt subsidiaritetsprincipen är varje enskilt medlemsland helt ansvarigt för 

organisationen av sina utbildningssystem och för innehållet i programmen”. För att lyckas med 

det enligt rapporten ska språkundervisningen förbättras i EU-länderna. Detta genom att bland 

annat se till att utbildningen av språklärarna förbättras och genom att sprida hjälpmedel som 

har utvecklats för språkundervisning och språkinlärning till en bredare publik. 

 När det gäller vikten av stimulans för att få elever att utvecklas så långt som möjligt står 

följande att läsa i 3 kap. av Skollagen: 

 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (Skollagen 2010:41)  

 

Samtidigt påpekas det i Rätten till kunskap (Skolinspektionen 2010:7) att det är vanligt 

att lärare inte ger utmaningar till de elever som behöver det och att man i 24 av de 40 granskade 

skolorna inte anpassar sin undervisning efter alla elevers behov och förutsättningar. Året därpå 

kom ytterligare en rapport, Engelska i grundskolans årskurser 6–9 (Skolinspektionen 2011:6). 

I den kan man läsa att många elever säger att de inte får de utmaningar som de behöver för att 
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utvecklas. Att inte undervisningen anpassas efter alla elevers behov berör både de elever som 

vill ha fler och större utmaningar och de som vill ha lättare uppgifter.  

För att lära sig två språk, förutom modersmålet, krävs det att elever har ett intresse för att 

lära sig språk (Leffler och Lundberg 2012:1). Ett sätt kan vara att göra eleverna mer delaktiga 

i undervisningen på så sätt att de får vara med att bestämma form och innehåll i densamma. 

Forskning visar att det kan ge ett ökat engagemang. Det har också visat sig att lärare som ser 

sina elever som medarbetare har lättare att se elevernas kompetenser och förmågor (Leffler och 

Lundberg 2012:3). 

I Purushotmas (2005:93) studie får läsaren till exempel en ingång till att väcka elevernas 

intresse för främmande språk. Författaren menar på att man i klassrummen ska hitta vägar att 

integrera medieformer som är populära i målspråkets hemland och låta eleverna arbeta med 

dessa. Han menar dock på att man inte kan förvänta sig att lärarna själva ska skapa sådana 

lektioner utan att de måste få hjälp av läroplanen med detta. Om sådan hjälp finns kommer 

lärare att få ett redskap att jobba med i klassrummen som är lika lätt att använda sig av som en 

lärobok. Sedan juli 2017 finns en reviderad upplaga av Lgr 11 (Skolverket 2017:3) som säger 

att skolan ska ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Från 

och med den 1 juli 2018 måste all undervisning följa denna reviderade upplaga om 

digitalisering. Å andra sidan framförs det en motsatt idé i Lantz-Andersson och Säljö (2014:23). 

Författarna menar att användningen av digitala medier i undervisningen handlar om ”att 

förändra de pedagogiska utgångspunkterna, vilket innebär att lärare behöver nya strategier, 

både i samspelet med eleverna och med innehållet”. 

Sundqvist och Olin-Scheller (2015:60) skriver att det finns ett glapp mellan den engelska 

elever lär sig i skolan och engelska som de använder sig av på fritiden. De skriver också att 

lärarna sällan tar upp elevernas extramurala engelska, d.v.s. fritidsengelska, under lektionerna 

och att detta kan göra att eleverna tappar motivationen. Vigmo (2014:133–140) påpekar att 

skolan i liten utsträckning tar upp elevernas fritidsintressen i undervisningen, såsom t.ex. 

digitala medier. Hon menar vidare att man måste hitta sätt för att införliva detta i 

undervisningen.  

Uzun (2012:3296–3300) lyfter också fram den potential som internet och tekniska 

artefakter har på utbildning. Det framgår att computer assisted language learning, d.v.s. 

undervisning med hjälp av dator, till stor del skulle kunna ersätta dagens undervisning av 

främmande språk. Dessutom kan sådan undervisning styras till att passa elevernas olika nivåer 

och individuella behov. Uzun skriver även att lärarna måste börja tänka på att följa med i 

teknikutvecklingen. De måste lära sig att integrera tekniken i klassrummen. Vidare menar Uzun 
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(2012:3298) att det stora utbudet av hemsidor på internet som erbjuder språkinlärning visar på 

att det inte bara finns ett behov för dem, utan också att de som nyttjar dessa sidor föredrar deras 

tillvägagångssätt. Marc Prensky (2001) talar till och med om ”digital immigrants” (lärare) och 

”digital natives” (dagens studenter) och att dessa två grupper talar två skilda typer av språk. 

Prensky (2001:2) förklarar att ”digital natives” har växt upp med datorer, dataspel och internet 

vilket lett till att de tänker och processar information på ett helt annat sätt än sina företrädare, 

d.v.s. ”digital immigrants”. Skillnaden i tankesätt och process är mycket större än de flesta 

lärare känner till och förstår.  

Vissa dataspel online spelas i nätverk, det är s.k. massively multiplayer online games 

(MMOG) (Purushotma 2005:86). Dessa spel är något som ungdomar idag är intresserade av 

och utövar mycket. Undersökningen Ungar och medier, gjord i Sverige av Statens medieråd, 

visar att 31 procent av de tillfrågade 14-åringarna lägger tre timmar eller mer på data-/tv-spel 

varje dag (Statens medieråd 2015:31). Purushotma (2005:85) skriver att alla som försöker förstå 

vad som motiverar tonåringar och väcker deras uppmärksamhet skulle sätta sig in i vad MMOG-

spelen har att erbjuda eftersom dessa kan få ungdomar och vuxna att lägga ner flera timmar om 

dagen på dem medan en lärare kan få kämpa för att få en elev att göra en läxa som tar 30 

minuter.  

Rama m.fl. (2012:322–338) noterar att deltagande i MMOG kan ha en positiv inverkan 

på studenternas självsäkerhet och uppfattning av sin andraspråkskompetens. De får också en 

ökad vilja att interagera på målspråket. MMOG har också visat sig bra för språkinlärning hos 

de elever som kanske inte är så bra på spelets målspråk eftersom språkkunskap inte är lika viktig 

som spelarens expertis inom spelet. Det betyder att en student som känner sig svag vad gäller 

språket kan stärkas av sitt kunnande i spelet och blir inte lika ”rädd” för att uttrycka sig på 

målspråket. Samtidigt bryr sig medspelarna inte så mycket om språkfel som ”den språkligt 

svage” gör då de är ute efter dennes spelkunskap. Purushotma skriver att MMOG har en positiv 

inverkan på ungdomars inlärning av ett främmande språk och att edutainment (spel som 

tillverkats för att användas i undervisning) är onödiga då det redan finns spel där man kan lära 

sig ett främmande språk. Han skriver vidare att även spel där deltagarna inte är uppkopplade 

mot medspelare, till exempel The Sims, kan vara bra för språkinlärningen om man byter från 

sitt modersmål till det främmande språk man vill lära sig (Purushotma 2005:80–96). Att spela 

dataspel är också något som eleven väljer att göra självmant och det är något som denne är 

intresserad av. Språkinlärningen blir alltså en bonus och inget som var ett syfte med spelet som 

sådant (Sundqvist 2009:25).  
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Lundberg deltog i ett projekt där man försökt kartlägga hur exponering av ett språk 

utanför skolan påverkar språkinlärningen. Resultatet visar att man har lättare att lära sig ett 

språk om man ser en mening med att kunna det, samt att ett populärkulturellt intresse har positiv 

inverkan på språkinlärningen. Lundberg menar också att det inte är data- eller tv-spelen i sig 

som gör deltagarna bra på engelska utan den konversation man har med andra deltagare i spelet 

(Håkansson 2011). 

Film är ett annat av svenska ungdomars stora intressen. Att man blir bra på engelska 

genom att titta på film och TV är inget som Lundberg håller med om. Om så vore fallet skulle 

många svenskar vara duktiga på att förstå och tala danska eftersom många danska TV-serier 

sänds i svensk TV. Hon fortsätter: ”Att slötitta och oreflekterat läsa av en textremsa ger alltså 

inte nya språkkunskaper. Datorspel fungerar likadant. Du lär dig inte många engelska ord bara 

genom att spela. Om du däremot kommunicerar med andra spelare, så lär du dig mycket mer” 

(Håkansson 2011). Lundbergs fynd uppmärksammas även i Sundqvist (2009:211) då hon 

menar att de extramurala aktiviteter på engelska som förbättrar den muntliga förmågan och ökar 

ordförrådet mest är de som kräver att deltagaren är aktiv. Att lyssna på musik och titta på film 

eller TV ökar inte din muntliga förmåga eller ditt ordförråd lika mycket som att använda internet 

eller läsa böcker på engelska. I motsats till Lundberg anser Sundqvist dock att även dataspel 

ökar den muntliga förmågan och ordförrådet. 

För att kunna få tillgång till MMOG, film, musik och sociala medier krävs för det mesta 

en internet-uppkoppling och det har de flesta hushåll i Sverige idag. Enligt Post- och 

telestyrelsens rapport Bredbandskartläggningen 2014 har 17 procent av alla hushåll i Sverige 

tillgång till trådbundet bredband . De orter som saknar trådbundet bredband finns i Norrlands 

inland (Ingman 2015:18). Då man i rapporten Ungar och medier kan läsa att nästan hälften av 

alla ungdomar i åldern 13–16 år ser filmklipp från YouTube eller andra kanaler varje dag och 

att TV-tittandet stadigt sjunker (Statens medieråd 2015:10) kan man förstå att internet-

uppkopplingen blir allt viktigare. 

 

3. Metod 

I metodavsnittet beskriver jag urval, val av analysmetod, enkätens utformning samt 

sammanställning av resultat. 

 

3.1 Urval 

Syftet med undersökningen är att ta reda på var elever i grundskolans åk 8 anser att de lär sig 

mest engelska och om det finns några skillnader om eleverna bor i glesbygd, mellanstor stad 
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eller storstad. Valet av glesbygdsort föll på Hede i Härjedalen, den mellanstora staden blev 

Östersund och storstadsorten Nacka.  

I Härjedalens kommun är befolkningsmängden 10 224 personer, varav 10,4 procent är i 

åldern 7–17 år. Östersunds kommun har 60 495 invånare varav 11 procent är i åldern 7–17 år. 

Den totala befolkningsmängden i Jämtlands län är 126 765 personer vilket betyder att 47,7 

procent bor i residensstaden Östersund. Befolkningsmängden i Nacka kommun, 96 217 

personer, är inte så mycket större än den i Östersunds kommun, men här är antalet invånare i 

länet betydligt högre (2 198 044 personer) vilket får den utvalda skolan i Nacka kommun att 

räknas som storstadsskola.  I Nacka kommun är antalet personer i åldersgruppen 7–17 år 15 

procent av den totala befolkningsmängden i kommunen. (Statistiska Centralbyrån 2015).  

Eftersom jag under höstterminen 2015 hade ett vikariat som svensklärare på 

Sonfjällsskolan i Hede, Härjedalens kommun, var valet av glesbygdsskola enkelt för mig. Vad 

gäller enkäternas genomförande i Östersund och Nacka kontaktade jag vänner som arbetar som 

lärare i dessa kommuner och bad dem tipsa mig om skolor och kanske eventuellt även lärare i 

tilltänkta kommuner som kunde tänka sig att genomföra min enkät. Villiga lärare hittades 

relativt snabbt och enkäten genomfördes därefter i årskurs 8 på Torvallaskolan i Östersunds 

kommun och Myrsjöskolan i Nacka kommun. 

 

3.2 Val av analysmetod 

En kvantitativ analys valdes för att undersöka om det fanns några skillnader mellan uppfattning 

av engelskinlärning hos elever boende i orter av varierande storlek. Enkäten genomfördes 

därför i tre skolor: en i glesbygd, en i en mellanstor stad och en i en storstad.  

Valet av kvantitativ metod baserad på enkätsvar berodde på att det skulle ta allt för mycket 

tid i anspråk att intervjua ett 80-tal elever på olika orter i landet. Dessutom fanns en förmodan 

att det kan bli svårt att boka in tider för dessa elever inom ett rimligt tidsspann. Med en enkät 

ansåg jag mig få in tillräckligt med information för att kunna få en bild av elevernas åsikter och 

eventuella skillnader.  

Elever ur årskurs 8 valdes ut för att besvara enkäten då de studerat engelska i så många 

år att de kunde ha åsikter om sin inlärning samt att många i den åldern kommit i kontakt med 

engelska även utanför skolan. 

 

3.3 Enkät 

För att ta reda på elevernas inställning och uppfattning om sin engelskinlärning och sina 

engelskkunskaper konstruerades en enkät med 15 frågor. Jag funderade över vad jag ville få 
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svar på och utformade därefter frågorna själv. När detta var klart diskuterade jag igenom dessa 

med min mentor på Sonfjällsskolan, Ulla Zakrisson, och några små justeringar gjordes.  Åtta 

av frågorna hade stängda svarsalternativ, där fick eleverna kryssa i ett eller flera alternativ 

beroende på vad de tyckte passade in på dem. Resterande sju frågor var öppna, det vill säga 

eleverna fick fritt skriva vad de tyckte och tänkte, alternativt lägga till svar som inte fanns att 

välja bland de färdiga alternativen. Med öppna frågor ansåg jag att undersökningen skulle bli 

mer pålitlig eftersom eleverna själva kunde skriva in exempel på sådant jag inte fått med. 

Frågorna placerades inte i någon speciell ordning förutom när det gäller frågor av liknande 

karaktär och frågor som krävde vidareutveckling. Frågor av liknande karaktär placerades i 

början och mot slutet för att se om svaren var liknande eller skilde sig åt ju längre eleven jobbat 

med enkäten. Frågor som var en vidareutveckling av andra frågor placerades efter varandra.   

Elever i årskurs 8 på de utvalda orterna fick 15–20 minuter av en lektion för att besvara 

enkäten på en tid som lärarna i klasserna själva bestämde. De ifyllda enkäterna skickades 

därefter tillbaka med post. De tre klasser genomförde enkäten under oktober månad 2015. Totalt 

svarade 81 elever på enkäten. 

 

3.4 Sammanställning av resultat 

Resultaten från enkäterna räknades manuellt och sammanställdes i ett dokument som finns med 

som bilaga 2 i denna uppsats. I dokument redovisas de tre orterna för sig samt totalt. I bilaga 2 

syns också antal elever i de tre orterna samt resultaten på frågorna i både elevantal och omräknat 

till procent. I diagram och i analyser redovisas alla svar i procent. Skälet till att jag har med en 

sammanräkning av svaren i alla tre orter är att se om det är någon skillnad på mitt underlag och 

tidigare studier som gjorts.  

I frågorna 1, 2, 3, 5, 6, 10 och 13 fick eleverna välja fler än ett svarsalternativ vilket 

betyder att en sammanräkning av procentsatserna inte ger 100 procent utan mer. Procentsatsen 

visar alltså hur många procent av klassen, eller totalen, som väljer de olika svarsalternativen.  

I frågorna 4, 7, 11, 12, 14 och 15 fick eleverna endast välja ett svarsalternativ vilket gör 

att procenttalet uppgår till 100 procent  

Frågorna 8 och 9 hade inga svarsalternativ att välja mellan, här fick eleverna skriva fritt 

vad de tyckte och tänkte. Dessa svar redovisas inte i bilaga 2 utan under rubriken resultat och 

analys. 
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4. Resultat och analys 

 

 

Figur 1. Fråga 1: När är det bra att kunna tala engelska? 

  

När eleverna skulle svara på när det är bra att kunna tala engelska svarade 100 procent av 

eleverna i Östersund att det är när man träffar folk som inte kan svenska. Konstigt nog svarar 

endast 87 procent av eleverna i Hede och 91 procent av eleverna i Nacka att det är viktigt när 

man träffar folk som inte kan svenska.  

Frågan ställdes i enkäten eftersom jag ansåg det som intressant att höra när eleverna 

tycker det är viktigt att kunna tala engelska: är det i hemmiljön, utomlands eller på annat vis. 

Som boende i glesbygd har Hede–eleverna inte förrän precis nyligen fått en större andel 

utrikesfödda invånare i sin kommun vilket lett till att de inte så ofta tidigare behövt använda sig 

av sin engelska i vardagen. De flesta nyanlända i Hede har inte engelska som modersmål, men 

många vuxna och ungdomar kan göra sig förstådda på engelska som blir det språk som används 

när svenskan inte räcker till. Idag består Härjedalens kommun till 8,8 procent av utrikesfödda 

invånare (Statistiska centralbyrån 2015). Ser man till Nacka som har 18,1 procent utrikesfödda 

i sin kommun (Statistiska centralbyrån 2015) kan man tycka att alla elever i Nacka, precis som 

de i Östersund, borde tycka att det är bra att kunna engelska när man träffar folk som inte kan 

svenska. De flesta elever, oavsett bostadsort, anser dock att det är bra att kunna engelska när 

man är utomlands.  

I svaren till samma fråga är det 53 procent av eleverna i Nacka och 57 procent av eleverna 

i Hede som anser att det är bra att kunna engelska när man spelar spel online. I Östersund ligger 

procenttalet på 77 procent vilket gör att Östersunds-eleverna skiljer sig från eleverna på de två 
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andra orterna. Att siffran är något högre i Östersund kan bero på att enkäten bara delades ut i 

en klass i skolan och möjligen är det många i just den här klassen som spelar data- och TV-spel.  

Att chatta på engelska är enligt enkäten viktigare, eller utövas av fler, i Östersund, 81 

procent, än i Nacka, 63 procent, och Hede, 65 procent.  Frågan om chatt hänger till stor del ihop 

med föregående svarsalternativ eftersom det ofta chattas när det kommer till data- och 

onlinespel. Enkätsvaren visar att eleverna i Östersund tycker att det är viktigare att kunna 

engelska när man chattar än i Nacka och Hede.  Kanske kan det också vara så att det är fler 

elever i Östersund som chattar än i Hede och Nacka och att det är därför svaren skiljer sig åt. 

Om inte spelet i sig har en chattfunktion så startar flera spelare en chatt utanför som de kopplar 

upp sig emot när de spelar. Med tanke på att många onlinespel spelas av folk över hela världen 

så blir det naturligt för spelarna att skriva på engelska då det för många är deras andraspråk. 

Chatt som forum för kontakt används också i sociala medier som t.ex. Facebooks Messenger, 

Google Apps etc.  

Enligt Ungar och medier (Statens medieråd 2015:18) har bloggandet minskat betydligt 

sedan den tidigare undersökningen, 2013, och man skriver att bloggande inte längre är särskilt 

vanligt. Sett till denna rapport sticker Östersund ut med sina 42 procent, medan Hede och Nacka 

ligger på 13 procent respektive 16 procent. Mina siffror visar på att Hede- och Nacka-klasserna 

mer följer resultaten i Statens medieråds undersökning än Östersund gör. Det är möjligt att 

klassen på Torvallaskolan i Östersund är en grupp ungdomar som skiljer sig från andra 

ungdomar runt om i Sverige vad gäller just bloggande. Man tror att den minskade användningen 

av bloggar kan bero på att andra sociala medier har tagit över deras plats istället (Statens 

medieråd 2015:18). Trots att bloggandet minskar finns det ändå flera personer runt om i Sverige 

som lever på sitt bloggande. Några av de största är Kenza, Paulas.me, Gabriella Joss, Hugo 

Rosas, Kissie och Magdalena Graaf (Bloggportalen 2015).  

Den första frågan var öppen på så vis att ett alternativ var ”Annat” vilket gav eleverna 

möjlighet att själva lägga till situationer när de ansåg att det var bra att kunna engelska. En elev 

i Nacka uttrycker sig på följande vis: ”Förstå alla andra som talar engelska, kunna förstå 

engelska på nätet, t.ex. engelska videoklipp. Engelska finns ju överallt. De flesta elever oavsett 

bostadsort skriver att engelska är bra att kunna när man är ute på internet, inne på olika sociala 

medier, när man ser YouTube-klipp eller andra filmer på nätet.  
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Figur 2. Fråga 2: Hur tycker du att det märks att man är bra på engelska? 

 

I svaren på fråga två fick eleverna kryssa i flera alternativ och man kan av svaren utläsa att 

ungdomarna skiljer sig åt i mellan de tre orterna. I Östersund har man överlag höga siffror. De 

tycker att det flesta svarsalternativ är viktiga och inget svarsalternativ ligger under 50 procent. 

Det svarsalternativ där de tre skolorna ligger mycket nära varandra i svarsfrekvens är: ”Man 

kan prata med en annan person på engelska”. Där håller sig de tre skolor mellan 87–94 procent. 

De alternativ som fått högst procenttal i fråga två är ”man kan prata med en annan person på 

engelska” och ”man förstår engelska i vardagen”. Kanske kan min studie knyta elevernas svar 

”man kan prata med en annan person på engelska” till att de möter andra engelsktalande i t.ex. 

dataspelsvärlden varför detta svarsalternativ på sätt och vis flyter ihop med svarsalternativet 

som lyder ”man förstår engelska i vardagen (musik, spel, nätet). 

 Endast 19 procent av Nacka-eleverna anser att ett bra betyg visar att du är bra på 

engelska. Motsvarande siffra i Östersund är 50 procent. Hede ligger mitt emellan de två andra 

orterna med 35 procent.  Intressant är att se att 31 procent fler elever i Östersund än i Nacka 

anser att ett bra betyg visar att man är bra på engelska. I artikeln Hur upplever elever betyg och 

bedömning? (Skolverket 2013) står det att det är en vanlig uppfattning hos eleverna att inte bara 

kunskapen utan även beteende och hur omtyckt man är av läraren spelar in vid betygsättning. 

Möjligen anser Nacka-eleverna att engelskbetyget inte, på ett korrekt sätt, visar vilken kunskap 

eleven har utan att läraren även väger in annat i betyget.  
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Figur 3. Fråga 3: Du har läst engelska i skolan i flera år nu. När använder du engelska? 

 

Fråga tre försöker ta reda på när eleverna använder sig av engelska och även här fick de kryssa 

i flera alternativ. Första alternativet ”bara i skolan” har förvånansvärt hög svarsfrekvens, 30 

procent i Hede, 46 procent i Östersund och 28 procent i Nacka.  

Att använda sina engelskkunskaper på resor är för eleverna i Nacka en självklarhet då 

hela 91 procent kryssat i det svaret. Motsvarande siffror för Hede och Östersund är 61 procent 

respektive 69 procent. Siffran för Nackaskolan var avsevärt mycket högre än för Hedeskolan 

och Östersundsskolan. Sett till Nackas högre status rent socioekonomiskt – medelinkomsten 

2014 ligger i Nacka drygt 119 000 kr över Östersunds och drygt 146 000 kr över Hedes 

(Statistiska centralbyrån 2016), kan man tänka sig att eleverna där haft större möjligheter att 

resa och därför fått använda sig av sina språkkunskaper mer än eleverna i Hede och Östersund. 

En ytterligare orsak kan vara att Nacka ligger närmare Arlanda och därmed resten av Europa.  

I Nacka är det 50 procent av eleverna som svarar att de använder engelska när de spelar 

dataspel. I Östersund ligger andelen på 58 procent och i Hede på 48 procent. Elever i alla de tre 

skolorna uppger att de använder engelska när de spelar dataspel. I rapporten Ungar & medier 

(Statens medieråd 2015:42) uppger 72 procent att de spelar dataspel. I nyss nämnda rapport 

undersökte man inte vilket språk som användes i spelen vilket kanske gjort att denna rapport 

har högre siffror än min undersökning. Dessa fakta visar dock på att en majoritet av alla 

ungdomar i åldern 13–16 år idag spelar dataspel. Språket i många av dessa dataspel är engelska.  

Vad gäller chatt är användningen av engelska inte lika hög som när det gäller resor och 

dataspel. Möjligen chattar de flesta på svenska eller så chattar de inte så ofta. De låga siffrorna 

för chatt i min enkätundersökning kan också bero på att eleverna som svarat kanske såg 
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svarsalternativet ”när jag chattar” som en isolerad aktivitet och att det chattande de gör när de 

spelar dataspel inte räknades in under detta svarsalternativ.  

Inte en enda elev i vare sig Hede eller Nacka har kryssat i svarsalternativet ”aldrig” under 

fråga 3. I Östersund är det 4 procent av eleverna som uppger att denne aldrig använder sin 

engelska, tydligöras bör dock att dessa 4 procent utgörs av en elev. Fråga 3 innehöll även ett 

öppet svarsalternativ. Där fick eleverna själva skriva när de använder sig av engelska. Två 

elever uppger att de använder engelska i skolan, de kryssade heller inte i alternativet ”bara i 

skolan”. Elever från alla tre skolor uppger att de använder engelska på nätet, i sociala medier, 

när de träffar folk som inte kan svenska, när de ser film och när de skriver berättelser på 

engelska m.m. Alla elever i Nacka och Hede använder sig av engelska någon gång. Det måste 

ses som positiv att elever efter fyra år av engelska i skolan också använder sig av sina 

kunskaper. Undersökningen visar att det är resor och dataspel som är de största anledningarna 

till att elever, oavsett bostadsort, använder sig av engelska. 

 

 

Figur 4. Fråga 4: Var lär du dig mest engelska? 

 

På frågan var elever lär sig mest engelska ansåg en majoritet av eleverna i Nacka, 66 procent, 

och Östersund, 62 procent, att de lär sig mest engelska utanför skolan. Hede skiljer sig från de 

andra orterna då endast 43 procent anser att de lär sig mer engelska utanför skolan. Av Hede-

eleverna valde 22 procent att inte svara på frågan. 

 Fråga nummer 4 i min enkät är väldigt lik fråga nummer 17 i Skolinspektionens 

enkätundersökning som de genomförde i 22 olika skolor i årskurs 6–9 där huvudsyftet var att 

bidra till utveckling av skolan så att alla barn och elever får lika rätt till en god utbildning i en 
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trygg miljö. Skolinspektionens fråga löd: ”Var tror du att du lär dig det mesta av vad du kan i 

engelska?”  (Skolinspektionen 2011:8). Siffrorna jag fått fram i min enkätundersökning visar 

att mina respondenter, precis som de i Skolinspektionens undersökning, anser att de lär sig 

hälften eller mer av all engelska utanför skolan. Sundqvist ställde i sin doktorsavhandling 

samma fråga och där svarade 31 procent att de lärde sig mest engelska utanför skolan 

(Sundqvist 2009:181), vilket inte alls överensstämmer med den här enkätens och 

Skolinspektionens svar på samma fråga. En möjlig orsak till att svaren skiljer sig åt kan vara 

att det skiljer några år mellan varje undersökning och att användningen av internet hos 

ungdomar stadigt ökar och därmed även ungdomarnas möjligheter att lära sig engelska utanför 

skolan. Även tillgången till bredband har ökat sedan 2009 vilket också gett ungdomar större 

möjlighet till att möta engelska utanför skolan. 

 

 

Figur 5. Fråga 5: Du har svarat att du lär dig mest engelska utanför skolan. Lär du dig då 

engelska genom dataspel/spel online, chatt, olika sociala medier, musik, film, utländska vänner, 

resor, annat? 

 

Fråga 5 har bara besvarats av de elever som i föregående fråga svarat att de lär sig mest engelska 

utanför skolan. I Hede var antalet elever som svarade på denna fråga 8 stycken i Östersund 15 

stycken och i Nacka 21 stycken. I alla de tre orter har eleverna svarat att de lär sig mest engelska 

genom sociala medier, musik och film. I Hede har sociala medier och film fått högst procenttal, 

100 procent. Därefter kommer musik på 75 procent. I Östersund svarar eleverna att de lär sig 

mest engelska genom att titta på film, 93 procent, följt av musik och sociala medier på 80 

procent. Nacka ligger något lägre på mellan 76 procent och 86 procent när det gäller musik, 

film och sociala medier. I Nacka-klassen använder de engelskan mer via chatten än i de två 
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övriga orterna, 57 procent jämfört med Hedes 13 procent och Östersunds 33 procent. Nacka-

eleverna ligger också högre på alternativet ”utländska vänner”, 43 procent. Motsvarande siffra 

i Hede var endast 13 procent och i Östersund var den 27 procent. 

 Frågan har ett öppet svarsalternativ där eleverna själva fick skriva hur de lär sig engelska 

utanför skolan och svaren är i stort sett desamma i de tre skolor. Eleverna uppger här att 

Youtube, TV, vänner, familj, film och böcker är källor till inlärning. En elev i Nacka skiljer sig 

från alla andra med svaret: ”I Tanzania för ett tag sen”.  

I fördelningarna av svaren trodde jag att jag skulle se skillnad mellan städer och glesbygd. 

Enkätsvaren stämmer dock inte överens med vad som står att läsa i Sundqvists 

doktorsavhandling (2009:198) där hon sett att elever som bor i städer lägger ner signifikant 

mycket mer tid på extramural engelska varje vecka än elever som bor i glesbygd. Många elever 

svarar i min enkät att de lär sig engelska genom film, musik och sociala medier och det är ingen 

skillnad mellan glesbygd eller stad. Idag är tillgången till film lika i hela landet så länge man 

har en uppkoppling mot internet. Dessutom kan du idag välja vad man vill se för film och när 

man vill se den. Idag är alltså tillgången till både film, musik och sociala medier lika var man 

än bor, förutsatt att konsumtionen sker via internet. Troligen är detta skälet till att skillnaderna 

som fanns tidigare har utjämnats.   

 

 

Figur 6. Fråga 6: Vad använder din lärare sig av för material och teknik? 

  

Den här frågan syftar till vilken typ av material som elevernas lärare använder sig av. I Nacka 

verkar de flesta elever vara överens om att de använder sig av en lärobok i engelska. De flesta 

elever i Hede (70 procent) och även i Östersund (31 procent) är överens om att man använder 

sig av material som läraren tillverkat.  
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I Nacka är 81 procent av eleverna överens om att de har en lärobok i engelska som de 

använder sig av i undervisningen. En lärobok i engelska används i nästan 50 procent av alla 

skolor i Sverige enligt rapporten Engelska i grundskolans årskurser 6–9 (Skolinspektionen 

2011:21). Fördelen med en lärobok är att det är enkelt för både lärare och elever att följa en 

bok, oftast en textbok och en arbetsbok, och att läroböckerna oftast är uppbyggda så att man 

kan gå igenom och testa alla förmågor som finns i läroplanen. Nackdelen är att undervisningen 

kan bli väldigt statisk och därigenom leda till att eleverna tappar intresse för att lära sig 

engelska. I Hede där eleverna, enligt majoriteten, arbetar med material som läraren tillverkat 

har lärarna troligtvis lättare att pricka in de ämnen som intresserar ungdomarna. Nackdelen med 

detta arbetssätt är att det kräver mer av läraren som måste se till att allt som eleven förväntas 

lära sig till och med årskurs 8 verkligen tas upp i undervisningen.  

Ingen skola i enkätundersökningen har utbyten trots att det idag finns flera olika alternativ 

till utbyten. EU har ett program, Erasmus+, som uppmuntrar till allmän utbildning, 

yrkesutbildning, ungdom och idrott (Europakommissionen 2016:5). Inom Erasmus+ har 

språkinlärningen en viktig roll och en portal för detta är eTwinning. I denna portal kan lärare 

från olika länder komma i kontakt med varandra och genomföra utbyten både språkligt och 

kulturellt. Med eTwinning kan elever kommunicera med varandra online i både tal och skrift. 

Idag erbjuder tekniken samarbeten och utbyten mellan skolor relativt lätt vilket borde vara 

lockande för många lärare t.ex via Mystery Skype, Google Hangouts, FaceTime m.fl. Varför 

ingen av skolorna i denna undersökning utövar utbyten beror kanske på att uppstarten kräver 

tid av lärarna, tid som de kanske inte anser sig ha.  

Under svarsalternativet ”annat” fick eleverna skriva vad deras lärare använder sig av för 

teknik och material som inte täcks av de fasta svarsalternativen. Två elever i Nacka har skrivit 

att deras lärare bara pratar engelska på lektionerna vilket visat sig inte stämma i alla skolor runt 

om i landet. Skolinspektionen besökte under 2010 och 2011 22 grundskolor för att göra en 

kvalitetsgranskning av engelskundervisningen och upptäckte då att man i några skolor inte 

talade ett enda ord engelska på lektionerna och i nära hälften av de granskade lektionerna anser 

man ”att aktiviteter som utvecklar den kommunikativa förmågan borde ha funnits i större 

utsträckning” (Skolinspektionen 2011:6). Givetvis fann man också skolor där det mesta eller 

hela lektioner hölls på engelska:  

 

I de klasser där arbetsspråket är engelska för såväl lärare som elever, lyckas man bra med att få alla 

elever delaktiga. Det ”språkbad” som finns i dessa klasser, gör att de automatiskt går över till 

engelska när de kommer in i klassrummet, även när de samtalar med varandra. (Skolinspektionen 

2011:13) 
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I Skolinspektionens rapport framgår vikten av att målspråket talas under lektionstid för 

att inlärningen ska bli den bästa. Något som alltså två elever i Nacka berättar om i enkäten. Inga 

elever i Hede eller Östersund har nämnt detta under ”Annat”, vilket kan tyda på att det talas 

både engelska och svenska under lektionstid vilket i sin tur kan leda till sämre engelskinlärning 

för dessa elever. 

 

 

Figur 7. Fråga 7: Tror du att du skulle kunna lära dig lika bra engelska på egen hand som i 

skolan? 

 

Fråga 7 liknar till viss del fråga 4, men här blir svaren något annorlunda. I fråga 4 skulle 

eleverna svara på om de lär sig mest engelska i eller utanför skolan. Drygt hälften av eleverna, 

totalt sett, svarade då att de lär sig mest engelska utanför skolan. Ser man till svaren på fråga 7 

kan man utläsa att endast 33 procent, totalt sett, tror att de skulle lära sig lika bra engelska på 

egen hand som i skolan. Tilltron till den egna kapaciteten är högst i Östersund där 42 procent 

tror sig kunna lära sig lika bra engelska själva som i skolan. I både Hede och Nacka är det fler 

elever som svarar ”vet inte” än som svarar ”ja” eller ”nej”. Den totala siffran för ”vet inte” är 

36 procent.  

Varför så många inte vet eller tror sig kunna lära sig lika bra engelska på egen hand som 

i skolan är svårt att veta. Kanske anser dessa elever att de inte får lära sig en engelska som de 

har användning för och att de därför skulle kunna lära sig lika bra engelska på egen hand. 

Kanske har eleverna en övertro på vad de kan lära sig genom film, musik, sociala medier etc. 
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Fråga 8: Du har svarat att du kan lära dig lika bra engelska på egen hand som i skolan. 

Hur lär du dig då engelska?  

De elever som anser att de lär sig lika bra engelska på egen hand har i denna fråga fått utveckla 

hur de då lär sig och svaren i de tre orterna är relativt likartade. Att se på film eller TV samt att 

vara ute på sociala medier eller spela dataspel är de medier som eleverna själva anser att de lär 

sig engelska på. Nedan kommer två exempel på elevernas svar. 

 

(1) En elev i Östersund har skrivit: ”Kollar på bra filmer på engelska som man inte 

glömmer så snabbt för då tänker man tillbaka på repliker som kanske kan va bra att 

använda eller roliga repliker som man typ drar för sina kompisar, sen lär man sig av 

musik och sociala medier”.  

(2) En Nacka–elev skriver följande: ”Genom att jag kollar på engelsk film med svensk 

text, då lär jag mig vad ord betyder och lär mig nya ord”.  

 

Trots att läsning av böcker visat sig bra för den muntliga förmågan samt ordförrådet är 

det endast två elever av 81, båda från Östersund, som uppger att de läser böcker på engelska 

som ett led i att lära sig engelska på egen hand.  

Andra sätt som eleverna uppger att de lär sig engelska på själva är att de pratar med familj 

och vänner på engelska. I Nacka uppger några att de talar med engelskspråkiga vänner. 

Ytterligare några uppger att de hämtar hem appar på nätet där de kan lära sig lika bra engelska 

på egen hand som i skolan. Tyvärr uppger ingen av eleverna vilken eller vilka appar det rör sig 

om och ingen förklarar i svaret hur de lär sig med hjälp av appen. 

 Endast 2 av 81 elever i enkäten läser böcker på engelska och det visar sig att de inte 

skiljer sig från andra tonåringar i Sverige. I Ungar och medier (Statens medieråd 2015:11) anger 

49 procent av ungdomar i åldern 13–16 år att de ägnar för lite tid åt tidningar och böcker. Siffran 

har stigit med 7 procent sedan den tidigare mätningen 2012/2013 (Statens medieråd 2013:70). 

9 procent uppger att de aldrig läser tidningar eller böcker. Statens medieråd har i sin 

undersökning inte tagit hänsyn till vilket språk ungdomarna läser på. Tydligt är dock att läsning 

av böcker för närvarande minskar, detta får antas gälla alla böcker oavsett språk. I deras 

undersökning går heller inte att utläsa skälen till att ungdomarna inte läser längre. Kanske kan 

det bero på att ungdomar idag vill att allting ska gå snabbt, man tar sig inte tid att läsa en roman 

när man kan få en berättelse berättad för sig i en film på två timmar.  
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Fråga 9: Hur skulle skolan kunna ändra sin engelskundervisning för att passa dig bättre? 

I alla de tre skolor finns det elever som uppger att de vill ha svårare uppgifter på 

engelsklektionerna: 6 procent i Nacka, 13 procent i Hede och 15 procent i Östersund. Troligen 

är detta elever som har lätt för engelska och som vill ha större utmaningar för att inte bli 

uttråkade och tappa intresse för ämnet vilket kan leda till sänkta betyg.  

I enkätsvaren finns det de elever som uppgivit att de vill ha mer hjälp och de som vill ha 

lättare uppgifter:  

 

(3) ”Hjälpa mig lite mer jag har svårt för att sitta still o koncentrera mig på lektionerna 

så får inte mycket gjort” (Östersund). 

(4) ”Mer hjälp mer lättare uppgifter för dom som har det svårt” (Östersund). 

(5) ”Jag skulle vilja lära mig mer svåra ord, kanske genom att få fler svåra texter att läsa” 

(Nacka). 

(6) ”Engelska på mer avancerad nivå, inte gå igenom samma sak flera gånger” (Nacka). 

(7) ”Inte ha brittisk engelska och ha lite svårare” (Hede). 

(8) ”Ge mer utmaningar” (Hede). 

 

Flera elever uppger också att de skulle vilja se mer film/TV–serier i skolan och arbeta 

med dessa efteråt i form av frågor och diskussioner. Även klipp från YouTube nämns i 

enkätsvaren som en källa för att lära sig slang. Många elever anser att de lär sig mycket engelska 

genom att titta på film. Om läraren låter sina elever se på film är det enligt Lundberg dennes 

uppgift att bygga vidare på det ordförråd som eleverna snappar upp (Håkansson 2011). 

Visserligen avser Lundberg extramural engelska, men lära sig språk genom populärkultur kan 

även gälla i klassrummet. Om läraren använder sig av populärkultur (t.ex. låttexter, filmmanus) 

i klassrummet är det viktigt att arbeta vidare med hur eleven i verkliga situationer kan använda 

den engelska som han/hon får höra. Leffler och Lundberg (2012:18) menar att det är viktigt för 

elevernas motivation att språkundervisningen har anknytning till deras värld. Om eleven känner 

att han eller hon inte vågar tala engelska inför klassen kan det få en negativ inverkan på 

språkintresset.  Om eleven däremot känner att han eller hon lyckats så ökar motivationen och 

intresset för språket.  

I Nacka och Östersund nämner elever att de skulle vilja förbättra engelskundervisningen 

genom att använda sig av spel/appar. I Nacka är det 6 procent som uppger det och i Östersund 

är siffran 12 procent. I det öppna svarsalternativet är det ingen elev som uppger på vilket sätt 
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engelskundervisningen skulle bli bättre med appar. En elev i Hede har i det öppna 

svarsalternativet skrivit att den vill ha ”mer praktiska grejor som spel på engelskan”. 

 I Nacka uppger 31 procent av alla elever att de vill prata mer engelska, antingen med 

varandra eller med skolor i andra länder. I Östersund är det 8 procent som vill tala mer engelska. 

Det finns idag olika sätt att komma i kontakt med skolor runt om i världen för att genomföra ett 

samarbete där man tränar ett främmande språk samtidigt som man får en inblick i hur elever i 

andra delar av världen lever. Det blir alltså ett språkligt såväl som kulturellt utbyte. I en studie 

gjord i Spanien (O’Dowd 2010:377–378)  menar författaren dock att utbyten upptar en liten del 

av lektionstiden i språkundervisningen. De lärare som genomför sådana ser det mer som ett 

tillägg till undervisningen snarare än något som är väl inarbetat. Dessa utbyten tar tid att komma 

igång med och genomföra och författaren menar att få lärare tar sig an denna utmaning då det 

är lättare att arbeta med traditionell språkinlärning. O’Dowds (2010) resultat får stöd i denna 

enkätundersökning då ingen av de tre skolorna använder sig av utbyten med andra skolor i 

engelskundervisningen. 

 

 

Figur 8. Fråga 10: När innehållet i undervisningen är intressant visar det sig genom att jag 

arbetar fokuserat på lektionerna, lägger mer tid på läxorna, får lust att lära mig mer, förstår 

värdet av att kunna engelska, när jag får arbeta med något som intresserar mig, blanka 

 

De alternativ i enkätsvaren som fått högst siffror anger att när innehållet i undervisningen är 

intressant visar eleverna det genom att arbeta fokuserat på lektionerna samt att de får lust att 

lära sig mer. I Hede och Östersund svarar 87 procent respektive 85 procent att ett intressant 
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innehåll i undervisningen får dem att arbeta fokuserat på lektionerna. I Nacka var siffran 72 

procent.  I Nacka svarar 78 procent att de får lust att lära sig mer. I Hede och Östersund har 65 

procent kryssat i samma alternativ. När eleverna får arbeta med film, musik m.m. är intresset 

också högre. Att lägga ner mer tid på läxor som en konsekvens av att innehållet i undervisningen 

är intressant får dock lägst svarsfrekvens. Där ligger Nacka i botten med 19 procent.  

Att hålla intresset att lära sig främmande språk vid liv hos svenska elever har visat sig 

svårt. Trots att EU-kommissionen i en rapport 2003 uppmanade medlemsländerna att skapa en 

skola som främjar språkinlärning visar Lefflers och Lundbergs studie (2012:1) att intresset för 

att lära sig främmande språk har sjunkit i Sverige. De ställer sig frågan om det beror på att 

intresset för språkinlärning har minskat eller om skolan tappat elevernas intresse p.g.a. att man 

inte ändrat undervisningen efter elevernas intressen.  Intresset för språkinlärning har minskat 

trots att samhället blivit allt mer globalt och att det idag är mycket lättare att både arbeta och 

studera utomlands.  

Att arbeta fokuserat på lektionerna, lägga mer tid på läxor och få lust att lära sig mer är 

alla tre orsaker till att elever lär sig det ämne man läser, i det här fallet engelska. Därför kan jag 

dra slutsatsen att det är viktigt att göra lektionerna i engelska så intressanta som möjligt för 

eleverna. Ett sätt kan vara att göra eleverna mer delaktiga i undervisningen. Forskning har visat 

att det kan ge ett ökat engagemang. (Leffler och Lundberg 2012:3).  

Av alla elever har 80 procent svarat att de arbetar fokuserat på lektionerna om innehållet 

är intressant vilket visar vikten av att hitta det som eleverna tycker om för att få dem att behålla 

intresset och därmed lära sig mer. 65 procent säger att film och musik intresserar dem. Film, 

musik, sociala medier och dataspel har nämnts i tidigare frågor som förslag på saker som 

eleverna själva anser skulle förbättra deras engelska. De här svaren visar att ett stort ansvar vilar 

på läraren att skapa en planering och undervisning som både väcker intresse, ger eleverna 

kunskap och testar alla förmågor i kursplanen. Dessutom ligger det en stor utmaning i att hitta 

teman i undervisningen som passar alla elever och väcker deras intresse, detta för att bibehålla 

intresset för språket.  
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Figur 9. Fråga 11: Får du i skolan lära dig en engelska som du har nytta av i sociala medier? 

 

Majoriteten av alla elever, oavsett storlek på hemort, anser att de lär sig en engelska i skolan 

som de har nytta av i sociala medier. Östersund har störst andel elever (12 procent) som inte 

tycker att de lär sig en användbar engelska, följt av Nacka och därefter Hede. Resultatet får ses 

som att de tre skolor som valts ut för enkätundersökningen lyckats med att lära sina elever ett 

främmande språk som de faktiskt använder sig av i olika situationer, däribland sociala medier. 

 Av alla elever uppger 15 procent att de inte vet om de lär sig en engelska som de har 

nytta av i sociala medier. Ändå är det endast 1 procent av alla elever som svarat i fråga 3 att de 

aldrig talar engelska. Kanske vet eleverna inte om de lärt sig en engelska som är användbar 

eller om de lärt sig en engelska som ”funkar”.  

Vad är det då de totalt 7 procent av eleverna, 12 procent i Östersund, saknar i sin 

engelskundervisning som skulle vara bra för sociala medier? Under de öppna svarsalternativen 

i fråga 9 skriver en elev från Östersund följande:  

 

(9) ”Jag skulle vilja ha ett större ordförråd som kan passa till fler sammanhang. T.ex. så 

vill jag kolla på youtubeklipp för att lära mig mer slang & ord som inte är så vanliga 

för att man ska få ett språk som inte är så upprepande. Då kan man plocka ut ord från 

videon som kan vara bra att kunna”. 

 

En elev från Nacka skriver i samma fråga: 

(10) ”Lära oss såna saker som vi ungdomar vill lära oss. Hur man kommunicerar med 

folk t.ex. istället för hur många som bor där”.  
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 En annan elev från Nacka skriver: 

(11) ”Jag vet inte. Jag tycker vi borde prata, skriva och lyssna mer på engelska så att man 

förstår språket och kan få andra att förstå också, när man själv pratar”. 

 

Kanske är det här några av de elever som i fråga 11 uppgivit att de inte får lära sig en 

engelska som de har nytta av i sociala medier. Eleverna kanske känner sig osäkra på ordval. De 

kanske är rädda för att deras språk låter för högtravande eller vuxet och inte alls passar in i 

situationen. För att hamna på samma ”våglängd” som de andra i kommunikationen vill de ha 

ett språk som låter som de andras och i det ingår så klart slang och ungdomsspråk, något som 

de kanske inte anser att de får genom skolans engelskundervisning. 

 Med detta sagt är det inte säkert att den engelska som finns i social medier är en korrekt 

engelska.  Enligt Vigmo (2014:134) har engelskans roll som ett lingua franca i digitala medier 

gjort att språket har förändrats och påverkats. Om man chattar med någon är kanske inte det 

viktigaste att engelskan är korrekt utan att denne förstår vad du menar. När man ska lära sig ett 

främmande språk säger man att det optimala är att tala med en infödd, men så är det inte alltid 

idag. Den eller de som eleverna har kontakt med via sociala medier kan komma från flera olika 

länder och man väljer engelska som kommunikationsspråk då det är det språk som många har 

som andraspråk.  

 

 

Figur 10. Fråga 12: Chattar du på engelska med ungdomar i din ålder i andra länder? 
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Östersund har högst andel elever som chattar på engelska med ungdomar i andra länder, 61 

procent. I Nacka är det lika många elever som chattar som inte chattar, 50 procent ja och 50 

procent nej. Hede ligger relativt lågt med endast 22 procent som säger att de chattar på engelska. 

 Fråga 12 och fråga 3 är lite besläktade med varandra eftersom chatt togs upp även i den. 

Fråga 13 bygger vidare på svaren i fråga 12 vilket gör att jag anser det relevant att fråga eleverna 

igen. Dessutom var det intressant att se om svaren skilde åt om frågan ställdes tidigt eller sent 

i uppsatsen, vilket de gjorde. Av Östersunds-eleverna uppger 46 procent att de använder sin 

engelska när de chattar. Av samma elevgrupp uppger 61 procent i fråga 12 att de chattar på 

engelska med ungdomar i andra länder. I Östersund är det alltså en skillnad på 16 procent. 

Nacka-eleverna sticker ut mest i svaren frågorna emellan, skillnaden är hela 25 procent. Endast 

i Hede kan man se att siffrorna är någorlunda liknande svaret i fråga 3. Bland Hede-eleverna 

skiljer det bara 4 procent mellan svaren i fråga 12 och 3 vad gäller chatt. Kanske är skälet till 

denna skillnad i svar att eleverna i slutet av enkäten tappade fokus och inte tänkte så mycket på 

vad de svarat tidigare och om det stämde överens med det man svarade just nu. Tydligt är dock 

att svaren inte stämmer lika bra överens i Nacka och Östersund som de gör i Hede när det gäller 

fråga 12 och fråga 3. 

 

 

Figur 11. Fråga 13: Vad chattar ni om? 

 

I svarsalternativen valdes ämnen som jag ansåg kunde intressera ungdomar. Det öppna 

svarsalternativet lämnade också plats för eleverna att ange andra ämnen än de jag föreslagit. På 

så sätt ansåg jag mig säkerställa att ärliga och korrekta svar kunde utläsas i enkäten. 

 Fråga 13 besvarades bara av de elever som i föregående fråga uppgivit att de chattar på 

engelska med ungdomar i sin ålder i andra länder. I Hede var det 5 stycken elever som besvarade 
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frågan, i Östersund och Nacka 16 elever. Här ser man att det största chatt-ämnet är spel och det 

gäller för alla de tre orterna. Högst är siffran i Hede där 100 procent chattar på engelska om 

spel. I Östersund är siffran 88 procent och i Nacka 69 procent. Hedes elever har inte så höga 

siffror på något av de resterande alternativ som ges i enkäten utan sprider sina svar på de olika 

alternativen. I Östersund följer film och musik som de ämnen som eleverna chattar mest om 

näst efter spel, både dessa hamnar på 56 procent. Därefter chattar de om relationer, 25 procent. 

I Nacka är det svarsalternativet musik som kommer näst efter spel. Detta ämne får 50 procent. 

Att chatta på engelska om film gör man mest i Östersund med 56 procent. Siffrorna i Hede och 

Nacka är 40 procent respektive 38 procent.  

Frågan gav eleverna möjlighet att själva skriva ned om de chattade om annat än det som 

fanns i de angivna svarsalternativen. Två elever i Hede och Östersund och 4 i Nacka gjorde 

detta. Eleverna i Nacka skriver att de chattar om fotboll, vardag, skola, livet, vänskap och allt 

möjligt. I Hede framkommer bara två andra tillägg till de ämnen de hade att välja på i enkäten 

och dessa var ”allt” och ”var man bor”.  Var man bor var något som en elev i Östersund inte 

alls vill avslöja, då elevens enkätsvar lyder:  

 

(12) ”Det är olika men jag ljuger om min identitet så ingen ska kidnappa mig eller nått sånt”.  

 

Svaret antyder att eleven i identitet även avser bostadsort då denne inte vill bli kidnappad. 

Förutom detta inlägg framkommer i Östersund att man även chattar om sex och om hur man 

mår. Eleverna chattar alltså om sådant som rör livet som tonåring. 

 Huruvida eleverna lär sig bättre engelska eller ej när de chattar är svårt att svara på då 

konversationen inte alltid sker med personer som har engelska som modersmål. Sundqvist 

(2009:211) säger dock att ungdomar lär sig språk när de aktivt deltar i en aktivitet där det 

främmande språket används. Vid samtal med adjunkten i engelska Ulla Zakrisson vid 

Sonfjällsskolan i Hede (personlig kommunikation 14 november, 2015) framgår att i alla fall 

elever vid denna skola som använder sin engelska när de utövar sina fritidsintressen förbättrar 

sina betyg i engelska. 
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Figur 12. Fråga 14: Lär du dig engelska i skolan som du behöver för att umgås på nätet? 

 

Majoriteten av alla elever anser att de lär sig engelska i skolan som de behöver för att umgås på 

nätet. Siffran är högst i Nacka med 72 procent. I Hede har dock hela 39 procent svarat att de 

inte lär sig sådan engelska i skolan som de behöver för att umgås på nätet. I Nacka och 

Östersund har 6 respektive 15 procent låtit bli att svara på frågan.  

Varför så många som 15 procent av eleverna i Östersund valt att lämna frågan blank var 

oväntat. Frågan i sig är inte komplicerad att svara på utan kräver bara ett ja eller ett nej.  Kanske 

hade ett alternativ ”vet ej” underlättat för de elever som lät bli att svara på frågan, de faktiskt 

kanske inte vet om de får lära sig en engelska som de behöver för att umgås på nätet. Skälet till 

det kan vara att de aldrig umgås med andra på nätet på engelska. Om så är fallet är det så klart 

svårt att veta om den engelska man lär dig i skolan är till nytta en. 

I Hede svarar 39 procent att de inte får lära sig en engelska på lektionerna som de har 

nytta av för att umgås på nätet. 30 procent av Hede-eleverna hade i fråga 9 förslag på 

förändringar som skulle göra att engelskundervisningen skulle passa dem bättre. Det kan vara 

samma elever som i fråga 14 anser att de inte får lära sig en bra engelska för nätumgängen i 

skolan. 35 procent av Hede-eleverna vet i fråga 9 inte hur skolan skulle förändra 

undervisningen, de kan också antas vara en del av dessa 39 procent. Dessa elever kanske inte 

tycker att den engelska de lär sig i skolan är bra för nätumgänge, men de har också svårt att 

sätta fingret på vad som skulle förbättra engelskundervisningen.  

I Nacka är det 22 procent som anser att de inte får lära sig engelska i skolan som de 

behöver för att umgås på nätet. I fråga 9 är det hela 75 procent av Nacka-eleverna som ger 

förslag på förändringar för att förbättra undervisningen. Några av dessa elever kan tillhöra de 

22 procent som inte anser sig lära sig en engelska i skolan de har nytta av på nätet. Trots att så 
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många elever kommer med förslag på förbättringar i fråga 9 så behöver det inte betyda att de 

inte anser att de lär sig en engelska de har nytta av på nätet, de kanske helt enkelt bara vill 

förbättra sin undervisning ännu mer.  

 

 

Figur 13. Fråga 15: Tycker din engelsklärare att det är bra att du lär dig engelska utanför skolan? 

 

De flesta elever anser att deras engelsklärare tycker att det är bra att de lär sig engelska utanför 

skolan. Siffran är högst i Hede med 70 procent, följt av Nacka med 62 procent och Östersund 

med 58 procent. Ingen elev tror att hans/hennes lärare tycker att det är dåligt att eleven lär sig 

engelska utanför skolan. I Östersund och Nacka svarar 38 procent att de inte vet vad deras lärare 

tycker. Motsvarande siffra i Hede är 26 procent. I Hede och Östersund har 4 procent lämnat 

blanka svar.  

Att svarsalternativet ”vet ej” har fått höga svarsandelar i alla de tre skolorna är kanske 

inte så konstigt. Frågan är naturligtvis svår att svara på då det kanske inte är så många, om ens 

någon, som har ställt samma fråga till sin lärare. Inte heller är det troligt att läraren uttryckt att 

denne tycker att det är bra att eleverna lär sig engelska utanför skolan. Trots detta har en 

majoritet svarat att de tror att deras lärare tycker att det är bra.  Ingen, 0 procent i alla tre orter, 

tror heller att deras lärare tycker att det inte är bra. Det måste ses som rimligt att mellan 26 

procent och 38 procent svarat att de inte vet vad deras lärare tycker om detta då de faktiskt inte 

kan veta vad läraren tycker. Ett motsatt resultat på denna fråga hade varit överraskande då man 

ändå måste tro att språklärare borde uppskatta all engelska som deras elever lär sig vare sig det 

är i eller utanför skolan.   
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att ta reda på hur elever i årskurs 8 ser på sin engelskinlärning 

och var de anser att de lär sig bäst engelska, i eller utanför skolan. Studien försöker också ta 

reda på om det råder skillnad i elevernas uppfattning av sin engelskinlärning beroende på 

bostadsortens storlek. Nedan följer en diskussion om de skillnader och synpunkter som 

framkommit.  

Efter genomgång av enkätsvaren visar det sig att en majoritet av eleverna i Nacka och 

Östersund anser att de lär sig mer engelska utanför skolan. Endast Hede-eleverna anser att de 

lär sig mer engelska i skolan, men där är det bara 8 procent fler som anser sig lära sig mer 

engelska i skolan än utanför. Denna låga skillnad i resultat visar att även i Hede är det många 

elever som anser att de lär sig mer engelska utanför skolan. När eleverna senare fick svara på 

hur de lär sig engelska utanför skolan visar det sig att i alla de tre orterna uppger eleverna att 

det är genom sociala medier, film, musik och dataspel. Skälet till att svaren blivit så lika, trots 

att storleken på hemort varierar, är troligen att det idag finns tillgång till internetuppkoppling i 

i stort sett hela landet. Detta gör det lättare för dagens elever att hålla sig à jour med vad som 

sker runt om i världen oavsett var man bor. Internet har på så vis ”krympt” världen vilket kan 

ses som en fördel för elever boende i glesbygd. Som glesbygdselev ligger man inte längre steget 

efter när det gäller populärkultur. Glesbygdseleven har idag lika snabbt tillgång till film, musik 

och spel som elever boende i städer. Innan eleverna svarat på enkäten var min hypotes att 

glesbygdseleverna inte skulle uppge precis samma skäl till hur de lär sig engelska utanför 

skolan. Jag trodde att stadseleverna skulle ligga före vad gäller film, musik, sociala medier och 

spel tack vare den större folkmängden som jag trodde skulle ge fler influenser och större 

spridning av nyheter. Tydligt är att jag underskattat internets kraft och spridning.  

Dataspel är en av de extramurala engelsk-aktiviteter som eleverna i min undersökning 

nämner som en av de viktigaste källorna till att lära sig engelska utanför skolan. Spelen är 

uppbyggda enligt principen att spelaren får sin belöning direkt när han/hon har lyckats lösa den 

uppgift som krävs. Om spelaren inte löser uppgiften tvingas han eller hon försöka och försöka 

tills han eller hon lyckas. Dataspelen har starka behavioristiska drag, d.v.s. spelaren får en direkt 

belöning när denne gör rätt. Spelet förstärker det beslut eller beteende som är rätt och som för 

spelaren framåt. Dagens dataspel bygger på samma princip som de undervisningsmaskiner som 

togs fram med start på 1960-talet med Skinners forskning som grund.  

Kanske skulle språkinlärningsprogram vara till hjälp för de elever i studien som 

efterfrågade mer utmaningar inom engelskundervisningen. Det finns elever i både Nacka och 

Östersund som uppger att engelskundervisningen skulle förbättras om man i undervisningen 
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använde sig av spel/appar. Skinners studier fick stor genomslagskraft inom pedagogiken och 

senare även inom utvecklingen av undervisningsmaskiner som bl.a. användes inom 

språkundervisningen. Maskinerna var uppbyggda på så vis att eleven fick avge responser på 

stimuli. På Skinners tid ansågs undervisningsmaskiner vara effektiva då de fick eleverna att 

arbeta aktivt och tydligt se konsekvenserna av sina svar. Dessutom kunde 

undervisningsmaskiner även individanpassas. Denna individanpassning talas det fortfarande 

om, men nu i termer av att använda sig av datorer in undervisningen (Säljö 2012:152).  

En majoritet av alla elever, oavsett hemort, uppger i min studie att de arbetar mer 

fokuserat på lektionerna och att de får lust att lära sig mer när innehållet i undervisningen är 

intressant. Lusten skulle i det här fallet kunna likställas med den attityd till 

andraspråksinlärningen som Gardner och Lambert talar om. Gardner och Lambert visar i sina 

studier från 1959 och 1972 att attityd och motivation är en viktig faktor för 

andraspråksinlärning.  De menar att en positiv attityd till andraspråket har positiv inverkan på 

chansen att lära sig det nya språket vilket i fallet med eleverna i min undersökning är engelska. 

Många elever i studien uppger att de lär sig engelska genom att se på film och lyssna på musik. 

Att bara se på film förbättrar inte språkkunskapen (se också Håkansson 2011). Det krävs att 

man jobbar med filmen efteråt, med t.ex. ord och användbara uttryck, för att eleverna ska kunna 

tillgodogöra sig kunskap. En elev uppger att denne lär sig engelska genom att se filmer med 

svensk text, en annan att ”bra” filmer med roliga repliker, som man sedan kan ”dra” för sina 

kompisar, är bra för engelskinlärningen. På frågan hur skolan skulle kunna anpassa sin 

undervisning för att passa dem bättre nämner elever i alla de tre skolorna svårare uppgifter att 

arbeta med under engelsklektionerna. Andra vill ha mer hjälp av sin lärare då de har svårt att 

hänga med i undervisningen. Att läraren tillgodoser båda önskemålen är viktigt, det står till och 

med i kap. 3, 3 § i Skollagen (2010:41), annars kan elevens attityd till andraspråket försämras 

vilket i sin tur leder till sämre språkinlärning.  

Flertalet av eleverna i min studie uppger att de lär sig engelska utanför skolan och att de 

gör det genom film, musik, sociala medier och dataspel. Detta kan vara saker som motiverar 

eleverna att lära sig ett nytt språk. Gardner och Lambert talar om motivation och att den kan 

delas in i integrativ och instrumentell motivation. Sociala medier och dataspel får räknas in 

under integrativ motivation då de båda två handlar om att interagera med andra personer även 

om det så bara är online. Men kanske skulle man även kunna säga att det handlar om 

instrumentell motivation eftersom bra engelska kan föra en vidare i spelet och höja ens status. 

Det vill säga ju bättre man blir på att tala engelska desto bättre kommer man att klara sig i 

spelet. Ett tydligt exempel på integrativ motivation är de 31 procent elever i Nacka som önskar 
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sig vilja prata mer engelska under lektionerna, med varandra eller med skolor i andra länder. 

Det är viktigt att eleven har motivation att lära sig vare sig motivet är att interagera med andra 

eller ha nytta av det i en framtida karriär. Av svaren i studien kan man se att läraren spelar en 

viktig roll då det gäller att få med sig alla elever både vad det gäller attityd och motivation. 

Dessa är viktiga faktorer för språkinlärning. Klart är att eleverna själva anser, precis som 

tidigare forskning visar (Purushotma 2005:93), att de arbetar bättre och får lust att lära sig mer 

om populärkultur finns med i undervisningen. Eleverna i undersökningen uppger att film, TV-

program, YouTube-klipp på engelska är sådant som skulle göra att undervisningen passar dem 

bättre och att de på så vis skulle lära sig mer engelska.  

Under arbetets gång har det framkommit vissa svagheter med undersökningen. På grund 

av att det endast är 81 elever som svarat på enkäten har studien sina begränsningar. Man kan 

dock säga att även om antalet elever inte var fler än 81 stycken så svarade alla 81 på den vilket 

gör den reliabel. Den ger ändå en bild av genomsnittselevens tankar och åsikter då vissa av 

svaren överensstämmer med fakta som presenteras i några av svaren i Statens medieråds 

undersökning Ungar och Medier (2015:1–90) där 3 998 barn i åldrarna 12–18 år tillfrågades 

om sina medievanor. Det hade också varit intressant att låta respondenterna uppge sitt kön för 

att se ytterligare skillnader eller likheter. Skälet till att kön inte är med i min undersökning är 

att den då hade blivit för stor. Fråga 3 är vagt formulerad och i några svar har eleverna själva 

ändrat i enkäten. Det som var bra med fråga 3 är dock att det fanns ett öppet alternativ vilket 

gör frågan reliabel i slutändan eftersom eleven kan lägga till information som inte var angiven.  

Studien har även väckt nya frågor och det vore intressant att ytterligare undersöka, bl.a. 

elevernas uppfattning om huruvida betyget visar om man är bra i engelska eller inte. Endast 19 

procent av Nacka-eleverna anser att ett bra betyg visar att man är bra på engelska. Motsvarande 

siffra i Östersund är 50 procent. Hede ligger mitt emellan de två andra orterna med 35 procent. 

Varför eleverna inte anser att ett bra betyg visar att man är bra på engelska hade varit intressant 

att utreda mer detaljerat med tanke på betygens vara eller icke vara och från vilken ålder. Är 

det för att eleverna anser att betygsättningen i skolan är orättvis? Handlar betygen om lärarens 

personliga åsikt om eleven i fråga? Eller har eleven helt enkelt inte uppfattat vad 

kunskapskraven säger? Klart är i alla fall att eleverna inte ser ett högt betyg i engelska som en 

indikator på att man är bra på engelska. Ett annat ämne att forska vidare på vore vilken typ av 

engelska man ska lära ut i skolorna. Ska man lära ut en engelska som eleverna har nytta av på 

sociala medier eller ska de få lära sig den engelskan själva? En elev i enkäten uttrycker att denne 

aldrig hade lärt sig grammatik om det inte vore för skolans engelskundervisning. Det vore 



33 
 

intressant att höra hur eleverna själva skulle vilja ha sin engelskundervisning i skolan om de 

fick vara med och bestämma.  

Undersökningen har visat att det inte råder några större skillnader vad gäller åsikten om 

var elever i åk 8 anser sig lära sig mest engelska – i eller utanför skolan. Hede är den ort där 

eleverna svarat att de lär sig mer engelska i skolan än utanför, men endast med några få procent. 

Vad gäller på vilket sätt de lär sig engelska så kan man heller inte här särskilja de olika orterna. 

Om det funnits skillnader tidigare mellan storstad, mellanstor stad och landsbygd så har de nu 

i stort sett försvunnit vilket jag ser som positivt eftersom det betyder att chanserna att lära sig 

engelska är lika bra var du än bor i landet.  

Om vi som Europakommissionen (2003) vill ska kunna två språk förutom modersmålet 

samt att vi som läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmen (Skolverket 2015:26) 

säger behöver engelska i studie- och arbetsliv är det viktigt att vi erbjuder en 

engelskundervisning som är intressant och väcker lusten att lära mer. Inför framtiden kommer 

lärarna förhoppningsvis att börja se sina elever mer som medarbetare och på så vis göra dem 

mer delaktiga i skolarbetet. Kanske kan detta ske genom att använda sig mer av elevernas 

fritidsintressen i undervisningen. Lärarna bör få utbildning i den teknik som eleverna använder 

för att bättre kunna anpassa sin undervisning för eleverna för enligt Lantz-Andersson, Säljö 

(2014:23) är det viktigt att lärarna får lära sig strategier för att använda digitala medier i 

klassrummet. En teknikutbildning för lärarna skulle kanske inte innebära att de förvandlas från 

”digital immigrants” till ”digital natives”, som Prensky (2001:2) kallar dem, men kanske skulle 

de i alla fall kunna kalla sig för ”digital naturals”. Det vill säga att de skulle känna sig bekväma 

nog att använda sig av den teknik som finns i skolan och samhället idag. 

 

 

 

 

Tackord 

Jag vill tacka Sten Johannesson på Torvallaskolan i Östersund och Jörgen Sjöberg på 

Myrsjöskolan i Nacka samt deras elever som besvarat enkäten som min studie bygger på. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät 

1. När är det bra att kunna tala engelska? (Du får kryssa i flera alternativ) 

⃝ När man träffar folk som inte kan svenska 

⃝ När man är utomlands 

⃝ När man spelar spel online 

⃝ När man chattar med personer som inte kan svenska 

⃝ När man bloggar 

⃝ Annat 

____________________________________________________________________ 

 

2. Hur tycker du det märks att man är bra på engelska? (Du får kryssa i flera alternativ) 

⃝ Man har bra betyg 

⃝ Man kan prata med en annan person på engelska 

⃝ Man kan skriva begriplig engelska 

⃝ Man förstår engelska i vardagen (musik, spel, nätet m.m.) 

 

3. Du har läst engelska i skolan i flera år nu. När använder du engelska?  (Du får kryssa i 

flera alternativ) 

⃝ Bara i skolan 

⃝ På resor 

⃝ När jag spelar dataspel 

⃝ När jag chattar 

⃝ Aldrig 

⃝ Annat -

____________________________________________________________________ 

 

4. Var lär du dig mest engelska? 

⃝ I skolan. (Gå till fråga 6) 

⃝ Utanför skolan. (Gå till fråga 5) 
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5. Du har svarat att du lär dig mest engelska utanför skolan. Lär du dig då engelska 

genom… (Du får kryssa i flera alternativ) Gå sedan till fråga 6 

⃝ Dataspel/spel online. 

⃝ Chatt 

⃝ Olika sociala medier 

⃝ Musik 

⃝ Film 

⃝ Utländska vänner 

⃝ Resor 

⃝ Annat 

____________________________________________________________________ 

 

6. Vad använder din lärare sig av för material och teknik? (Du får kryssa i flera 

alternativ) 

⃝ Lärobok i engelska 

⃝ Utbyte med skolor i andra länder 

⃝ Läromedel tillverkat av min lärare 

⃝ Språkinlärningsprogram på dator 

⃝ Alla elever har olika material 

⃝ Annat 

____________________________________________________________________ 

 

7. Tror du att du skulle kunna lära dig lika bra engelska på egen hand som i skolan? 

⃝ Ja (Gå till fråga 8) 

⃝ Nej (Gå till fråga 9) 

⃝ Vet inte (Gå till fråga 9) 

 

8. Du har svarat att du kan lära dig lika bra engelska på egen hand som i skolan. Hur lär 

du dig då engelska? Gå sedan till fråga 9. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

9. Hur skulle skolan kunna ändra sin engelskundervisning för att passa dig bättre? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

10. När innehållet i undervisningen är intressant visar det sig genom att jag… (Du får 

kryssa i flera alternativ)  
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⃝ Arbetar fokuserat på lektionerna 

⃝ Lägger mer tid på läxorna 

⃝ Får lust att lära mig mer 

⃝ Förstår värdet av att kunna engelska 

⃝ När jag får arbeta med något som intresserar mig (T.ex. film, musik m.m.) 

 

11. Om du lär dig engelska via spel/sociala medier – tycker du att skolan lär dig en 

engelska som du har nytta av? 

⃝ Ja  

⃝ Nej  

⃝ Vet inte  

 

12. Chattar du på engelska med ungdomar i din ålder i andra länder? 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

 

13. Vad chattar ni om? (Du får kryssa i flera alternativ) 

⃝ Spel 

⃝ Idoler  

⃝ Film 

⃝ Musik 

⃝ Trender 

⃝ Mode 

⃝ Relationer 

⃝ Annat 

____________________________________________________________________ 

 

14. Lär du dig engelska i skolan som du behöver för att umgås på nätet?  

⃝ Ja  

⃝ Nej  

 

15. Tycker din engelsklärare att det är bra att du lär dig engelska utanför skolan? 

⃝ Ja 

⃝ Nej 

⃝ Vet inte 
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Bilaga 2 
Bilaga	2

Sammanställning	enkätsvar	i	procent	och	antal
Hede Ö-sund Nacka Totalt

1.       När	är	det	bra	att	kunna	tala	engelska?	 % 23	st % 26	st % 32	st % 81

	När	man	träffar	folk	som	inte	kan	svenska 87 20 100 26 91 29 93 75

	När	man	är	utomlands 96 22 96 25 97 31 96 78

	När	man	spelar	spel	online 57 13 77 50 53 17 62 50

	När	man	chattar	med	personer	som	inte	kan	svenska 65 15 81 21 63 20 69 56

	När	man	bloggar 13 3 42 11 16 5 23 19

																Annat	(redovisas	separat) 4 1 12 3 9 3 9 7

2.       Hur	tycker	du	det	märks	att	man	är	bra	på	engelska? % antal % antal % antal % antal

⃝	Man	har	bra	betyg 35 8 50 13 19 6 33 27

⃝	Man	kan	prata	med	en	annan	person	på	engelska 87 20 88 23 94 30 90 73

⃝	Man	kan	skriva	begriplig	engelska 17 4 62 16 47 15 43 35

⃝	Man	förstår	engelska	i	vardagen	(musik,	spel,	nätet) 74 17 85 22 72 23 77 62

3.       Du	har	läst	engelska	i	skolan	i	flera	år	nu.	När	använder	du	engelska? % antal % antal % antal % antal

⃝	Bara	i	skolan 30 7 46 12 28 9 35 28

⃝	På	resor 61 14 69 18 91 29 75 61

⃝	När	jag	spelar	dataspel 48 11 58 15 50 16 52 42

⃝	När	jag	chattar 26 6 46 12 25 8 32 26

⃝	Aldrig 4 1 1 1

															⃝	Annat	(redovisas	separat) 30 7 31 8 16 5 25 20

4.       Var	lär	du	dig	mest	engelska? % antal % antal % antal % antal

⃝	I	skolan.	(Gå	till	fråga	6) 43 10 38 10 34 11 38 31

⃝	Utanför	skolan.	(Gå	till	fråga	5) 35 8 62 16 66 21 57 46

															Blank 22 5 5 4

5.       Du	har	svarat	att	du	lär	dig	mest	engelska	utanför	skolan.	Lär	du	dig	då	engelska	genom…	

% antal % antal % antal % antal

⃝	Dataspel/spel	online. 50 4 53 8 43 9 48 21

⃝	Chatt 13 1 33 5 57 12 41 18

⃝	Olika	sociala	medier 100 8 80 12 86 18 86 38

⃝	Musik 75 6 80 12 76 16 77 34

⃝	Film 100 8 93 14 86 18 91 40

⃝	Utländska	vänner 13 1 27 4 43 9 32 14

⃝	Resor 38 3 40 6 48 10 43 19

⃝	Annat 13 1 7 1 14 3 11 5

6.       Vad	använder	din	lärare	sig	av	för	material	och	teknik? % antal % antal % antal % antal

⃝	Lärobok	i	engelska 26 6 27 7 81 26 48 39

⃝	Utbyte	med	skolor	i	andra	länder

⃝	Läromedel	tillverkat	av	min	lärare 70 16 31 8 38 12 44 36

⃝	Språkinlärningsprogram	på	dator 23 6 41 13 23 19

⃝	Alla	elever	har	olika	material 12 3 3 1 5 4

⃝	Annat	 4 1 8 2 19 6 11 9

Blank 27 7 16 5 15 12

7.       Tror	du	att	du	skulle	kunna	lära	dig	lika	bra	engelska	på	egen	hand	som	i	skolan?

% antal % antal % antal % antal

⃝	Ja	(Gå	till	fråga	8) 30 7 42 11 28 9 33 27

⃝	Nej	(Gå	till	fråga	9) 26 6 23 6 34 11 28 23

⃝	Vet	inte	(Gå	till	fråga	9) 44 10 27 7 38 12 36 29

																					Blanka 8 2 3 2  
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10.       När innehållet i undervisningen är intressant visar det sig genom att jag…

% antal % antal % antal % antal

⃝ Arbetar fokuserat på lektionerna 87 20 85 22 72 23 80 65

⃝ Lägger mer tid på läxorna 43 10 38 10 19 6 32 26

⃝ Får lust att lära mig mer 65 15 65 17 78 25 70 57

⃝ Förstår värdet av att kunna engelska 39 9 38 10 19 6 31 25

⃝ När jag får arbeta med något som intresserar mig (T.ex. film, musik m.m.) 48 11 77 20 69 22 65 53

      Blanka 8 2 2 2

11.       Får du  i skolan lära dig en engelska som du har nytta av i sociala medier?

% antal % antal % antal % antal

⃝ Ja 79 18 69 18 78 25 75 61

⃝ Nej 4 1 12 3 6 2 7 6

⃝ Vet inte                        13 3 15 4 16 5 15 12

Blank 4 1 4 1 3 2

12.       Chattar du på engelska med ungdomar i din ålder i andra länder?

% antal % antal % antal % antal

⃝ Ja 22 5 61 16 50 16 46 37

⃝ Nej 74 17 35 9 50 16 52 42

Blank 4 1 4 1 2 2

13.       Vad chattar ni om?

% antal % antal % antal % antal

⃝ Spel 100 5 88 14 69 11 81 30

⃝ Idoler 20 1 38 6 19 7

⃝ Film 40 2 56 9 38 6 46 17

⃝ Musik 20 1 56 9 50 8 49 18

⃝ Trender 20 1 6 1 25 4 16 6

⃝ Mode 20 1 13 2 13 2 14 5

⃝ Relationer 40 2 25 4 31 5 30 11

⃝ Annat 40 2 13 2 25 4 22 8

Blank 6 1 3 1

14.       Lär du dig engelska i skolan som du behöver för att umgås på nätet?

% antal % antal % antal % antal

⃝ Ja 61 14 70 18 72 23 68 55

⃝ Nej 39 9 15 4 22 7 25 20

Blank 15 4 6 2 7 6

15.       Tycker din engelskalärare att det är bra att du lär dig engelska utanför skolan?

% antal % antal % antal % antal

⃝ Ja 70 16 58 15 62 20 63 51

⃝ Nej

⃝ Vet inte 26 6 38 10 38 12 35 28

Blank 4 1 4 1 2 2  
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