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Sammandrag 

 

 I denna uppsats undersöks förhållandet mellan engelska och svenska inom högre utbildning i 

Sverige. Syftet är att undersöka hur mycket undervisning och kurslitteratur som är på 

engelska, samt att undersöka studenternas upplevelser av engelska i undervisningen. Två 

enkäter delades ut till studenter på Högskolan i Skövde. Enkät 1 innehöll korta frågor om hur 

mycket kurslitteratur och undervisning som var på engelska, och delades ut till 50 studenter 

inom flera olika ämnesområden. Enkät 2 innehöll samma frågor som Enkät 1, kombinerat 

med ett antal öppna frågor. Denna delades ut till 22 studenter på fem olika 

utbildningsprogram. Resultaten från enkät 1 visade att de flesta studenter har den mesta 

undervisningen, och även en del kurslitteratur, på svenska. Enkät 2 visade att de som hade 

mest undervisning och kurslitteratur på engelska var studenter på biomedicinprogrammet och 

programmet för medvetandestudier, samt att studenterna på lärarprogrammet hade minst 

inslag av engelska. Kommentarerna från studenterna tyder på att det saknas medvetenhet och 

diskussion kring hur engelska och svenska används i undervisningen. Utifrån resultaten 

tillsammans med tidigare forskning, dras slutsatsen att det i framtiden vore bra om lärare och 

studenter i större utsträckning diskuterade och uppmärksammade språkfrågor, och att 

parallellspråkighet blir något som eftersträvas.  

 

Nyckelord: svenska, engelska, högre utbildning, parallellspråkighet, internationalisering.  
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1 Inledning 

 

1.1 Introduktion 

Engelskan tar allt mer plats i det svenska samhället, i företagsorganisationer och 

inom den högre utbildningen. Undervisning på engelska är ett debatterat och aktuellt ämne 

och i november 2009 närvarade jag vid Högskoleverkets konferens om undervisning på 

engelska i högre svensk utbildning, med fokus på hur negativa effekter ska undvikas när 

undervisning är på engelska.  

Det är ingen som egentligen vet hur mycket undervisning på universitet och 

högskolor som ges på engelska och för att ta ett litet steg mot en kartläggning av hur 

språksituationen ser ut på högskolor i landet undersöker jag i denna uppsats hur engelska och 

svenska används vid Högskolan i Skövde.  

Mitt eget intresse för detta ämne har väckts i samband med mina studier på 

Medvetandeprogrammet vid Högskolan i Skövde. Där har en stor del av både undervisning 

och kurslitteratur varit på engelska på grund av att våra gästlärare inte har svenska som 

modersmål. Detta har gjort att jag har funderat mycket kring hur språket används och vilka 

möjligheter och svårigheter som uppkommer i samband med detta.  

 Tidigare forskning visar att engelskan influerar svenskan på flera olika sätt och att 

flera olika delar av svenska språket är viktiga att undersöka (Josephson, 2004). I uppsatsen 

har jag valt att undersöka vilket inflytande engelskan har på högskolan som domän och därför 

är det främst mängden undervisning och kurslitteratur som är intressant.  

Gunnarsson och Öhman (1997) gjorde en kartläggning av hur engelskan och andra 

språk användes vid Uppsala universitet läsåret 1993/94. Resultatet visade att en viss del av 

undervisningen på grundutbildningen, och en större del på forskarutbildningen, var på 

engelska. De drog slutsatsen att internationaliseringen kommit olika långt på de olika 

fakulteterna på universitetet, men att det inom vissa områden hade det kommit mycket långt. 

Det vore intressant att undersöka hur engelskan används idag, eftersom det har gått över 15 år 

sedan Gunnarsson och Öhman gjorde sin studie. Det vore även intressant att undersöka hur 

studenterna ställer sig till att engelskan används inom utbildningen, och Palm (1999) kunde i 

sin studie se att studenter såg engelskan som en möjlighet till förberedelse inför vidare studier, 

forskning och arbetsliv. Dock visar Airey (2009) i sin studie att studenterna kan påverkas av 

språkvalet i undervisningen, även om de själva inte är medvetna om det, och Airey kunde se 

att studenter tog till omedvetna strategier för att klara av undervisning på engelska.  
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Med denna korta introduktion vill jag synliggöra språksituationen inom högre 

utbildning i Sverige och visa att det är ett aktuellt och viktigt område att undersöka.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är dels att undersöka hur mycket svenska och engelska som 

används i den högre utbildningen i Sverige, och dels att undersöka hur studenterna uppfattar 

och upplever denna språksituation. För att få en liten uppskattning om hur svenska och 

engelska används på en högskola i Sverige har jag valt att undersöka situationen på 

Högskolan i Skövde.  

 

1.3 Hypotes  

Med stöd från tidigare studier (Gunnarsson och Öhman, 1997) tror jag att 

användningen av engelska i undervisningen och engelsk kurslitteratur skiljer sig åt mellan 

olika ämnesområden. Ämnen för blivande lärare och humaniora använder engelska i mindre 

utsträckning, både vad gäller undervisning och kurslitteratur, medan naturvetenskap och 

teknik har mer engelska, i både undervisning och kurslitteratur.  

 

1.4 Frågeställningar  

De frågeställningar jag vill besvara i denna uppsats är hur språksituationen ser ut på 

högskolan och hur mycket undervisning och kurslitteratur som är på engelska. Jag vill även ta 

reda på vilka fördelar och nackdelar studenterna ser med undervisning och kurslitteratur på 

engelska, samt hur de ser på engelskans och svenskans roll i utbildningen. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Efter denna inledning följer ett avsnitt med bakgrund till studien, där centrala 

begrepp och tidigare forskning presenteras. Därefter följer metoddelen där tillvägagångssättet 

och enkäterna förklaras och respondenterna beskrivs. Sedan följer avsnittet med resultat och 

analys där resultaten från de båda enkäterna presenteras och analyseras utifrån de olika 

frågeställningarna. Efter detta följer en diskussion där de viktigaste resultaten ytterligare 

diskuteras och uppsatsen avslutas med en kort reflektion och förslag på vidare forskning.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Internationalisering  

Undervisning på engelska blir allt vanligare på de svenska universiteten och 

högskolorna, och en del av denna ökning kan relateras till Bolognaprocessen. Målet med 

Bolognadeklarationen är att göra det enklare för personer att studera, arbeta och röra sig inom 

de 45 länder som antagit deklarationen (SOU, 2008:26). För att studenter ska kunna studera 

på olika platser i Europa, och för att forskning ska kunna förmedlas inom vetenskapsområdet, 

både till och från Sverige, måste något mer språk än svenskan användas. Palm (1999) menar 

att forskare behöver ett övernationellt språk för att kunna förmedla sina resultat och utbyta 

erfarenheter och åsikter vid konferenser och seminarier och att det övernationella språket, 

lingua franca, just nu är engelskan (Melander & Thelander, 2006). Dock är situationen den att 

engelskan används mer och mer, även inom den nationella kommunikationen, i form av att 

svenska forskare, studenter och lärare använder engelska när de presenterar, diskuterar och 

undervisar på svenska universitet. I sin studie undersöker Palm (1999) hur engelskan påverkar 

studenter inom naturvetenskaplig utbildning på universitetet. Hon menar att resultaten inte 

direkt visar på att en domänförlust är aktuell just nu, utan att studenterna kan uttrycka sig 

vetenskapligt även på svenska. Däremot är studenterna väl medvetna om att engelskan 

dominerar inom forskning och därför tycker studenterna att det är nyttigt med kurser som har 

engelska inslag redan nu. Palm menar att studenterna ser svenskan som ett språk för de lägre 

nivåerna i utbildningen och att engelskan sedan tar vid för de högre nivåerna.  

Enligt Gunnarsson (2002) finns det flera negativa konsekvenser med att engelskan 

tar över mer och mer samtidigt som svenskan får mindre och mindre plats inom vetenskapen i 

Sverige. Diglossi är ett problem, men ett annat är att svenska ord och uttryck i terminologin 

inom vissa områden kommer att saknas, eftersom svenskan inte används där och inga nya ord 

bildas inom området. Gunnarsson menar även att texters struktur och mönster kommer att 

ändras, från att följa ett svenskt mönster till att allt mer övergå till ett angloamerikanskt 

mönster om hur en text struktureras. Idéprocessen i, och kvalitén på, forskningen kan också 

hotas när forskare inte använder sitt modersmål för att tänka, arbeta och resonera fram nya 

förslag och idéer i forskningen. De är många som håller med om att vi både förstår och 

uttrycker oss sämre på ett främmande språk än på vårt modersmål (Franke, 2008; Gunnarsson, 

2002 & Josephson, 2004). 

 

 



4 
 

2.2 Domänförlust och diglossi 

Engelska språket blir en allt större och mer självklar del av det svenska samhället, 

med inflytande på flera nivåer av samhället och språket. Enligt Josephson (2004) har 

engelskan flera olika slags inflytande på svenska språket där det största hotet är att engelskan 

används som verksamhetsspråk inom vissa områden, vilket brukar kallas domänförlust. Detta 

handlar inte enbart om engelskan i svenskan, utan om engelskan i Sverige. Domänförlust hotar 

således inte endast språket, utan det kan skapa klyftor och motsättningar mellan olika grupper 

i samhället. Josephson definierar en domän som ”en grupp språksituationer som delar vissa 

avgörande egenskaper: platsen, ämnet för och syftet med det språkliga utbytet, talarnas 

förhållande till varandra” (Josephson, 2004, s. 12). Några exempel på olika domäner är 

skolan, familjen, arbetslivet och vetenskapliga artiklar. När en domänförlust sker är det inte 

enskilda individer som drabbas i första hand, utan det är hela språket. Dock kan individer 

uppleva konsekvenser av att det skett en domänförlust, till exempel om en student ska ta till 

sig ny forskning och studera inför en tentamen, men all litteratur som finns inom ämnet är på 

engelska. Då måste studenten läsa på engelska, analysera och förstå vad som sägs utan att ha 

möjligheten att göra det på svenska. Vidare menar han att vi svenskar tycker att vi är duktiga 

på engelska, men han påpekar att ”vi är sällan så duktiga som vi tror – och nästan aldrig så 

duktiga som de som har engelska som modersmål” (Josephson, 2004, s. 13). Han skriver även 

att ”Den som inte kan använda sitt modersmål försätter sig nästan alltid i underläge” 

(Josephson, 2004, s.13). 

Gunnarsson och Öhman (1997) anser att det svenska vetenskapssamhället även hotas 

av diglossi. Med detta menas att samhället delas upp i två områden, där olika språk används, 

vilket skulle kunna innebära att svenskan används som vardagsspråk och engelskan som 

vetenskapsspråk. Detta är inte samma sak som att hela svenska språket är hotat, utan det rör 

vissa områden, till exempel näringsliv eller vetenskap. Anledningen till att ett område av 

språket kan hotas är att språket slutar att utvecklas inom området, vilket gör att det till slut 

inte går att uttrycka vissa ord eller termer med språket. Melander (2009) uttryckte detta som 

att det inte är engelskan som hotar svenskan, utan det är vi själva som hotar svenskan genom 

att inte använda den. En annan aspekt av det här hotet är den demokratiska aspekten, och 

Gunnarsson och Öhman (1997) menar att demokratin kan hotas vid ett diglossiförhållande, på 

grund av att forskarsamhället skiljs från det övriga samhället genom att olika språk används. 

Det kan då bli svårt för allmänheten att ta del av vad som händer inom forskningen, eftersom 

det sker på ett annat språk. De pekar även på risken att om inte forskarna själva vill eller kan 

förmedla sin forskning till allmänheten på svenska, kan det leda till att detta görs av andra 
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personer som inte är lika insatta, vilket kan orsaka problem med att tolka och förmedla 

resultaten på ett korrekt sätt.  

Gunnarsson (2002) tar upp ett exempel på hur processen med publicering av ny 

forskning har påverkats av engelskans inflytande, och hänvisar till att Läkartidningen har 

ändrat sitt sätt att arbeta. På grund av meritsystemet på universiteten i Sverige måste svenska 

forskare publicera sin forskning i internationella tidskrifter för att de ska få uppmärksamhet. 

Detta har gjort att Läkartidningen har inriktat sig på en mer populär roll, där de presenterar 

och ger en översikt över olika aktuella forskningsrön, istället för att presentera ny 

originalforskning (Gunnarsson, 2002). Även Gunnarsson och Öhman anser att 

meritvärderingssystemet som används idag kan vara en orsak till uppdelningen mellan 

språken. Forskare och doktorander måste publicera artiklar och material i internationella 

tidskrifter för att deras arbete ska räknas, vilket leder till att allt färre forskare skriver om sin 

forskning på svenska. För att åtgärda detta menar Gunnarsson och Öhman att 

meritvärderingssystemet borde ses över, och att det borde värderas högre att skriva även på 

svenska. De menar även att studenter borde tränas mer på svenska språket inom de områden 

där svenskan är mest hotat, till exempel genom att ha kurser med fokus på att tala och skriva 

på svenska inom sitt område.  

 

2.3 Språklag och språkpolicy 

Den 1 juli 2009 antog Sverige en ny språklag (Språk för alla, 2009). I lagen fastslås 

bland annat att svenska är huvudspråket i det svenska samhället och att alla som bor i Sverige 

har rätt att lära sig svenska och att utveckla språket. Svenska språket ska också kunna 

användas inom alla samhällsområden i landet och i kontakter med myndigheter ska både det 

talade och skrivna språket vara på ett sådant sätt att det är lätt att förstå. Lagen säger också att 

svenska är Sveriges offentliga språk i internationella sammanhang (Språk för alla, 2009). 

Denna lag bygger på flera utredningar kring vilken ställning svenska språket har och ska ha i 

Sverige (SOU, 2008:26). Den pågående internationaliseringen inom både näringsliv och 

utbildning påverkar svenskans ställning i Sverige i allt högre grad. Detta har bland annat lett 

till att engelskan används vid sidan om, och ibland istället för, svenskan inom vissa områden 

(SOU, 2008:26). Dessa var några faktorer som gjorde det viktigt att klargöra vilken ställning 

och plats svenskan och andra språk har i Sverige.  

Även inom universitet och högskolor ökar medvetenheten kring språkfrågor i takt 

med att lärosätena får en mer internationell inriktning och vissa lärosäten har tagit fram 

riktlinjer för hur språket ska användas (SOU, 2008:26). Göteborgs universitet har utvecklat en 
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språkpolicy för att öka medvetenheten kring hur språket används inom universitetet 

(Språkpolicy, 2006). Policyn säger att kommunikationsspråket vid universitetet ska vara 

svenska, och att man inom områden som domineras av engelska också ska kunna uttrycka sitt 

vetande på begriplig och klar svenska. Utbudet av engelskspråkiga kurser ska öka, och inom 

områden som domineras av svenska ska man eftersträva ett ökat bruk av engelska. Forskning 

vid universitetet ska spridas på både engelska och svenska (Språkpolicy, 2006). 

 

2.4 Parallellspråkighet 

En viktig aspekt, när det handlar om att språk konkurrerar inom ett område, till 

exempel engelska och svenska inom den högre utbildningen, är parallellspråkighet. Höglin 

(2002) beskriver parallellspråkighet som ett bättre alternativ än enspråkighet samt att 

engelskan och svenskan ska användas parallellt istället för att endast ett språk används. 

Josephson (2005) menar att en människa inte är parallellspråkig, utan tvåspråkig eller 

flerspråkig, men att detta inte betyder att högskolan eller skolan måste vara endast tvåspråkig. 

Parallellspråkighet öppnar fler möjligheter för fler individer och skapar förutsättningar för att 

utveckla mer än ett språk. Men för att utveckla parallellspråkigheten måste användningen av 

språket styras i den riktningen, genom att till exempel använda både svensk och engelsk 

kurslitteratur, eller att träna på att skriva och prata på båda språken. Om inte 

parallellspråkighet utvecklas blir hotet om diglossi och domänförlust ännu större, eftersom 

Josephson menar att detta är motsatsen till parallellspråkighet.  

Det är enligt Franke (2008) självklart att modersmålet är det språk som det går bäst 

att uttrycka sig på, och som man också förstår bäst. Melander och Thelander (2006) anser 

också att modersmålet är det språk som man kan bäst och att den kreativa 

forskningsprocessen får bättre precision om modersmålet används. Men nu när situationen är 

den att engelskan tar mer plats inom vetenskapen, menar Franke att det bästa möjliga måste 

göras av den situationen, genom att både engelskan och svenskan används parallellt. Viktiga 

delar i denna process är enligt Franke att språkdiskussionerna på lärosätena kommer igång, att 

det skapas en medvetenhet kring både situationen och de åtgärder som behövs för att hjälpa 

lärare och studenter när engelskan tar mer plats. Det blir då viktigt att utveckla den svenska 

terminologin och att ge språkstöd till både studenter och lärare. Även Melander och Thelander 

(2006) menar att parallellspråkighet är det som borde eftersträvas inom både forskning och 

högre utbildning i Sverige inom alla ämnesområden.  
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2.5 Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning  

Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning brukar förkortas sprint, 

och med det menas ett särskilt sätt att undervisa där eleverna ska lära sig både ett språk och 

ett ämne samtidigt, till exempel genom att ha ämnen som historia, biologi och matematik på 

engelska (Skolverket, 2001). Vidare anses att de svenska studier som gjorts om 

sprintundervisning tyder på att elever som undervisas med sprint lär sig målspråket bättre än 

de elever som undervisas på vanligt vis, dock finns det inte några ordentliga statistiska data 

över detta och därför kan man inte dra några slutsatser om det (Skolverket, 2001). Utifrån 

studierna som gjorts i Sverige kan vi enligt Skolverket inte heller dra några slutsatser om hur 

elevernas kunskaper i svenska påverkas. Däremot har Lim Falk (2008) gjort en studie om 

sprintundervisning, där hon fokuserat på vilken påverkan undervisning på engelska har på 

elevernas kunskaper i svenska. Lim Falk (2008) menar att sprint ofta verkar vara ett sätt att 

försöka ”slå två flugor i en smäll, det vill säga öka elevernas kompetens i engelska utan att ta 

tid från ämnesundervisningen” (s. 46). Dock menar hon att detta görs på ett sätt som är 

bristfälligt, och utan analys av vad det egentligen innebär att undervisa på det sättet ”Sprint 

kan vara allt möjligt – engelskans roll skiftar mellan skolor, mellan klasser, mellan ämnen och 

situationer, vilket därmed också innebär att förutsättningarna för elevernas utveckling i 

svenska varierar” (s. 46). För att ändra på detta och för att få veta mer om sprint och 

språkinlärning, behövs enligt Lim Falk fler ordentliga undersökningar. De resultat som hon 

själv kommer fram till i sin studie är att undervisning på svenska är en förutsättning för att 

eleverna ska delta aktivt i interaktioner som rör det aktuella ämnet. Hon menar också att om 

engelska används som huvudsakligt språk i undervisningen påverkas dynamiken i 

klassrummet, och att engelskan blir ett hinder i dialogen mellan lärare och elever. 

Hyltenstam (2002) har gjort en analys av sprint som engelskundervisning i Sverige. 

Han kommer fram till att engelskundervisningen i Sverige bör hållas inom ämnet engelska 

och inte användas inom alla ämnen i skolan. Detta eftersom engelska språkpolitiskt betraktas 

som ett främmandespråk och inte ett andraspråk i Sverige. Skillnaden mellan ett andraspråk 

och ett främmandespråk är enligt Hyltenstam att ett andraspråk är ett språk som alla invånare 

måste behärska för att klara av vardagliga saker och ett främmandespråk är ett språk som lärs 

in för att användas vid till exempel internationella kontakter. Dock menar han att engelskan är 

på väg att blir ett andraspråk snarare än ett främmandespråk i Sverige. Vidare anser 

Hyltenstam att sprint inte bör användas som en standard för engelskundervisning i Sverige, 

eftersom det skulle innebära en risk i den långsiktiga språkpolitiska process som rör 

förhållandet mellan engelska och svenska. Dessutom skulle det vara en risk utifrån de teorier 
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som finns om språkets roll vid inlärning. Dock borde den vanliga engelskundervisningen, 

inom ämnet engelska, utvecklas och förbättras utifrån den forskning och kunskap som finns 

om språkinlärning och språkundervisning.  

 

2.6 Undervisning på högre nivå 

Hur valet av undervisningsspråk påverkar inlärningen av själva ämnet är ett område 

som inte utforskats särskilt mycket, men det som konstateras i Värna språken (SOU, 2008:26) 

är att mycket undervisning på högskolor och universitet sker på engelska, och att det inte är 

någon som riktigt vet vilka effekter detta får. Enligt Värna språken finns det självklart flera 

fördelar med att undervisningen är på engelska, eftersom studenterna kan få tillgång till den 

senaste kurslitteraturen, de kan ta del av utländska gästforskares föreläsningar och de får tidigt 

kontakt med ett internationellt forskningsspråk (SOU, 2008:26). 

Airey (2009) är den första i Sverige som undersökt hur undervisningsspråket 

påverkar ämnesinlärningen på högskolenivå. I sin studie har Airey (2009) undersökt hur 

fysikstudenter på universitetet upplever att de lär sig fysik, beroende på om undervisningen de 

har är på svenska eller engelska. Airey kommer i sin studie fram till att studenterna vid en 

första fråga inte tyckte att det spelade någon roll om undervisningen var på engelska eller 

svenska, men när de fick se videoinspelningar från föreläsningarna och i efterhand diskutera 

och förklara hur de tänkte, vad de gjorde och hur de upplevde undervisningen, märktes att det 

var skillnad på om undervisning var på engelska eller svenska. När undervisningen var på 

engelska både ställdes och besvarades färre frågor. Studenterna tyckte också att det var 

svårare att följa med i undervisningen och samtidigt ta anteckningar. Airey kommer fram till 

att studenterna använder olika strategier för att hantera dessa svårigheter. Bland annat 

tenderade studenterna att ställa fler frågor efter lektionen istället, och en del studenter slutade 

att anteckna för att kunna följa med undervisningen bättre. Vissa studenter läste in extra 

mycket material innan föreläsningen, och andra antecknade mekaniskt under föreläsningen 

utan att egentligen följa med undervisningen. Detta är enligt Airey (2009) åtgärder som 

studenterna tar till utan att de egentligen är medvetna om det.  

Enligt Värna språken (SOU, 2008:26) börjar övergången från svenska till engelska 

främst på mastersnivå, och grundutbildningen är oftast på svenska. Anledningen till denna 

ökning är enligt utredningen att det är många utländska studenter som läser på mastersnivå, 

och att ambitionen annars hade varit att ha även denna undervisning på svenska. Dock kunde 

Gunnarsson och Öhman (1997) i sin studie se att engelska förekom även i grundutbildningen, 

även om det inte var lika mycket som i forskarutbildningen. Undervisning av svenska forskare 
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på engelska kan enligt Värna språken (SOU, 2008:26) göra att kvalitén till viss del blir 

lidande, men det positiva är det kulturella utbudet och den internationella atmosfären. Vidare 

anses det vara ett naturligt krav att alla doktorsavhandlingar som skrivs på annat språk än 

svenska ska ha utförliga sammanfattningar på svenska (SOU, 2008:26).  

Enligt Carlson (2002) finns det flera syften med att ha undervisning på engelska, till 

exempel att studenter och forskare kan ha kontakt med människor var som helst i världen och 

vara med i projekt och utbyta erfarenheter. Studenter i Sverige kan även åka utomlands och 

studera och utländska studenter kan komma till Sverige. Studenterna förbättrar även sina 

språkkunskaper när de får öva på engelskan, och det gör att de blir mer attraktiva på 

arbetsmarknaden och kan söka sig en karriär även internationellt (Carlson, 2002). Men 

Carlson ställer frågan om hur bra ett ämne lärs in när ett annat språk än modersmålet används 

vid inlärningen. Det finns inga systematiska studier kring hur studenterna faktiskt tar till sig 

ämnet, men Carlson menar att både hennes egna och hennes kollegors känsla är att 

studenterna inte får riktigt lika bra kunskaper och förståelse när ett annat språk än 

modersmålet används.  

Carlson (2002) tar även upp frågan om hur väl det egentligen går att uttrycka sig på 

svenska om sitt ämne, när detta inte är något som tränas. Carlson tror att många ser det som 

självklart att man kan uttrycka sig på sitt modersmål, men om träningen endast består av att 

tala och skriva om ämnet på engelska, hur blir det i så fall med de svenska orden, och hur ska 

forskning kunna förmedlas till det svenska samhället? Carlson har varit med och utvecklat ett 

projekt i Uppsala där antalet biologikurser på svenska ökats, på alla nivåer, för att studenterna 

ska lära sig mer på svenska under hela utbildningen. Studenterna får där lära sig på både 

engelska och svenska, och även om ett nytt område presenteras på svenska, kommer den 

engelska terminologin med från kursböckerna, som oftast är på engelska även om 

undervisningen är på svenska.  

 

2.7 En tidigare kartläggning 

Gunnarsson och Öhmans studie från 1997 är en kartläggning över hur engelskan och 

andra språk användes vid Uppsala universitet läsåret 1993/94. De delade ut enkäter till 

studierektorn eller prefekten på varje institution på fakulteterna på Uppsala universitet. 

Enkäten omfattade 22 frågor som bland annat berörde hur stor andel av undervisning, 

seminarier och kurslitteratur som var på engelska eller något annat språk.  

Resultatet visade att en viss del av undervisningen på grundutbildningen var på 

engelska, även om det var mer engelska i forskarutbildningen. På grundutbildningen var 13 % 
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av undervisningen på engelska på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och inom den 

farmaceutiska. På forskarutbildningen var 70 % av undervisningen på engelska på teknisk-

naturvetenskapliga och 50 % på farmaceutiska (Gunnarsson & Öhman, 1997). När det gällde 

kurslitteratur på engelska var det engelsk kurslitteratur inom alla fakulteter, från 5 % på 

lärarutbildningen till 87 % på teknisk-naturvetenskapliga, men på de flesta fakulteter var 

omkring 40-50 % av kurslitteraturen på engelska.  

Gunnarsson och Öhman (1997) drar slutsatsen att internationaliseringen av det 

svenska universitetet har kommit långt och vid vissa fakulteter till och med mycket långt. 

Deras studie publicerades 1997 och undersökningen gäller läsåret 1993/94, vilket gör att jag 

undrar vad som hänt på de dryga 15 år som gått, och hur långt internationaliseringen på 

universiteten kommit nu. Detta är orsaken till att jag valt att studera hur engelskan används 

inom den högre utbildningen idag.   

 

2.8 Kartläggning inom högre utbildning 

Syftet med denna studie är, som har beskrivits ovan, att undersöka hur 

språksituationen ser ut inom den högre utbildningen i Sverige. Studien är gjord vid Högskolan 

i Skövde som är en högskola med 9000 studenter (Högskolan i Skövde, Korta fakta, 2009). 

Högskolan har tre institutioner, den första är Kommunikation och information där ämnena 

datavetenskap, språk, humaniora och pedagogik ingår. Den andra är Teknik och samhälle, där 

ingenjörsvetenskap, industriell ekonomi, samhällsvetenskap, socialpsykologi samt industriell 

ledning och organisation ingår. Den tredje är Vård och natur, där hälso- och vårdvetenskap 

samt naturvetenskap ingår (Högskolan i Skövde, Organisation, 2009). 

 

3 Metod 

 

Två enkäter delades ut till studenter på Högskolan i Skövde; Enkät 1 som var en 

kortare variant med bundna svarsalternativ, och Enkät 2 som var mer omfattande och även 

innehöll frågor med öppna svarsalternativ. 

 

3.1 Enkät 1 

Enkät 1 bestod av tolv frågor (se bilaga 1) där de fyra första frågorna berörde olika 

bakgrundsvariabler, bland annat kön, ålder, studieform och studietid. Fråga fem till elva var 

frågor där studenterna skulle göra en uppskattning av hur mycket undervisning, kurslitteratur 

eller inlämningsuppgifter som var på svenska eller engelska. Dessa frågor bestod av två delar, 
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först fick studenten välja ett av fem alternativ som passade bäst med den egna åsikten (ingen 

alls, en viss del, jämnt fördelat, en betydande del eller helt och hållet), och därefter ange hur 

många procent de uppskattade att detta motsvarade. Denna enkät delades ut till 50 studenter, 

som valdes ut genom att jag frågade studenter som gick in i biblioteket på Högskolan i 

Skövde om de ville besvara enkäten. Insamlingen skedde onsdagen den 11 november 2009, 

mellan kl 8.40 och 10.20 på förmiddagen. Av de 50 studenter som besvarade enkäten var 21 

män och 29 kvinnor, vilket motsvarar 42 % män och 58 % kvinnor. På hela Högskolan är 

förhållandet 39 % manliga studenter och 61 % kvinnliga studenter (Högskolan i Skövde, 

Korta fakta, 2009). Av de 50 studenterna var 47 programstudenter, två läste fristående kurser 

och en besvarade inte frågan. Studenterna fördelade sig så att 23 läste första året, 13 andra 

året, 10 tredje året, 2 fjärde året, en hade läst mer än sex år och en student besvarade inte 

frågan. Studenternas utbildningar var inom flera olika ämnesområden (se tabell 1) från alla 

institutioner. Det var 22 studenter från institutionen för kommunikation och information, 12 

från institutionen för teknik och samhälle samt 13 från institutionen för vård och natur.   

 

Tabell 1. Ämnestillhörighet bland de studenter som besvarade enkät 1.  
 
  Ämnesområde Antal 

Datavetenskap 

Humaniora 

Pedagogik 

Ingenjörsvetenskap 

Industriell ekonomi 

Socialpsykologi 

Industriell ledning och organisation 

Hälso- och vårdvetenskap 

Naturvetenskap 

Ej angivit 

5 

4 

13 

1 

6 

3 

1 

9 

4 

4 

Totalt 50 

 

3.2 Enkät 2 

Enkät 2 bestod av samma frågor som enkät 1, kombinerat med ett antal öppna frågor 

där studenterna bland annat skulle ange fördelar och nackdelar med undervisning och 

kurslitteratur på engelska (se bilaga 2). Denna enkät delades ut till några studenter på fem 
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olika program. Studenterna valdes ut genom att jag, i samband med ett undervisningstillfälle, 

frågade om de ville besvara enkäten. Det var olika många studenter som ville delta, och därför 

är det olika många studenter från de olika programmen. Jag valde ut studenter som gick andra 

eller tredje året, eftersom de bör ha en bra uppfattning om hur undervisningen på programmet 

är. De fem programmen var kognitionsvetenskap, socialpsykologi, biomedicin, lärare samt 

medvetandestudier. Dessa program valdes för att representera alla institutioner på Högskolan. 

Kognitionsprogrammet hör till institutionen för kommunikation och information, 

socialpsykologiska programmet hör till institutionen för teknik och samhälle och 

biomedicinprogrammet hör till institutionen för vård och natur. Lärarprogrammet och 

programmet för medvetandestudier valdes ut som två extra program och representerar två 

kontraster, där lärarutbildning i tidigare studier (Gunnarsson och Öhman, 1997) innehållit 

sparsamt med engelska och där medvetandestudier är ett program som jag av egna 

erfarenheter vet har mycket undervisning och kurslitteratur på engelska. Både 

medvetandestudier och lärarprogrammet hör till institutionen för kommunikation och 

information. Studenterna på medvetandestudier har under inriktning/ämnesområde i enkäten 

angett sitt huvudämne, som är kognitiv neurovetenskap men studenterna på programmet kan 

även välja att ha en annan inriktning, och ha filosofi som sitt huvudämne. Dock hade alla 

studenter i enkäten angett kognitiv neurovetenskap som sin inriktning och därför kommer jag 

från och med nu att skriva kognitiv neurovetenskap istället för medvetandestudier när det 

gäller dessa studenter. Studenterna som läste lärarutbildningen läste inriktningen Lärare för 

tidiga åldrar. Totalt svarade 22 studenter på enkät 2, varav 6 män och 16 kvinnor. Studenterna 

fördelade sig så att fyra läste programmet lärare för tidiga åldrar, tre läste 

kognitionsvetenskap, fyra läste socialpsykologi, fem läste biomedicin och sex studenter läste 

kognitiv neurovetenskap. 

 

3.3 Efterarbete  

När alla enkäter var insamlade, analyserades svaren från dessa i PASW Statistics 

17.0 (SPSS version 17) och svar från alla studenter som besvarade de båda enkäterna är med i 

analysen. Vissa studenter har inte besvarat alla frågor, vilket tas hänsyn till i presentation av 

resultaten, genom att det vid varje fråga redovisas hur många som besvarade frågan.  

I enkäterna fanns en fråga där studenterna skulle fylla i om de studerade på program 

eller fristående kurs, samt vilken inriktning/ämnesområde. Någon student har där angett både 

program och fristående kurs och jag har då bortsett från fristående kurs och endast tagit med 

program, och antagit att undervisning på programmet är det mest väsentliga. Under 



13 
 

inriktning/ämnesområde har studenterna i enkät 1 bland annat angett programmet de läser, 

ämnet, ämnesområdet eller vilken institution utbildningen hör till. På grund av denna 

variation har studenternas svar kategoriserats utifrån de ämnesområden som finns på 

högskolan, vilket visas i tabell 1. I enkät 2 uppstod inte detta problem, eftersom enkäterna där 

delades ut till studenter på specifika program. Dock var det två av dessa studenter som inte 

fyllde i inriktning/ämnesområde, men eftersom jag redan hade frågat vilken utbildning de 

gick, kunde dessa ändå kategoriseras.  

I några fall har studenterna svarat på en fråga och angett alternativet ingen alls, men 

sedan inte fyllt i någon procentsats. Jag har då angett detta som 0 %. I något enstaka fall har 

studenter svarat helt och hållet, men inte angett någon procentsats, och jag har då angett det 

som 100 %. När studenter har angett en viss del, en betydande del eller jämnt fördelat, utan att 

ange procentsats, har frågan om procentsats förblivit obesvarad. 

 

3.4 Metoddiskussion 

Den ursprungliga tanken kring hur jag skulle undersöka språksituationen inom den 

högre utbildningen i Sverige var genom att dela ut enkäter till administrativ personal på olika 

institutioner på flera högskolor i landet, för att på så vis få fram uppgifter om 

språksituationen. Det visade sig dock att det inte fanns några uppgifter om hur mycket 

undervisning och kurslitteratur som var på engelska respektive svenska. Därför omformade 

jag metoden till att istället undersöka studenters perspektiv och på så vis få information om 

språksituationen. Eftersom svaren i enkäterna endast är studenters uppskattningar om hur 

språksituationen ser ut, väger de inte lika tungt som vad statistik från högskolorna skulle ha 

gjort. Men eftersom det är ett flertal studenter som besvarat enkäterna ger det ändå en samlad 

bild av studenternas perspektiv.  

Tanken med att använda två olika enkäter var att försöka fånga upp två nivåer; dels 

att få en bred bild av språksituationen med enkät 1, och dels att få en djupare beskrivning med 

studenternas egna upplevelser i enkät 2. Tillsammans anser jag att de båda enkäterna kan ge 

en bra bild av språksituationen, både på bredden och på djupet, men eftersom undersökningen 

endast berör studenter på Högskolan i Skövde, går det inte att dra för stora slutsatser i något 

vidare perspektiv.  
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4 Resultat och analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten från de båda enkäterna. Först ges en kort 

översikt och därefter en analys av frågornas svarsalternativ och struktur. Därefter redovisas 

och analyseras resultaten utifrån frågeställningarna som presenterades i inledningen, och 

resultaten från båda enkäterna redovisas.  

Både enkät 1 och 2 visar att undervisning på både engelska och svenska förekom i 

olika mängd på högskolan. Undervisning på svenska förekom från en viss del till helt och 

hållet. Undervisning på engelska förekom från ingen alls till en betydande del. Undervisning 

på något annat språk än engelska och svenska förekom inte. Det var endast en student som en 

gång haft en föreläsning med en norsk föreläsare.  

I de båda enkäterna hade flera frågor en struktur där studenterna först skulle välja ett 

alternativ (ingen alls, en viss del, jämnt fördelat, en betydande del eller helt och hållet) som 

passade bäst in med deras åsikt, och därefter skulle de uppskatta hur många procent de ansåg 

att detta alternativ innebar. Anledningen till denna struktur var dels att kategorisera och dels 

att få mer specifik information om hur många procent studenterna menade att den uppskattade 

mängden engelska och svenska innebar. Resultaten visar att studenterna varit relativt 

konsekventa med vilket alternativ de valt, i relation till vilka procentsatser de sedan angett. 

Där ingen alls har angetts som svar har procentangivelserna oftast varierat mellan 0-1 %, men 

i ett fall 10 %. Där studenterna angivit en viss del har procentsatserna varit i intervallet 1-40 

%, och i ett fall har det angetts som 0 %. När studenterna angivit att det är jämnt fördelat har 

procentsatserna varit 40-50 %. De som svarat en betydande del har angett ett värde i 

intervallet 60-95 %. Alternativet helt och hållet har angetts som 90-100 %. Jag anser att dessa 

uppskattningar är godtagbara. Dock finns några värden som sticker ut, till exempel där det 

kryssats i ingen alls, men där svaret ändå uppskattas till 10 %, eller där det angetts en viss del, 

men där uppskattningen ändå är 0 %. Men det är endast ett fåtal svar som utgör dessa 

utstickare, och de flesta verkar vara överrens om hur många procent de olika alternativen 

motsvarar. Det är en svår uppgift att uppskatta procentangivelserna och resultaten kan inte 

analyseras strängt utifrån varje enstaka procentangivelse, och därför är flervalsalternativen ett 

bra sätt att sammanställa och få en uppskattning om hur det ligger till.  

 

4.1 Undervisning på engelska 

Resultaten från enkät 1 visar att engelskan används i liten utsträckning i 

undervisningen. Av de 49 studenter som svarade på hur mycket undervisning som var på 
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engelska angav 22 av dem ingen alls, och 21 en viss del. Två studenter svarade att det var 

jämnt fördelat och fyra stycken en betydande del. Detta skiljer sig från resultaten i enkät 2 där 

4 av 22 angav ingen alls, 6 angav en viss del, 2 att det var jämnt fördelat och 10 en betydande 

del. Denna omkastade ordning, där engelskan används oftare hos studenterna i enkät 2 kan 

förklaras med att ämnena som studenterna i enkät 2 läste var mer inriktade mot 

naturvetenskap, till exempel biomedicin och kognitiv neurovetenskap. Av de 10 studenter 

som angav en betydande del av undervisning på engelska läste 5 biomedicin och 5 kognitiv 

neurovetenskap. Detta följer den indelning som Gunnarsson och Öhman (1997) kunde se i sin 

studie, där naturvetenskap och medicin var de områden där engelskan användes som mest. I 

enkät 1 var det dessutom flera olika program representerade, medan studenterna i enkät 2 

endast var från de fem program som valts ut för att besvara enkäten.  

Medelvärden på de procentangivelser som studenterna angett visas i tabell 2. I enkät 

1 sträckte sig procentangivelserna över ett stort intervall, och gav ett lågt medelvärde av hur 

mycket undervisning som var på engelska. För enkät 2 skiljde sig medelvärden och intervall 

åt mellan de olika ämnesområdena, där lärarstudenterna har lägst medelvärde och även 

kognitionsvetenskap och socialpsykologi har relativt lite undervisning på engelska. 

Biomedicinstudenterna har högst värde för hur mycket undervisning som är på engelska, följt 

av studenterna som läste kognitiv neurovetenskap. Det var många studenter i enkät 1 som 

angav en liten procentsats, hela 20 stycken angav 0 % och ytterligare 10 studenter hade upp 

till 5 %. Detta gör att 30 av de 49 studenterna i enkät 1 angav 0-5 %. I enkät 2 ligger tyngden 

åt andra hållet, där 8 av de 22 studenterna angav mer än 70 %, och endast 6 studenter svarade 

i intervallet 0-5 %.  

Studenterna i enkät 2 menar att de fördelar som finns med att använda engelskan i 

undervisningen är att begreppen hamnar i rätt kontext när kurslitteratur är på engelska, vilket 

gör att det blir lättare att förstå. De anser också att det kan vara bra att träna på att använda 

engelska, så att de i framtiden kan arbeta eller studera utanför Sverige. Engelskan är också 

viktig eftersom all forskning sker på engelska, och därför måste engelskan ha en central plats i 

den akademiska världen även i Sverige. Någon student menar dock att det inte finns några 

fördelar med att använda engelska i undervisningen.  

De nackdelar som studenterna angav var problem med att inte förstå allt, problem 

med att hänga med och att det kan bli missförstånd. Några ansåg även att det kunde vara svårt 

att veta vad vissa saker heter på svenska, vilket följande citat är ett exempel på: ”Kan vara 

svårare att förstå en del faktakunskaper, veta vad ord betyder på engelska men ej på svenska.” 
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Några studenter ansåg att det inte fanns några nackdelar alls med att undervisningen var på 

engelska.  

 

Tabell 2. Medelvärden % (min-max) för de olika studentgruppernas procentangivelser i enkät 
2 samt för enkät 1 som helhet. 

 
Lärare för 

tidiga åldrar  

n=4 

Kognitions-

vetenskap 

n=3 

Social-

psykologi 

n=4 

Biomedicin 

n=5 

Kognitiv 

neurovetenskap 

n=6  

Enkät 1 

 

n=50 

Undervisning på engelska 3 (0-5) 17 (10-20) 18 (0-50) 75 (75-75) 67 (50-80) 14 (0-85)a 

Undervisning på svenska 99 (95-100) 83 (80-90) 83 (50-100) 25 (25-25) 33 (20-50) 86 (15-100)b 

Kurslitteratur på engelska 4 (1-5) 96 (95-99) 38 (25-50)a 98 (90-100) 89 (80-100) 35 (0-100)b 

Inlämningsuppgifter på 

engelska 

0 3 (0-10) 0 58 (30-75)a 73 (25-95) 6 (0-87)a 

Undervisning på engelska, 

pga. att läraren inte har 

svenska som modersmål 

0 8 (0-15) 0 5 (0-25) 81 (80-85)a 8 (0-95)d 

Undervisning på engelska, 

pga. att studenter inte har 

svenska som modersmål 

0 8 (5-10) 0 95 (75-100) 16 (5-20)a 10 (0-100)c 

 
a i dessa fall saknas svar från en student (dvs. n-1) 
b i dessa fall saknas svar från två studenter (dvs. n-2) 
c i detta fall saknas svar från fem studenter (dvs. n-5) 
d i detta fall saknas svar från sex studenter (dvs. n-6) 

 

Således verkar det finnas två olika inställningar till engelska i undervisningen. Dels 

studenter som upplever att det inte finns några nackdelar med engelska i undervisning, utan 

att det är ett viktigt och bra inslag inför kommande studier och arbetsliv, och dels studenter 

som anser att det inte finns några fördelar med att ha engelska, utan att det endast skapar 

problem med förståelsen. Det är intressant att några studenter uttrycker att det skapar problem 

med förståelsen, eftersom studenterna i Aireys (2009) studie vid en första fråga inte tyckte att 

det var några problem med engelskan i undervisningen, men vid en närmre analys kunde 

Airey ändå se att de hade problem med att hänga med i undervisningen och att de till exempel 

ställde färre frågor när undervisning var på engelska. Studenterna i enkät 2, som anger att det 

kan vara problem, är alltså medvetna om svårigheterna och det vore därför intressant att veta 

hur detta kommer till uttryck, och om de har större problem med språket än de som inte ser 

några nackdelar med engelskan.  
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4.2 Undervisning på svenska 

Resultaten av hur mycket undervisning som är på svenska är omvänt jämfört med hur 

mycket som var på engelska. I enkät 1 svarade 22 av 49 studenter att undervisningen helt och 

hållet var svenska, 20 har angett en betydande del, 2 att det var jämnt fördelat och 5 en viss 

del. I enkät 2 besvarade alla 22 studenter enkäten, varav 10 studenter angav att en viss del är 

på svenska, 2 att det var jämnt fördelat, 5 en betydande del och 5 att det var helt och hållet. 

Detta förhållande är förknippat med hur mycket engelska studenterna har angett, eftersom det 

är engelska och svenska som är de språk som används i undervisningen.  

De procentangivelser som angetts i enkät 1 är vad som kan förväntas utifrån 

resultatet om engelska, eftersom det endast var dessa språk som användes i undervisningen. I 

enkät 1 har 34 studenter angett att av undervisningen är 90 % eller mer på svenska, vilket kan 

kopplas ihop med de 30 studenter som angav att 0-5 % var på engelska. I tabell 2 syns att 

mängden undervisning på svenska är omvänt jämfört med undervisning på engelska, och 

studenterna verkar ha varit konsekventa i sina procentangivelser på de båda frågorna, 

eftersom det totalt blir 100 %, vilket stämmer eftersom inga andra språk än engelska och 

svenska användes i undervisningen. I enkät 2 har 12 studenter angett värden under 50 % och 

10 har angett värden över 50 %. Intervallet sträcker sig från 20-100 % och ger ett medelvärde 

på 59 %. Utifrån ämnesområdena i enkät 2, som visas i tabell 2, syns även här att förhållandet 

är det omvända jämfört med undervisning på engelska, och att studenterna har varit 

konsekventa i hur de uppskattat mängden undervisning i de båda ämnena. Mängden 

undervisning på svenska för studenterna i enkät 1 ligger, enligt tabell 2, i närheten av 

mängden undervisning på svenska som studenterna som läste lärarutbildningen, 

kognitionsvetenskap samt socialpsykologi har angett.   

Flertalet studenter (18 av 22) angav att fördelarna med undervisning på svenska var 

att man förstår lättare/bättre/mer/allt/tydligare, vilket detta citat är ett exempel på: ”Lättare att 

ta till sig informationen, att minnas den efteråt och att förstå innehållet i tex vissa teorier.” 

Några uttryckte även att det är lättare att göra sig förstådd, och några pekade på att eftersom 

det är modersmålet förstår man fullständigt och utan tveksamheter. En student ansåg att det 

inte fanns några fördelar med att ha undervisning på svenska.  

De nackdelar som finns med undervisning på svenska är enligt studenterna att när 

kurslitteraturen till största del är på engelska kan det bli förvirrande och svårt att förstå 

begrepp, och att ämnesspecifika begrepp kan vara svåra att översätta till svenska. En annan 

åsikt är att undervisning på svenska är en nackdel, eftersom all forskning och vetenskapliga 

artiklar är på engelska, och att det i ett framtida yrke kan vara bra att kunna uttrycka sig på 
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engelska. Någon menar även att det inte finns någon grund för svenskan i högre akademiska 

sammanhang. Några studenter (6 av 22) ser inga nackdelar med undervisning på svenska och 

en student har inte funderat kring det eftersom all undervisning varit på svenska. En annan 

student menar att man inte får chansen att träna sin engelska om undervisningen är på 

svenska, och någon är inne på samma spår och menar att det inte är lika utvecklande.  

Även i kommentarerna kring undervisning på svenska märks att studenterna är av 

olika åsikt. Vissa menar att undervisning på svenska är bättre eftersom det inte blir några 

missförstånd när de får undervisningen på sitt modersmål, och både kan förstå allt och göra 

sig förstådd. Franke (2008) menar att det inte är något tvivel om att det går bättre att uttrycka 

sig på sitt modersmål, och detta är något som några av studenterna också verkar hålla med 

om. Andra studenter menar att det inte finns några fördelar med undervisning på svenska, och 

att det inte finns någon anledning att ha svenskan i högre akademiska sammanhang. Jag anser 

att det är oroväckande att studenterna ser på svenskan på det sättet, och att de menar att 

svenskan inte behövs alls. Detta tyder på att språkfrågan och framförallt frågan om 

parallellspråkighet inte är något som diskuterats bland studenter och lärare och som de kanske 

inte är medvetna om. Parallellspråkighet är det som vi enligt Josephson (2005), Franke (2008) 

och Melander och Thelander (2006) bör sträva efter, både inom den högre utbildningen och 

inom forskningen, eftersom båda språken behövs. Studenterna påpekar också att det kan vara 

svårt att ha undervisning på svenska när kurslitteratur är på engelska och många begrepp är 

svåra att översätta till svenska. Här ser jag en fara i att studenterna menar att det vore lättare 

och bättre att gå över till engelskan, eftersom det är viktigt att båda språken utvecklas, och att 

de kan uttrycka sig om sitt ämne med både svenska och engelska begrepp. Även Carlson 

(2002) framhåller vikten av att träna på att använda svenska ord, att det inte är något som 

kommer av sig självt utan som behöver praktiseras, även om många tänker att eftersom 

svenskan är modersmålet är det självklart att man kan använda det. Resultaten från enkäterna 

visar att mycket undervisning trots allt är på svenska, och att det endast är inom några enstaka 

områden som engelskan används mer.  

 

4.3 Kurslitteratur på engelska 

Resultaten i enkät 1 visar att de 48 studenter som besvarade frågan har olika mycket 

kurslitteratur på engelska, där en student angett ingen alls, 29 angav en viss del, 5 att det var 

jämnt fördelat, 11 en betydande del samt 2 helt och hållet. I enkät 2 svarade alla 22 studenter 

på frågan om hur mycket kurslitteratur som var på engelska, där en student angav ingen alls, 6 

en viss del, en att det var jämnt fördelat, 8 en betydande del samt 6 helt och hållet. Här, 
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liksom i undervisning på engelska märks ett omvänt förhållande mellan de båda enkäterna, 

som borde kunna förklaras utifrån de ämnesområden som studenterna i enkät 2 läser. I enkät 2 

syns en tydlig uppdelning mellan de olika ämnesområdena, där lärarstudenterna har ingen alls 

(1st) eller en viss del (3st) av kurslitteraturen på engelska, medan biomedicinstudenterna har 

en betydande del (1st) eller helt och hållet (4st).  

I tabell 2 visas medelvärden av studenternas procentangivelser, och även här syns en 

stor skillnad mellan studenterna i enkät 1 och de studenterna från de olika ämnesområdena i 

enkät 2. Lärarstudenterna har knappt någon kurslitteratur på engelska, medan medelvärdet för 

studenterna som läste socialpsykologi är ungefär lika stor som medelvärdet i enkät 1. 

Studenterna som läste kognitionsvetenskap, biomedicin och kognitiv neurovetenskap har, 

enligt tabell 2, ett medelvärde som närmar sig 100 %. Resultatet visar liknande mönster som 

Gunnarsson och Öhman (1997) kunde se i sin studie, där naturvetenskapliga och 

farmaceutiska området hade 100 % kurslitteratur på engelska, och där lärarutbildningen hade 

5 %. Övriga områden hade omkring 30-50 % av kurslitteraturen på engelska. Således verkar 

det inte som att mängden kurslitteratur på engelska skiljer sig speciellt mycket jämfört med 

hur det såg ut i Gunnarssons och Öhmans studie.  

De fördelar som studenterna ser med kurslitteratur på engelska är att terminologin 

hamnar i rätt kontext och att begreppen stämmer överrens med de som används i 

forskningsartiklar. Några studenter anser även att det är bra eftersom missförstånd som beror 

på översättningen kan undvikas, och många termer är svåra att översätta till svenska. Det 

engelska språket har enligt en student flera ord för samma betydelse, vilket ses som en fördel. 

Andra studenter pekar på att det är bra att lära sig det engelska språket bättre och att världen 

behöver gemensamt språk, vilket exemplifieras med följande citat: ”Ger ett garanterat bättre 

andraspråk. Global värld kräver ett gemensamt språk.”  

De nackdelar som finns med kurslitteratur på engelska är enligt studenterna att det tar 

längre tid att läsa och förstå, och att det i vissa fall saknas svenska begrepp inom olika 

områden. Några menar att det är lätt att fastna på svåra ord, vilket detta citat är ett exempel 

på: ”Svårare att förstå ibland, måste slå upp ord ibland + tar längre tid att läsa.” Någon menar 

att det är för svår litteratur och att det borde ha krävts högre förkunskapskrav vid antagningen 

till programmet för att litteraturen ska klaras av. Andra pekar på att det är svårare att förstå 

och att det är svårt att veta hur väl man har lärt sig en text. En student ser inga nackdelar med 

att kurslitteratur är på engelska.  

Studenterna menar att det kan vara bra med engelsk kurslitteratur, eftersom ”rätt” 

begrepp används då – de som används i forskningsartiklar, och det blir inga konstiga 
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missförstånd i översättningen. Dock återkommer jag till resonemanget om parallellspråkighet 

och vikten av att lära sig ämnet och ämnesspecifika begrepp på både engelska och svenska. 

Den engelska kurslitteraturen kan vara ett bra komplement till svenska föreläsningar, eftersom 

studenter då kan få tillgång till begrepp på båda språken, förutsatt att föreläsaren och 

studenterna verkligen använder svenska ord, och inte endast lånar från de engelska 

kursböckerna.  

 

4.4 Inställning till engelskans och svenskans roll i utbildningen 

Trots kommentarerna om fördelar och nackdelar med engelska och svenska i 

undervisningen, verkar de flesta studenter vara nöjda med hur de har det. På frågorna i enkät 2 

om hur studenterna ser på engelskans/svenskans roll i utbildningen svarade 12 av 22 att 

engelskan borde användas som nu och 14 av 22 att svenskan borde användas som nu. En 

student ansåg att engelskan borde användas mycket mer, 4 att den borde användas mer samt 5 

att den borde användas mindre. Två studenter ansåg att svenskan borde användas mycket mer, 

5 att den borde användas mer och en att den borde användas mycket mindre.  

Det är intressant att se på dessa resultat utifrån hur mycket engelska och svenska 

studenterna faktiskt har. Av studenterna som läste kognitiv neurovetenskap angav 5 av 6 att 

en betydande del var på engelska, och trots detta anser 3 av 6 att engelskan borde användas 

som nu, en att den borde användas mer och en att den borde användas mycket mer. Endast en 

student anser att engelskan borde användas mindre. När det gäller svenskan anser även här 3 

av 6 att den borde användas som nu, medan två anser att den borde användas mer och en att 

svenskan borde användas mycket mindre.   

När det gäller studenterna som läste biomedicin, och där 5 av 5 angav att en 

betydande del av undervisningen var på engelska, anser 4 att engelskan borde användas som 

nu, och en att den borde användas mindre. Angående svenskan anser 4 att den borde användas 

som nu, och en att svenskan borde användas mycket mer.  

Bland de tre studenterna som läste kognitionsvetenskap, och som hade en viss del av 

undervisningen på engelska, anser en student att engelskan borde användas som nu och två att 

den borde användas mindre. Däremot anser alla tre att svenskan borde användas mer.  

 
4.5 Skriftliga uppgifter på engelska 

Av de 49 studenter som i enkät 1 besvarade frågan om hur mycket rapporter eller 

inlämningsuppgifter som skrevs på engelska angav 41 ingen alls, 4 en viss del, 3 jämnt 

fördelat och en att det var en betydande del. I enkät 2 svarade 10 av 22 ingen alls, 4 en viss 
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del och 8 en betydande del. De 8 studenter i enkät 2 som svarade att en betydande del av 

rapporter och inlämningsuppgifter var på engelska utgjordes av 5 studenter som läste kognitiv 

neurovetenskap samt 3 som läste biomedicin.  

De procentuppskattningar som studenterna angett på denna fråga visar, enligt tabell 

2, att det i enkät 1 är en stor spridning i svaren, men ändå ett lågt medelvärde, och visar alltså 

att det fanns variation, men att de flesta angav ett litet värde. Studenterna som läste 

kognitionsvetenskap har däremot ett litet medelvärde och en liten spridning, vilket visar att de 

angett liknande värden. Studenterna som läste kognitiv neurovetenskap har också stor 

spridning, men ett högt värde, och tyder därför på att de flesta angett en hög procentsats. 

Biomedicinstudenterna har ett lite lägre medelvärde än de på kognitiv neurovetenskap.  

De fördelar som studenterna i enkät 2 angett med att ha inlämningsuppgifter och 

rapporter på engelska är att det är bra att träna sig på att använda engelskan skriftligt, vilket 

ses som värdefullt inför framtida arbetsliv och internationella sammanhang. En student vet 

inte vad det finns för fördelar och en ser inga fördelar.  

Flera studenter anger att nackdelarna är att det är svårare att uttrycka och formulera 

sig samt att det tar längre tid. Någon menar att man kan få sämre betyg på grund av språket. 

En student menar att svenskan inte blir lika viktig ”Det blir mindre träning att skriva på 

svenska. Eftersom litteratur är på engelska behövs ej svenskan i stort sett”. 

En fråga i enkäterna var om studenterna ska skriva/har skrivit c-

uppsats/examensarbete på engelska eller svenska. I enkät 1 svarade 32 av 49 studenter att de 

skulle skriva på svenska, 3 att de skulle skriva på engelska och 14 visste inte. I enkät 2 angav 

10 av 22 att de skulle skriva på svenska, 6 att de skulle skriva på engelska och 6 visste inte. 

Enkät 2 innehöll även följdfrågan om varför de skulle skriva på det språk de angett. Denna 

fråga besvarades av 15 studenter. Bland de som skulle skriva på svenska var orsakerna att det 

var deras modersmål, att de hade bättre förutsättningar för att skriva ett bra arbete då, att det 

är lättast samt att det troligtvis inte skulle finnas någon internationell publik för c-uppsatsen. 

De som angett engelska menade att det är bra för framtiden och att de kanske använder 

uppsatsen för antagning till utländska universitet. Andra menade att allt de skrivit hittills i 

utbildningen varit på engelska, så det är mest naturligt. Någon ansåg sig vara tvungen och 

ytterligare någon skriver på engelska för att de examinerade lärarna inte är svensktalande.  

I Gunnarssons och Öhmans (1997) studie skrevs 57 % av uppsatserna inom medicin, 

på C- och D-nivå, på engelska. För teknisk-naturvetenskapliga området var det 48 % och 

inom humaniora språkvetenskaplig 47 %. Inom humaniora historisk-filosofisk var det 14 %, 

för samhällsveteskapliga området 5 % och för juridiska skrevs 2 % av uppsatserna på C- och 
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D-nivå på engelska. På lärarutbildningen, inom farmaceutiska och teologiska området skrevs 

0 % på engelska. De studenter i enkät 2 som angett att de ska skriva C-uppsats på engelska 

var 5 studenter som läste kognitiv neurovetenskap och en student som läste biomedicin. Det 

går inte att säga så mycket om resultatet i jämförelse med Gunnarssons och Öhmans resultat, 

eftersom flera studenter inte visste vilket språk de skulle skriva på, och för att Gunnarssons 

och Öhmans fråga även omfattade D-uppsatser. Det var flera studenter som inte visste vilket 

språk de skulle skriva på, men totalt från båda enkäterna angav 9 studenter att de skulle skriva 

på engelska och 42 att de skulle skriva på svenska.  

Resultatet i enkät 1 och 2, när det gäller övriga inlämningsuppgifter och rapporter, 

liknar det som Gunnarsson och Öhman kunde se, eftersom det är studenter från biomedicin 

och kognitiv neurovetenskap som angett att en betydande del av inlämningsuppgifter och 

rapporter skrivs på engelska. Studenter på lärarutbildningen har angett att inga uppgifter 

skrivs på engelska, vilket även var resultatet i Gunnarsson och Öhmans studie.  

 

4.6 Anledningar till undervisning på engelska 

Två frågor i enkäterna berörde hur stor andel av undervisningen som var på engelska 

på grund av att lärare inte hade svenska som modersmål, och på grund av att studenter inte har 

svenska som modersmål. På frågan om lärarens språk som anledning till undervisning på 

engelska svarade 35 av 44 studenter i enkät 1 ingen alls, 5 en viss del och 4 en betydande del. 

Detta ger, som visas i tabell 2, ett lågt medelvärde på procentsatsen och en stor spridning i 

svaren. På frågan om studenternas språk som anledning svarade 37 av 45 ingen alls, 3 en viss 

del, 2 jämnt fördelat, 1 en betydande del samt 2 helt och hållet och även här blir procentsatsen 

låg med stor spridning (tabell 2). 

Undervisning på engelska som berodde på att läraren inte hade svenska som 

modersmål angavs som en betydande del av studenterna som läste kognitiv neurovetenskap 

(6st). En student som läste biomedicin samt 2 studenter som läste kognitionsvetenskap angav 

en viss del. Studenterna som läste biomedicin, lärare, socialpsykologi och en från 

kognitionsvetenskap angav ingen alls. Medelvärdena på procentangivelserna var liknande hos 

studenterna som läste kognitionsvetenskap, biomedicin samt de i enkät 1 (se tabell 2), medan 

de som läste kognitiv neurovetenskap hade ett betydligt högre medelvärde.  

Studenterna som läste biomedicin i enkät 2 angav att undervisningen på engelska helt 

och hållet (4st) eller till en betydande del (1st) berodde på att studenter (utbytesstudenter) inte 

hade svenska som modersmål. Studenterna som läste kognitionsvetenskap (3st) och kognitiv 

neurovetenskap (5st) angav att en viss del berodde på detta. Studenterna på lärarprogrammet 
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och socialpsykologi hade endast lite eller ingen undervisning på engelska och har därför 

svarat att undervisningen inte beror av detta.  I den här frågan hade studenterna som läste 

kognitionsvetenskap, kognitiv neurovetenskap samt studenterna i enkät 1 liknande 

medelvärden på procentangivelserna, medan biomedicinstudenterna hade ett betydligt högre 

värde (tabell 2).   

Följdfrågan i enkät 2 var vilka andra orsaker studenterna ansåg att det kunde finnas 

till att undervisning var på engelska. Någon student menade att det är fördelaktigt i dagens 

globala marknad och att kurslitteraturen uteslutande är på engelska. Andra menade att det är 

förberedande för studier eller arbete utomlands och för att det ska vara internationellt. Någon 

ansåg att det kan bero på att lärarna endast har tillgång till material på engelska, och att det är 

svårt att översätta en del begrepp till svenska. Andra trodde inte att det finns fler anledningar 

än på grund av utbytesstudenter och utländska lärare. Gunnarsson och Öhman (1997) verkar 

inte heller identifiera fler orsaker till undervisning på engelska än att det kommer utländska 

studenter, eller att utländska gästlärare undervisar.  

 

4.7 Interaktion i lärosal 

I enkät 2 fanns en fråga om hur studenterna ansåg att interaktionen i lärosalen skiljer 

sig när undervisning är på engelska jämfört med på svenska. På denna fråga svarade 13 

studenter. Några av studenterna menade att saker som skiljde sig var att studenter inte pratade 

lika mycket under föreläsningen och att vissa hämmades av engelskan, vilket detta citat är ett 

exempel på: ”Det blir lättare när det är svenska, en del studenter blir hämmade när man är 

tvungen att tala engelska.” Någon menade att det blir svårare att koncentrera sig när man både 

måste förstå språket och vad läraren pratar om. Andra menade att det inte skiljde sig speciellt 

mycket och att det inte påverkade dem själva. Några visste inte hur interaktionen skiljde sig 

när undervisning var på engelska jämfört med på svenska.  

Här är återigen resultaten från Aireys (2009) studie intressant, där han kunde se att 

även om studenter inte ansåg sig påverkas av undervisningsspråket, så hade det ändå en 

inverkan på dem, och studenterna tog till olika strategier för att klara av detta. Lim Falk 

(2008) kunde i sin studie om sprintundervisning se en minskad interaktion i klassrummet när 

undervisning var på engelska, och hon menade att undervisning på svenska var en 

förutsättning för att ämnet skulle läras in ordentligt. Dock handlar Lim Falks studie om sprint 

och således om undervisning på gymnasienivå. I svaren från enkät 2 talar några studenter 

ändå om att vissa hämmas av att undervisningen är på engelska, samt att det är svårare att 

förstå. Dock är det intressant att av de studenter som hade en betydande del av undervisningen 
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på engelska, så är det vissa som menar att de hämmas och frågar färre frågor, medan andra 

menar att det inte påverkar interaktionen särskilt mycket. Detta visar hur olika uppfattningen 

är bland studenterna, men Aireys resultat är fortfarande ytterst aktuellt, eftersom det i hans 

studie var studenter som inte tyckte att de påverkades, som ändå hämmades. I min studie finns 

studenter som uttrycker att de hämmas och de som menar att de inte påverkas, vilket innebär 

att båda kategorier faktiskt skulle kunna påverkas negativt, om det undersöktes på liknande 

sätt som Airey gjorde i sin studie.  

 

4.8 Övriga kommentarer från studenterna 

Sist i de båda enkäterna fanns plats för studenterna att lämna övriga kommentarer. I 

enkät 1 skrev en student från institutionen för vård och natur att det var synd att en del 

undervisning och kurslitteratur är på engelska, eftersom både fakta och kunskap kan förloras. 

En annan student, från institutionen för teknik och samhälle tycker tvärtom att det är bra att ha 

kurser och litteratur på engelska, eftersom engelskan har blivit ett centralt språk i världen. I 

enkät 2 uttrycker två studenter att de skulle vilja ha mer kurslitteratur på svenska. Två andra 

studenter menar att språket borde anpassas efter vad man ska arbeta med, och följade citat är 

ett exempel på detta: ”Bra vid internationellt samarbete. Bör anpassa språket efter vad vi ska 

jobba med, ska man jobba i Sverige bör man kunna sakerna man ska arbeta med på svenska.” 

En student uttrycker att engelskan är hämmande och därför borde mer vara på svenska. En 

annan student anser att även om engelskan kan vara hämmande är det bra att träna sig på att 

använda det för att bli bättre och för att engelskan kommer att vara ett betydelsefullt språk i 

framtiden.  

 

5 Diskussion 

 

Undervisning på engelska förekom i olika grad på högskolan och det fanns studenter 

som inte hade engelska alls, och de som hade det mesta av undervisningen på engelska. Bland 

studenterna i enkät 1 förekom endast lite undervisning på engelska, där 43 studenter angav 

ingen alls eller en viss del, och endast 6 angav jämnt fördelat eller en betydande del. Mest 

engelska hade de studenter i enkät 2 som läste biomedicin och kognitiv neurovetenskap. 

Kurslitteratur på engelska förekom i viss mån hos nästan alla studenter, endast en student från 

varje enkät angav att det inte var någon engelsk kurslitteratur. De flesta har en viss mängd 

kurslitteratur men flera har också en betydande del eller kurslitteratur som helt och hållet är på 

engelska.  
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Studenterna som läste kognitiv neurovetenskap hade en stor del av undervisningen 

och kurslitteraturen på engelska, och de tillsammans med studenterna som läste biomedicin 

var de som hade mest inslag av engelska i undervisningen. Dock skiljer sig dessa två grupper 

av studenter i vad de angett som orsak till att undervisningen var på engelska. 

Biomedicinstudenterna angav att de hade engelska främst på grund av att utbytesstudenter 

deltog i kurserna, medan studenterna som läste kognitiv neuroveteskap främst rapporterade att 

de hade engelsk undervisning på grund av att läraren inte hade svenska som modersmål. Att 

biomedicinstudenterna hade mycket engelska är vad som kan förväntas, eftersom det i 

Gunnarsson och Öhmans (1997) studie var störst inslag av engelska inom naturvetenskap och 

medicin. Kognitiv neurovetenskap, som är en inriktning i programmet medvetandestudier, hör 

enligt Högskolan i Skövdes indelning inte till naturvetenskapen, utan ligger under 

institutionen för kommunikation och information, och ingår i ämnet kognitionsvetenskap. 

Därför är det svårare att placera in studenterna i kognitiv neurovetenskap i någon riktigt bra 

kategori för att jämföra med ämnesområdena i Gunnarsson och Öhmans studie. Klart är dock 

att kognitiv neurovetenskap är ett relativt nytt ämnesområde med flera olika discipliner 

integrerade. Inom utbildningen är kurslitteratur främst på engelska och flera föreläsare på 

programmet är gästföreläsare som inte har svenska som modersmål, vilket är anledningen till 

att en stor del av undervisningen är på engelska. 

Bland de studenter i enkät 2 som hade en betydande del av engelska i undervisning 

och kurslitteratur, menade en del ändå att engelskan borde fortsätta att användas som den gör. 

Detta liknar resonemanget som Palm (1999) såg i sin undersökning bland studenter som läste 

molekylärbiologi, och där de ansåg att engelska var det språk som borde användas inom 

vetenskapen och att svenska var ett språk för lägre nivåer. Studenterna i Palms studie 

uttryckte även att det var bra att lära sig engelska ordentligt under studietiden, för att kunna 

dra nytta av det i framtida studier eller forskning. Detta liknar kommentarerna som några 

studenter i enkät 2 uttryckte, att det är bra att lära sig engelskan eftersom de menar att det är 

det akademiska språk som räknas i framtiden. Carlson (2002) uttrycker också att mer och mer 

undervisning sker på engelska, speciellt inom naturvetenskapen, men hon betonar vikten av 

att studenterna bör lära sig på både engelska och svenska. För att studenterna ska få med sig 

begrepp och terminologi på båda språken krävs att de tränar på att använda båda språken. 

Därför menar Carlson att det behöver finnas vissa kurser i utbildningen på svenska, även på 

avancerad nivå, och att studenterna tränas på att skriva och uttrycka sig på svenska under hela 

utbildningen.  
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I enkät 2 var det några studenter som uttryckte att det kunde vara problem med 

förståelsen när undervisning var på engelska, samtidigt som andra studenter menade att detta 

inte var något problem. De flesta studenter av de som hade en betydande del av 

undervisningen på engelska (biomedicin och kognitiv neurovetenskap) ansåg ändå att 

engelskan borde fortsätta att användas som nu. Det verkar således som att vissa studenter är 

medvetna om att engelskan kan vara ett problem, eftersom det kan bli svårare att förstå och 

det även kan skapa missförstånd, men samtidigt anser de att engelskan är så viktig i 

undervisningen att de vill att den ska fortsätta att användas. Det skulle vara intressant att 

objektivt se hur studenterna faktiskt påverkas av att undervisningen är på engelska, eftersom 

Airey (2009) i sin studie visade att även om studenterna själva inte tycker att de påverkas av 

om undervisning är på svenska eller engelska, så påverkas de ändå. I och med att några 

studenter är medvetna om nackdelar med undervisning på engelska, skulle det vara än mer 

intressant att se om det är någon skillnad mellan hur de påverkas, jämfört med de som anser 

att det inte finns några nackdelar.   

I sin analys om sprint som form för engelskundervisning kom Hyltenstam (2002) 

fram till att detta inte är ett bra alternativ, eftersom engelska är ett främmandespråk och inte 

ett andraspråk, och att det skulle innebära en risk i den språkpolitiska processen som handlar 

om balansen mellan engelska och svenska. Sprintundervisning är undervisning på engelska på 

gymnasienivå, men när det gäller högskolenivå är det inte längre samma sak. Dock finner jag 

det intressant att när studenterna lämnar gymnasiet och börjar på högskolan, så gäller helt 

andra synsätt, och det anses plötsligt självklart att engelskan ska kunna användas i både 

kurslitteratur, föreläsningar och inlämningsuppgifter. Hyltenstam menar att sprint är en risk 

utifrån de väletablerade teorier som finns om språkets roll vid inlärning och det är intressant 

att detta inte tas någon hänsyn till när det handlar om engelska på högskolenivå. Lim Falk 

(2008) menar att det borde göras fler studier om hur sprint faktiskt fungerar i olika 

sammanhang, och jag anser att detsamma borde gälla även för engelskan i undervisning på 

högre nivå.  

Några studenter i enkät 2 uttryckte att det kunde vara svårt att ta till sig begrepp inom 

ämnet när kurslitteraturen var på engelska samtidigt som undervisningen var på svenska, och 

att det då skulle underlätta att även ha undervisningen på engelska. Detta ser jag dock som en 

fara, eftersom man då skulle frångå det svenska språket helt. Någon student menade även att 

svenskan inte har någon plats inom den högre akademiska utbildningen, och en student 

menade att eftersom både kurslitteratur och inlämningsuppgifter var på engelska behövs inte 

svenskan. På enkätens sista fråga, där studenterna kunde skriva övriga kommentarer, uttryckte 



27 
 

två studenter i enkät 2 att språket borde anpassas utifrån det man vill arbeta med. Om ett 

arbete utomlands eller med internationellt samarbete är målet, ska studierna vara på engelska, 

men om den framtida arbetsmarknaden är i Sverige, ska man kunna ämnet på svenska. Enligt 

min åsikt tyder dessa kommentarer på att det saknas en medvetenhet i språkfrågan, eftersom 

studenterna endast ser att ett språk borde användas, och att var och en kan välja det som 

passar deras framtida karriär. Så enkelt är det inte och jag anser att frågan om 

parallellspråkighet och engelskans och svenskans roll och ställning i utbildningen borde 

uppmärksammas mer, så att studenter blir medvetna om att båda språken behövs, och varför 

de gör det. Precis som Carlson (2002) menar borde fler diskussioner föras kring terminologin 

och om vikten att utveckla den, samt att även uppmärksamma värdet av att kunna ämnet på 

båda språken. Detta är något som jag anser saknas inom den högre utbildningen och min egen 

erfarenhet säger att det i stort sett endast är inom språkutbildningar som språket 

överhuvudtaget diskuteras, i övrigt tas det för givet att såväl engelskan som svenskan är något 

som alla studenter behärskar på rätt sätt. Om undervisningen skulle övergå till engelska på 

grund av att studenterna anser att det är lättare att koppla ihop föreläsningar och kurslitteratur, 

blir konsekvensen i längden att svenska språket förloras inom ett helt område och hotet om 

domänförlust och diglossi blir än större (Josephson, 2004). Det är, som Melander (2009) 

uttryckte, vi själva som hotar svenskan genom att inte använda den och därför är det viktigt att 

lärosätena uppmärksammar frågan om språket, och att det pågår diskussioner om svenskans 

och engelskans roll i undervisningen och om hur båda språken ska kunna tas till vara.  

Airey (2009) kunde i sin studie se att studenterna påverkades av att undervisning var 

på engelska, och att de omedvetet tog till olika strategier för att klara av att lära sig ämnet. 

Han ger därför några förslag kring hur negativa effekter kan minskas när undervisning är på 

engelska. Airey menar att det är viktigt att diskutera språkproblemen, så att studenterna blir 

medvetna om de problem som kan uppstå när undervisningen sker på ett annat språk. Det kan 

också vara bra att ha diskussioner i små grupper, där studenter kan stämma av med varandra 

och sedan framföra sitt svar till resten av studenterna. Ett annat förslag är att det kan vara bra 

att spara lite tid till frågor efter själva föreläsningen. Detta anser jag är viktiga förslag på hur 

studenterna kan få hjälp och medvetenheten kring språket kan ökas. Det är viktigt att frågan 

om språket ständigt är aktuellt och i fokus. Det är även bra om lärosätet har olika former av 

språkstöd (Melander, 2009) till exempel språkverkstad eller kurser där studenter och lärare 

kan utveckla sin engelska och svenska.  

I det läge vi befinner oss i idag, där engelskan tar allt mer plats inom den högre 

utbildningen, måste vi göra det bästa av situationen och använda oss av både det engelska och 
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svenska språket parallellt (Franke, 2008; Höglin, 2002; Josephson, 2005; Melander & 

Thelander, 2006). Genom parallellspråkighet utvecklas och används både engelska och 

svenska vid sidan av varandra, och på så vis undviks att områden i den högre utbildningen och 

forskningen drabbas av domänförlust. Att använda engelska och svenska parallellt är dock 

ingenting som sker av sig självt, utan det krävs att lärosätena är medvetna om och aktivt tar 

tag i saken. Carlson (2002) och projektet på Uppsala universitet där de infört mer svenska i 

biologiutbildningen, samt språkpolicyn på Göteborgs universitet (Språkpolicy, 2006) är två 

goda exempel. Den språklag som Sverige antog i juli 2009 talar också om att svenska är 

huvudspråket i Sverige och att svenskan ska kunna användas inom alla områden i samhället 

(Språk för alla, 2009). Detta är viktigt, eftersom det då också står i lagen att svenskan är 

betydelsefull och inte får falla bort till förmån för engelskan, vilket borde få lärosäten i landet 

att tänka till extra mycket kring hur språket används idag och hur det ska användas i 

framtiden. 

 

6 Avslutande reflektioner 

 

Den bild som denna studie av Högskolan i Skövde ger, är att mycket undervisning, 

en del kurslitteratur och rapporter fortfarande är på svenska. Studien är dock så begränsad att 

det inte går att dra några slutsatser om hur långt internationaliseringen egentligen har kommit, 

eftersom det är stora skillnader mellan olika områden, och i studien har endast utbildning på 

grundnivå undersökts. Gunnarsson och Öhman (1997) drog i sin studie slutsatserna att 

internationaliseringen på universitetet kommit långt, och inom vissa områden till och med 

väldigt långt. De menade även att det inom vissa områden, bland andra naturvetenskap, 

teknologi och medicin, förelåg en situation som liknande det som kallas diglossi där ett språk 

används för högre nivåer och ett annats språk används mer vardagligt. Så starka slutsatser kan 

dock inte dras från denna undersökning.  

Det skulle i framtiden vara intressant att utifrån denna studie fortsätta i tre olika 

riktningar. För det första att göra en större kartläggning, över fler ämnesområden och över fler 

högskolor och universitet, på både grundnivå och avancerad nivå. För det andra skulle det 

vara intressant att göra en fördjupande studie i hur studenter och lärare påverkas av engelskan, 

dels utifrån ämnesinlärning men också utifrån hur deras svenska påverkas. För det tredje 

skulle det vara viktigt att undersöka hur utvecklingen och medvetenheten, kring att använda 

engelska och svenska parallellt, fortskrider. Då skulle även fokus kunna läggas på att 
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undersöka vilka problem som uppkommer i detta arbete samt hur högskolorna på bästa sätt 

kan stötta både studenter och lärare i arbetet med språket.     
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Bilaga 1. Enkät 1 
 
Enkät  
 
1. Kön:     
Man  □  
Kvinna □ 
 
2. Ålder: _______ 
 
3. Studerar på: 
Program □  Fristående kurs/kurser □  
Inriktning/Ämnesområde: ___________________________________________________ 
 
4. Vilket år läser du?  
År 1 □ År 2 □ År 3□ År 4 □ År 5 □ År 6 □  
Har läst fler än 6 år □ 
 
5. Hur mycket av undervisningen är på svenska?  
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
6. Hur mycket av undervisningen är på engelska?  
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
7. Hur mycket av undervisningen är på något annat språk? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
8. Hur mycket av undervisningen på engelska, är på engelska på grund av att läraren inte 
har svenska som modersmål? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
9. Hur mycket av undervisningen på engelska, är på engelska på grund av att studenter 
(t.ex. utbytesstudenter) inte har svenska som modersmål? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
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10. Hur mycket av kurslitteraturen är på engelska? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
11. Hur mycket inlämningsuppgifter eller rapporter skrivs på engelska? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
12. Vilket språk kommer du att skriva/har du skrivi t C-uppsats/examensarbete på? 
 
Engelska □  Svenska □  Annat språk □ Vet inte □ 
      
 
Kommentarer: _______________________________________________________________   
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Enkät 2 
 
Enkät  
 
1. Kön:     
Man  □  
Kvinna □ 
 
2. Ålder: _______ 
 
3. Studerar på: 
Program □  Fristående kurs/kurser □  
Inriktning/Ämnesområde: ___________________________________________________ 
 
4. Vilket år läser du?  
År 1 □ År 2 □ År 3□ År 4 □ År 5 □ År 6 □  
Har läst fler än 6 år □ 
 
5. Hur mycket av undervisningen är på svenska?  
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
5a. Vad finns det för fördelar  med att ha undervisning på svenska?_____________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
5b. Vad finns det för nackdelar med att ha undervisning på svenska? ___________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
6. Hur mycket av undervisningen är på engelska?  
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
6a. Vad finns det för fördelar  med att ha undervisning på engelska? ____________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
6b. Vad finns det för nackdelar med att ha undervisning på engelska? __________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
7. Hur mycket av undervisningen är på något annat språk? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
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7a. Vilket/vilka språk förutom engelska och svenska har du undervisning på? ____________  
___________________________________________________________________________  
 
7b. Varför har du undervisning på detta språk? _____________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
7c. Vad finns det för fördelar  med att ha undervisning på detta språk? __________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
7d. Vad finns det för nackdelar med att ha undervisning på detta språk?_________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
8. Hur mycket av undervisningen på engelska, är på engelska på grund av att läraren inte 
har svenska som modersmål? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
9. Hur mycket av undervisningen på engelska, är på engelska på grund av att studenter 
(t.ex. utbytesstudenter) inte har svenska som modersmål? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
10. Vilka andra orsaker tror du att det finns till att undervisning är på engelska?______  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
11. Hur skiljer sig interaktionen i lärosalen när undervisning är på engelska jämfört 
med när den är på svenska?___________________________________________________   
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
12. Hur mycket av kurslitteraturen är på engelska? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
12a. Vad finns det för fördelar  med att ha kurslitteratur på engelska? ___________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
12b. Vad finns det för nackdelar med att ha kurslitteratur på engelska? _________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
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13. Hur mycket inlämningsuppgifter eller rapporter skrivs på engelska? 
 
Ingen alls □  En viss del □  Jämnt fördelat □ En betydande del □  Helt och hållet □ 
 
Försök att uppskatta hur många procent (%) detta innebär:____________ 
 
13a. Vad finns det för fördelar  med att skriva inlämningsuppgifter eller rapporter på 
engelska? __________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
13b. Vad finns det för nackdelar med att skriva inlämningsuppgifter eller rapporter på 
engelska? ___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
14. Vilket språk kommer du att skriva/har du skrivi t C-uppsats/examensarbete på? 
 
Engelska □  Svenska □  Annat språk □ Vet inte □ 
 
14a. Varför kommer du att skriva/har du skrivit C-uppsats/examensarbete på det språk du 
angett? ____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
15. Hur ser du på engelskans roll i din utbildning? 

Engelskan borde användas mycket mer  □ 
 Engelskan borde användas mer   □ 
 Engelskan borde användas mindre   □ 
 Engelskan borde användas mycket mindre  □ 
 Engelskan borde användas så som nu  □ 
 
16. Hur ser du på svenskans roll i din utbildning? 

Svenskan borde användas mycket mer  □ 
 Svenskan borde användas mer   □ 
 Svenskan borde användas mindre   □ 
 Svenskan borde användas mycket mindre  □ 
 Svenskan borde användas så som nu  □ 
 
Kommentarer:    
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
 
Tack för din medverkan! 
 


