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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan några av de engelska texter elever på 
grundskolan i årskurs 8 möter i sin vardag och de texter de möter i skolans engelskundervisning och 
vad det kan få för betydelse för undervisningen i skolan. 
 
Följande frågeställningar ligger till grund för undersökningen: 

• Vilka olika slags engelska texter möter elever i sin vardag? 
• Vilka slags texter möter de i skolans undervisning? 
• Vilka likheter och olikheter finns det mellan den engelska eleven möter utanför skolan med 

den engelska de möter i skolan? 
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att eleverna möter mycket engelska utanför 

skolan?  
• Vilka kan konsekvenserna tänkas bli för undervisningen i engelska i skolan?  
 

Den metod jag använde mig av var en enkätundersökning med 22 elever från ”Fast Track-klass” 
årskurs 8 klass och sedan jämföra resultat med en undersökning som Skolverket genomfört och som 
heter English – here and there and everywhere. 
 
De resultat jag kom fram till var att eleverna har väldigt mer kontakt med engelska utanför skolan 
än i skolan. Eleverna ser mycket ofta på engelskspråkig TV/video, kassetter/CD och film med eller 
utan svensk textremsa. Eleverna lyssnar på enormt mycket musik med engelska texter varje vecka. 
Engelska är också det dominerande språket på Internet och i dataspel vilket spelar en stor roll i 
ungdomarnas kultur idag.  
 
Nyckelord: skolengelska, fritidsengelska, språkbad, populärkultur, lingua franca.    
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1. Inledning 

Engelska är det dominerande kommunikationsspråket i världen och många länder i världen har 
engelska som modersmål eller officiellt språk. Enligt Svartvik ”har det aldrig funnits något språk 
som har talats av så många människor och på så många platser”(2001, s.9). Han ger några fakta till 
varför engelska är så viktigt:  

• Engelska används i mer än sjuttio länder som officiellt eller halvofficiellt språk och har hög 
status i ytterligare tjugo länder.  

• En av fem människor på vår jord har vissa kunskaper i engelska, och efterfrågan ökar 
ständigt. 

• Det finns uppskattningsvis en miljard människor som i olika sammanhang studerar engelska. 
• Mer än två av tre vetenskapsmän läser böcker och artiklar inom sina fackområden på 

engelska. 
• Större delen av världens elektroniskt lagrade information är på engelska.  
• Engelska är det viktigaste språket för böcker, tidningar, sjöfart, flygplatser och 

flygövervakning, internationell affärsverksamhet, konferenser, vetenskap, diplomati, turism, 
internationella tävlingar, film, tv, populärmusik, reklam och informationsteknik  
(Svartvik, 1999 s.4).  

Enligt ämnets syfte och roll i utbildningen i kursplan för engelska i årskurs 9 syftar utbildningen till  
att  
 

utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana språkkunskaper som är 
nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer internationaliserad 
arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker genom 
informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier 
(Skolverket 2000).  

 
Därför är engelskan en viktig del i det svenska skolsystemet och en bra grund i engelska behövs i 
dagens globaliserade samhälle. Därför är det också nödvändigt för svenska elever att få ett så brett 
inflöde som möjligt av engelska i klassrummet. De behöver också vara medvetna om vikten av att 
behärska det engelska språket för att klara dagens samhälle. Lundahl (1998) menar att eleverna får 
större inflöde av engelska utanför skolan genom film, musik Internet m.m. Detta inflöde av 
engelska utanför skolan brukar kallas för språkbadet och Lundahl (1998) beräknar att en vanlig elev 
får sexton timmar i veckan mer engelska utanför skolan än i skolan. Enligt en rapport från 
Skolverket (2004), som heter English, here , there and everywhere, har eleverna i årskurs 9 varit 
tillfrågade om betydelse av skolengelska och fritidsengelska. I rapporten skriver man att ”språkligt 
framgångsrika elever tillmätte skolan en begränsad roll, medan språkligt svagare elever i stället 
trodde att de lärde sig mer i skolan”. I samma undersökning uppskattade eleverna att de i 
genomsnitt använde tv, video eller datorer ca 32 timmar i veckan. ”Motsvarande siffra för 
musiklyssnade var 26 timmar, huvudsakligen på engelska (Skolverket 2004).”  För att kunna 
motivera eleverna mer och tillföra mer mening till inlärningssituationen måste läraren finna olika 
sätt att inkludera fritidsengelskan i klassrummet som ett komplement till läroboken. Enligt Tornberg 
(1997), är det oerhört viktigt att eleverna upplever undervisningen i klassrummet som meningsfull. 
Hon fortsätter att beskriva hur en person kan skapa mening i ny information inom sammanhanget 
för minnesforskning och kognitiv psykologi. “Människan tycks fungera på det viset att hon strävar 
efter att se sammanhang och att tolka information med det hon redan vet. Finns inga sådana 
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meningsskapande referensramar blir informationen meningslös (Tornberg, 1997, s.17). Med detta 
menar Tornberg att en person måste kunna knyta ny information i klassrummet till vad de har lärt 
sig utanför klassrummet.  I relation till engelskan, som ovan nämns, verkar eleverna få en bredare 
kontakt med engelskan utanför klassrummet. För att engelskan som de möter i klassrummet ska 
kännas meningsfull behöver den vara nära relaterad till språkbadet utanför skolan. I min 
undersökning ska jag komplettera Skolverkets undersökning med en undersökning av en sk ”Fast 
Track- klass” i årskurs 8. 

2. Syfte 

Dagens ungdomar i Sverige möter en hel del olika engelskspråkiga texter i sin vardag. Det kan vara 
allt från skönlitteratur till musik och filmer, och inte minst inom datorspel och Internet är engelskan 
dominerande. Ordet text i denna studie använder jag som ett vidgade textbegreppet vilket innebär 
att det även innefattar musik, film, bild och andra medier. Syftet med denna studie är att undersöka 
relationen mellan några av de engelska texter, i vid bemärkelse, elever på grundskolan i årskurs 8 
möter i sin vardag och de texter de möter i skolans engelskundervisning och vad det kan få för 
betydelse för undervisningen i skolan. 

3. Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för denna studie. 

• Vilka olika slags engelska texter möter elever i sin vardag? 
• Vilka slags texter möter de i skolans undervisning? 
• Vilka likheter och olikheter finns det mellan den engelska eleven möter utanför skolan 

med den engelska de möter i skolan.? 
• Vilka fördelar och nackdelar finns det med att eleverna möter mycket engelska utanför 

skolan?  
• Vilka kan konsekvenserna tänkas bli för undervisningen i engelska i skolan?  

 
4. Metod 

 4.1 Urval och beskrivning av skola och deltagare 

Skolan är en grundskola i mellansverige med undervisning i engelska från årskurs 3 till 9. 
Undersökningen behandlar hur relationen mellan några av de engelska texter elever på grundskolan 
i årskurs 8 möter i sin vardag och de texter de möter i skolans engelskundervisning och vad det kan 
få för betydelse för undervisningen i skolan.  Den klass jag har valt är undersöka är en årskurs 8 
klass och är en så kallad ”Fast Track- klass”, vilket betyder att eleverna är ambitiösa och ska lära 
sig engelska i ett snabbt tempo och har ett stort ansvar för sitt eget lärande. Anledning att undersöka 
en ”Fast Track- klass” var att jamföra min resultat med skolverkets bredda undersökning. 
Skolverkets resultat kom fram till att ”språkligt framgångsrika elever tillmätte skolan en begränsad 
roll, medan språkligt svagare elever i stället trodde att de lärde sig mer i skolan” (Skolverket 2004). 
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4.2 Genomförande av datainsamlingen 
 
Datainsamlingen skedde genom enkätundersökning med 22 elever från ”Fast Track-klass” årskurs 8 
(9 kvinnliga elever och 13 manliga). Jag har valt att använda 17 stycken frågor som är relevanta för 
min undersökning från en tidigare svensk huvudrapport, som heter ”English, here, there and 
everywhere”. Skolverket beskrev undersökning på följande sätt: 

Skolverket genomförde därför 2002 en undersökning av ungdomars kunskaper i och uppfattningar 
om engelska vid slutet av grundskolan tillsammans med skolmyndigheterna i sju europeiska länder 
– The Assessment of Pupils’ Skills in English in Eight European Countries. Deltagande länder var 
Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Tyskland (enbart 
delvis), (Skolverket 2004). 

Efter enkätundersökningen bearbetade och analyserade jag resultatet och jämförde det sedan med 
Skolverkets undersökning. Båda undersökningarna är komparativa, men naturligtvis är de gjorda 
med vissa reservationer. Orsaken till detta är att antal elever som deltog i Skolverkets studie var 
1431 elever från 76 skolor i skolår 9 jamfört med min undersökning som hade bara 22 årskurs 8 
elever i ett ”Fast Track”- klass” från en skola i Mellansverige. För att få en klarare bild skulle det 
har varit mer vetenskaplig om jag hade inkluderat mer elever som kommer från varierande klasser i 
årskurs 8. Denna studie kan alltså ses som en komplettering av Skolverkets (2004) stora 
undersökning då denna inte innehöll någon studie av ”Fast-Track-klasser”. 
 
4.3 Etik 

Innan eleverna fick enkäten, förklarade jag att deltagande i undersökningen var både frivilligt och 
de hade rätt att avbryta sin medverkan. Naturligtvis fick eleverna vara helt anonyma i 
enkätundersökning och den enda informationen som identifierade eleverna som deltog i 
enkätundersökningar var namnet på deras klass och könstillhörighet.  

5. Bakgrund 

För att studera de relationerna mellan de engelska texterna elever möter i sin vardag utanför skolan 
med den engelska de möter i skolan är det viktigt att först tittar närmare på forskning kring 
andraspråksinlärning, kommunikation och motivation. Jag kommer också att granska hur målen i de 
nationella kursplanerna för grundskolan i engelska och andra nationella styrdokuments relateras till 
min undersökning och se vilken påverkan, om sådan finns, mellan några av de engelska texter 
elever på grundskolan i årskurserna 7 till 9 möter i sin vardag och de texter de möter i skolans 
engelskundervisning och vad det kan få för betydelse för undervisningen i skolan. Sen ska jag 
fokusera på likheter och olikheter mellan de engelska texter eleven möter utanför skolan med den 
engelska de möter i skolan. 

5.1 Andraspråkinlärnings teori 
 
Det finns en lång historia bakom och olika teori om hur man kan lära sig ett andraspråk men 
forskningen började på allvar under 1950- och 60-talet och den är relaterad till hur man lära sig sitt 
förstaspråk eller modersmål. Lundah (2009) skriver att  
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Andraspråkforskning (Second language acquisition reserach/L2 research) försöker 
beskriva och förklara hur olika individer lär sig språk. Beskrivningarna ser olika ut 
beroende på forskningens teoretiska utgångspunkter. Språket kan studeras som ett socialt 
system eller som ett abstrakt system eller man kan fokusera på individuellt delen av språket 
som lingvistisk, ordförråd m.m. (Lundahl 2009, S 144). 

 
Det är också viktigt att poängtera att det är en stor skillnad mellan hur ett barn lära sig sitt 
modersmål och hur ett barn eller vuxen lära sig sitt andra språk i skolan. Lundahl (2009)beskriver 
sex avgörande skillnader mellan hur man lära sig modersmål och lärandet av engelska eller andra 
språk i skolan: 

1. Orsaker/funktioner. Man lär sig modersmålet som del av den grundläggande 
socialisationsprocessen och identitetsutvecklingen för att kunna kommunicera. Det rör sig 
om ”learning how to mean” (Halliday 1975) . Inlärningen av ett främmande språk kan 
däremot inte tas för given. Även om engelskan har hög status i Sverige och ställningen som 
kärnämne ytterligare framhäver betydelsen, kan språket ändå inte fylla samma funktion eller 
få lika djupgående konsekvenser som förstaspråket. 

2. Inlärningssätt. Förstaspråket lär man sig på informell väg, men engelska lär man både 
formellt och informellt. För språk som man endast kommer i kontakt med i skolan eller 
genom läroböcker är lärandet huvudsakligen formellt. 

3. Känslor. Man behöver inte vara motiverad för att lära sig modersmålet, men lärandet av 
andraspråk underlättas om man är motiverad. Känslor kan dessutom inte uttryckas lika väl 
på andra språk som på modersmålet. Förstaspråket är alltid det främsta redskapet för att 
uttrycka känslor. 

4. Mängden Språk. Modersmålet omger oss ständigt. Trots att vi översköljs av engelska 
utanför skolan kan omfattningen inte bli lika stor som i engelsktalande länder. 

5. Kognitiv mognad. Den kognitiva mognaden sker i takt med att förstaspråket utvecklas. 
Elever som börjar med franska, spanska eller tyska i sjätte klass har en kognitiv mognad 
som vida överträffar vad de kan uttrycka på målspråket. Det ger den tolvåriga eleven en 
mognadsmässig fördel gentemot det unga barnet. 

6. Modersmålets grundläggande principer. Förstaspråksinlärningen innebär att språkets 
grunder förankras i medvetandet genom en direkt relation till den omgivande kulturen. 
Andraspråksinlärningen påverkas av modersmålet på en rad sätt. Individens 
omvärldskunskap fungerar t.ex. genom modersmålet så att en del av ordinlärning tar 
”omvägen” via modersmålet, eftersom ord- och begreppsförståelsen först har etablerats där. 
Ordföljd och uttal påverkas också av målspråket. 
(Lundahl 2009, S 144). 

 

5.2 Behaviorism 

Behaviorism är en psykologisk teori om språkinlärning och var väldigt populärt i 1940- och 1950- 
talet, särskilt i USA var B. F. Skinner var en pionjär och hade ett stort inflytande inom pedagogisk 
forskning.  Lärande sker enligt behaviorismen när det språkliga inflödet (input) nås individen från 
miljön när de bygger en förbindelse mellan ord eller objekt. ”För läraren gäller det att förse elever 
med input i lämpliga mängder och sedan stödja och uppmuntra deras språkanvändning genom 
positiv förstärkning”, skriver Lundahl (2009, s.146). Man kan ställa sig frågan om det svenska 
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skolsystemet förser eleverna med tillräckligt mycket inflöde av engelska i skolvärlden idag när de 
har bara två eller tre timmar undervisning i engelska varje vecka?  Mot slutet av 1950-talet hade 
behaviorismen en minskade inflyttande i språkinlärning för att det kunde förklara hur eleven lär sig 
enkla ordgrupper och fraser med enkel grammatisk struktur med upprepning och imitation men inte 
de som hade en komplext grammatiskt struktur. Lightbown, Spada (1999) kommenterade 
behaviorismen svaghet och utmaningar på följande sätt. 

Many claims from behaviorist theory were based on experiments with animals learning a 
variety of responses to laboratory stimuli. Their applicability to the natural learning of 
languages by humans was strongly challenged by psychologists and linguists alike, 
primarily because of the inadequacy of behaviorist models to account for the complexity 
involved in language learning ((Lightbown, Spada 1999, s.45).   

 

5.3 Medfödd språkförmåga 

Lightbown, Spada skriver vidare att ”The linguist Noam Chomsky claims that children are 
biologically programmed  for language and that language develops in the child in just the same way 
that other biological functions develop” (Lightbown, Spada 1999, s.15).  De menar t.ex. att alla 
barnen lär sig att gå vid ungefär samma ålder om miljö är liknade, detta är medfött hos barnen. 
Barnen är, enligt Chomsky, inte ”oskrivna blad. Han menar istället att “children are born with a 
special ability to discover for themselves the underlying rules of a language system” (Lightbown, 
Spada 1999, s. 16). Chomsky kallades det språktillägnandemekanism (language acquisition device) 
och han utvecklade sitt teoribygge under några decennier och småningom talade han om universell 
grammatik för att beteckna huvuddragen i världens alla språk. Enligt Chomsky är skillnaden mellan 
olika språk en variationen av de grundläggande strukturerna i varje språk och två- eller 
mångspråkiga barnen lär sig tidigt att skilja mellan dem. ”In acquiring the intricate and complex 
systems that make up a language, young children whose cognitive abilities are fairly limited in 
many ways, accomplish something which adult second language learners may envy” (Lightbown, 
Spada 1999, s. 17).  Biologen Eric Lenneberg, tror också liksom Chomsky att språket är medfött 
hos barnen och jämför deras sätt att lära sig språk med hur de lära sig att gå. Lenneberg utvecklade 
en teori som heter The Critical Period Hypothesis.  Han menar att barn som har varit isolerade eller 
döva och inte har lärt ett språk vid en viss tid skulle egentligen inte göra det om de inte få 
tillräckligt mycket inflöde av språket. Man kan dock ställa sig frågan om teorin om första språk och 
universell grammatik kan förklara hur man lära sig andraspråk och om det är under en begränsad tid 
när barnen kan bäst lär sig andraspråket? Borde svenska barnen börja med engelska i dagis och 
kombinera det med den engelska de möter utanför dagis? Tillägnar sig barn andraspråket bäst under 
andra eller tredje året i grundskolan eller är språktillägnandet bättre under puberteten eller senare? 
Språkforskare är fortfarande inte överens om människan är medfödd med universell grammatik eller 
om förmågan att tillägna sig andra språk ”växer fram”.  David Nunan (1999) förklarar det med att: 

… the evidence of an innate ability is strong. All children with normal hearing and articulatory 
mechanisms acquire their first language. This is not the case with second or third languages. 
Comparitavely few individuals who begin the study of a second language after they have 
mastered their first develop the equivalent of native mastery. While some would argue that the 
jury is still out over whether learning a second language is like learning a first, I believe there is 
a sufficient evidence to suggest that the two skills are fundamentally different, certainly insofar 
as syntax and phonology are concerned. (Nunan 1999, s. 40)  
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5.4 Begriplig input 

Lundahl (2009) skriver att ”När Chomskys teorier om människan medfödda språkförmåga relateras 
till läsning eller lyssnande, så utlöser den input vi får när vi läser eller lyssnar en 
språkinlärningsförmåga som redan finns i medvetandet” (Lundahl 1999, s. 148). Men enligt 
Stephen D Krashen som utvecklade ”monitor model theory”, som har haft mycket stor inflytande på 
forskning om andraspråkinlärning, att nflödet viktigare än språkförmågan. Hans teori består av fem 
hypoteser: 

1. The acquisition-learning hypothesis: I den hypotesen påstår Krashen att det är två sätt att 
lära sig ett andraspråk och han kan ”… skilja mellan naturligt tillägnande (acquisition) och 
medveten språkinlärning (learning)” (Lundahl 2009, s149). Han tror att naturligt tillägnade 
är det viktigaste, särskilt när språket ska vara på ett naturlig och flytande sätt när man 
kommunicera.  

2. The monitor hypothesis: I den hypotesen argumentera Krashen att ”… the acquired system 
acts to initiate the speaker’s utterances and is responsible for fluency and intuitive 
judgements about correctness. The learned system on the other hand, acts only as an editor 
or ´monitor`, making minor changes and polishing what the acquired system produced” 
(Lightbown/Spada S. 38).      

3. The natural order hypothesis: Krashen har observerat att människor naturliga tillägnande 
av andra språket sker i en bestämd ordning lika hur barnen tillägnar sig på det första språket. 

4. The input hypothesis: I den hypotes lära människor genom att ha den rätt nivå av input för 
att det är begripligt och på det rätt nivån för eleven och detta kallar han för ´comprehensible 
input`. Comprehensible input, enligt Krashen är i + 1, när i betyder interlanguage, det språk 
nivå den eleven befinner sig just nu. 

5. The affective filtret. Med detta begrepp menar Krashen störningar av språkinlärning genom 
stress och låg motivation som förhindrar språkinlärning på ett naturligt och avslappnat sätt. 

Enligt Lundahl (2009) som beskriver Krashens inflödeshypotes, lär vi oss ett nytt språk bättre 
genom tillägnande (acquisition), vilket definieras som ett naturligt och kontinuerligt inflöde av det 
nya språket i en avslappnad miljö där man inte behöver ägna sig enbart åt att lära sig strukturen och 
formen av det nya språket. Vidare konstaterar hon att inflödet behöver vara på en nivå precis 
ovanför elevens nuvarande inlärarspråk (interlanguage) “som är ett interimspråk som inläraren 
systematiskt utvecklar på vägen mot målspråklig kompetens” (Tornberg 1997, s.167). Lundahl 
förklarar denna relation på följande sätt:    

För att inläraren ska kunna tillägna sig ett språkligt inflöde (input) måste det 
befinna sig något över inlärarens språkliga nivå (i + 1). Input leder därför till 
output under förutsättning att inflödet 
• Är begripligt 
• Är intressant och relevant för inläraren 
• Inte är grammatiskt sekvenserat 
• Förekommer i tillräckliga mängder 
(Lundahl 2009, s. 149) 

Naturligtvis kommer de människor eleverna möter utanför skolan via internet, chatt m.m. som har 
engelska som modersmål har en språklig kompetens i engelska på en högre nivå (i + 1) än 
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elevernas. Att språket är begripligt, intressant, relevant och kommer i tillräckliga mängder är rimligt 
men nackdelen kan vara att den språkliga nivån kan vara för hög. Detta kunde innebära en stressad 
situation för eleverna och resultatet kan vara att de aktiverar det som Krashen kallar för det affektiva 
filtret. Däremot påstår Krashen att om språkinflödet är kontinuerligt och på den rätta nivån kommer 
eleverna att så småningom lära sig de grammatiska reglerna som krävs för ett språk utan behov av 
en mer formell inställning. Därför kan man påstå att det affektiva filtret på de språkligt svagare 
elever som svarade i den Engelska i åtta europeiska länder rapport i 2004 har varit aktiverade för 
att den språkliga nivån har varit för hög utanför skolan. De antagligen lärde mer i skolan än utanför 
skolan för att den språkliga nivån har varit mer anpassad till deras egen nivå i klassrummet. 

5.5 Kognitiva perspektiv 

Som Krashen har beskrivit i sin ´natural order hypothesis`, har det haft för båda första språket och 
andra språket en oerhörd betydelse inom utvecklingspsykologin. Här knyter Krashen an till Piagets 
teorier om att tillägnade sker i en bestämd ordning. Piagets teori är en teori om barnens utveckling. 
Barn har bestämda utvecklingsfaser och han klassificerade dem i ett åldersschema. 

”He was able to trace the development of their cognitive understanding of such things as 
object permanance (knowing that things which are hidden from sight are still there), the 
stability of quantities regardless of changes in their appearance (Knowing that ten pennies 
spread out to form a long line are not more numerous than ten pennies in a tightly squeezed 
line), and logical inferencing (figuring out which properties of a set of rods-size, weight, 
material etc.- cause some rods to sink and others to float on water. It is easy to see from this 
how children’s cognitive development would partly determine how they use language. For 
example, the use of certain terms such as ´bigger´or ´more`depend on the children’s 
understanding of the concept they represent. The developing cognitive understanding is 
built on the interaction between the child and the things which can be observed, touched 
and manipulated” (Lightbown, Spada, 1999, s.23).  

Den första fasen är den sensomotoriska fasen (sensorimotor stage) som varar från födelse till ca 2 
års ålder när barnen upptäcker världen med sin fem sinnen. Den andra fasen, som heter för-
operationella fasen (preoperational stage) är från 2 till ca 6/7 år är när förmåga till magiskt tänkande 
uppstår och det är svårt för barnen att ta till sig logiska tänkande. Den tredje fasen är den konkret-
operationella fasen (Concret operational stage) och det sker mellan 6/7 till ca 11/12 år och barnen 
tänker logisk men på ett väldigt konkret sätt. Den sista fasen är den formella-operationella fasen 
(formal operational stage) och det sker från 11/12 år till ca 15 år och barnen kan tänka abstrakt och 
det är lätt för dem att tänka logiskt.  

5.6 Sociokulturellt perspektiv 

Den kognitivt perspektiv av inlärning, att elever aktiv skapa kunskap med mentala processorer har 
utvecklats av Vygotskij, som menar att den sociala omgivningen är den viktigaste när elever lär. 
Lundahl (2009) sammanfattar det med att  

Lärandet är nämligen i första hand socialt och äger rum mellan individer och med stöd av 
andra. I nästa skede träder även kognitiva krafter igång, så att individen klara att använda 
språket av egen kraft. Varje funktion i ett barns utveckling uppträder två gånger eller på två 
plan. Först uppträder det sociala planet och därefter på det psykologiska planet. Först 
uppträder den som en interpsykologisk kategori och sedan inom barnet som en 
intrapsykologisk kategori (Lundahl 2009, s.158). 



Ron Duthie Examensarbete 2009-10-13  

 

 12 

 

Vygotskij två viktiga begrepp, ´zonen för närmaste utveckling och ´stödstruktur` är viktiga ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Lundahl (2009) översätter vad Vygotskij menar med utvecklingszonen 
som   

… avståndet mellan den faktiska nivå som eleven befinner sig på (som visar sig vid 
självständigt problemlösning) och nivån på den möjliga utveckling som skulle kunna äga 
rum genom problemlösning under den vuxnes ledning eller i samarbete med andra som nått 
längre ( Lundahl (2009, s 160) .  

 

Stödstruktur är , enligt Vygotskij, den tillfälligt assistans eller stöd som en lärare eller andra elever 
som nått längre kan ger för att individen kan utvecklas och förstå någonting och senare göra det 
själv utan stöd, för att nå utvecklingszonen. Det är många sätt läraren kan hjälpa eleven nå 
utvecklingszonen. Enligt Eriksson och Jacobsson (2001) är det oerhört viktigt att läraren använder 
sig av målspråket i så många situationer som möjligt. De konstaterar ”Att  läraren talar målspråket i 
de allra flesta situationer är kanske det allra viktigaste för utvecklingen av elevernas hörförståelse 
liksom för deras muntliga förmåga” (Eriksson, Jacobsson, 2001, s.54). Det är också viktigt för 
eleverna att vara så konsekventa som möjligt att prata engelska i klassrummet när det gäller 
grupparbetet. Grupparbete leder till större delaktighet i det kommunikativa sammanhanget för 
elevernas “interlanguage”. Däremot, som Dysthe understryker i sin bok Det flerstämmiga 
klassrummet, (1997) är grupparbetet inte bättre än föreläsningar om det bara är frågan om att flera 
människor pratar. Dysthe påstår att läraren måste lyckas skapa en god atmosfär i klassrummet och 
vara beredd eller ha förmågan att kunna utveckla grupparbetets form som undervisningsmetod 
(Dysthe 1999, s. 123). 

5.7 Motivation 

Elevens attityder eller motivationen att lära sig engelska eller andra språk är en viktig del av deras 
potentiella framgång eller myslyckande.  Som jag har skrivit tidigare i inledning att engelska är det 
dominerande kommunikationsspråket i världen och många länder i världen har engelska som 
modersmål eller officiellt språk. Det är världens inofficiella lingua franca i dagens internationella 
och globaliserade samhälle och det är viktigt för elevens motivation att de och deras föräldrar har en 
positiv syn på engelska.  

Engelska är ett ämne som värderas högt av såväl elever som föräldrar (85 %) och eleverna 
anger i högre grad pragmatiska än personlig skäl till att engelska är ett viktigt skolämne – 
det är viktigt för såväl framtida studier som arbete. Detta stämmer väl överens med 
motsvarande tidigare studier (Giota, 1995; Oscarson, 1995). Vad som är bra med engelska, 
enligt elevernas svar på en öppen fråga, är att engelska är ett världsspråk och att de genom 
att lära sig detta världsspråk får möjlighet att kommunicera med omvärlden. (Nationell 
utvärdering av grundskola, 2004, s. 87). 

I en svensk huvudrapport som heter English, here there and everywhere (2004), som undersöker 
ungdomars i grundskolan kunskaper och deras uppfattningar av engelska i åtta europeiska länder 
och deras syn på engelska utanför skolan och som ämne i skolan, beskriver hur mycket inflytande 
engelska har i svensk grundskola elevens familj.  

I rapporten nämns bl.a. att 
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Drygt hälften av elevernas föräldrar uppgavs ha någon form av eftergymnasial utbildning 
vid universitet eller högskola. Mammornas utbildningsnivå var något högre än pappornas. 
Ungdomarna ansåg också att föräldrar och syskon var duktiga i engelska: mellan 60 och 70 
procent bedömdes som mycket bra eller bra, och enbart tre procent av föräldrarna sades inte 
kunna någon engelska alls (Skolverket 2002, s29).  

Följande citat från Ligtbown and Spada’s bok How languages are learnt (1999) kommer att stå som 
avslutningen till motivation . Författarna summerar svårigheterna av att lära sig ett främmande 
språk med särskilt fokus på motivationen.  

Motivation in a second language learning is complex phenomenon which can be defined in 
terms of two factors: learners’ communicative needs and their attitudes towards the second 
language community. If learners need to speak the second language in a wide range of 
social situations or to fulfil professional ambitions, they will perceive the communicative 
value of the second language and will therefore be motivated to acquire proficiency in it. 
Likewise, if learners have favourable attitudes towards the speakers of the language, they 
will desire more contact with them. (Lightbown, Spada, 1999, s.56) 

 

5.8 Styrdokument 

Av särskilt intresse för min undersökning är vad som skrivs under rubriken ”ämnets karaktär och 
uppbyggnad” för de nationella kursplanerna i engelska för grundskolan: 

Det engelska språket och olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt 
tillgängliga i det svenska samhället. Eleverna stöter idag på många varianter av engelska 
utanför skolan. De möter engelska i skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens 
värld, via Internet och datorspel, i läsning av texter och vid kontakter med engelsktalande. 
Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och 
kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. I ämnet ingår både 
att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och 
varierade utbud av engelska som ungdomar och vuxna möter utanför skolan (Skolverket, 
2000) 

Ytterligare ett område som är relaterat till min undersökning om skillnaden mellan den engelska 
eleven möter utanför skolan med den engelska de möter i skolan är vikten av att ge eleverna en mer 
detaljerad förståelse av andra engelsktalande kulturer. I kursplanen för engelska strå bl.a. att 
”Förmågan att reflektera över likheter och skillnader mellan egna kulturella erfarenheter och 
kulturer i engelsktalande länder utvecklas hela tiden och leder på sikt till förståelse för olika 
kulturer och interkulturell kompetens” (Skolverket, 2000). Under rubriken ”Mål att sträva mot” står 
det att undervisningen syftar till att eleven:  

– utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,  

– fördjupar sin förståelse av talad engelska i olika situationer och sammanhang, 

– utvecklar sin förmåga att delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, 
uttrycka sina egna tankar på engelska samt uppfatta andras åsikter och 
erfarenheter, 
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 – utvecklar sin förmåga att använda engelska muntligt i olika sammanhang för att 
berätta, beskriva och förklara samt motivera sina åsikter,  

 

5.9 Engelska texter elever möter utanför och i skolan 

”Styrdokumentens betoning av det explicita formella lärandet sänder en tydlig signal om att det 
finns klara skillnader mellan skolans språkundervisning och språkinlärning i ett målspråkland” 
(Lundahl 2009, S42).  Enligt undersökningen Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket 2004) 
uppskattade eleverna att de använde tv, video eller datorer ca 32 timmar i veckan och den siffran för 
musiklyssnade som var främst på engelska var ca 26 timmar och den engelska är för det mest 
informell. Den informella engelska eleven möter utanför skolan, eller vardagsengelska är lik den 
naturalistisk språkinlärning man får i ett målspråkland. För att studera relationen mellan de engelska 
texterna elever möter i sin vardag utanför skolan med den engelska de möter i skolan är det viktigt 
att fokusera om vilken typ av texter eleven möter utanför skolan och den engelska de möter i 
skolan, och sen studera likheter och olikheter mellan dem. 

Tudelningen mellan vardagsengelskan och skolengelskan påminner om hur Jim Cummins 
beskrivit det språk barn och ungdomar möter i vardagen respektive i skolan. Tidigt (1984) 
skilde han mellan två slags kommunikation: grundläggande kommunikation (Basic 
Interpersonal Communication Skills, BICS) och kognitivt präglad akademisk förmåga 
(Cognitive Academic Learning Proficiency, CALP). BICS beskriver vad som krävs i 
vardagen då kommunikationen är omedelbar och sker med hjälp av ord, kroppsspråk och 
ansiktsuttryck. CALP innebär att språkanvändningen är skild från det omgivande 
sammanhänget, t.ex. när man reflekterar över språket och hur det används i skolan 
(Lundahl 2009, s 44 - 45). 

 

5.10 Engelska utanför skolan 

Vilken typ av texter möter elever utanför skolan? Är det mest genom populärkultur via television, 
Internet och musik? Vad är populärkultur och är det styrade och kontrollerande eller är den naturlig, 
spontan och ohanterlig. I vilken utsträckning är populärkulturen elevernas kultur? Kan 
populärkulturen ses som ett autentiskt uttryck för elevernas identiteter och intressen? Är 
ungdomarna aktiva eller passiva i umgänget med medierna? Dessa är några av de centrala frågor  
Persson behandlar i sin bok Populärkulturen i skoklan. (Persson 2000 s.88). Simon Lindgren har i 
sin bok Populärkultur – teorier, metoder och analyser (2005) försökt att kategorisera och beskriva 
populärkultur på följande sätt:  

• Populärkultur är kommersiell – den står på ett eller annat sätt i förbindelse med en 
marknad där ekonomiska överväganden görs och där kulturprodukter produceras och 
konsumeras. 

• Populärkultur är lättillgänglig – den bygger på ”enkla” framställningar av vardagsnära 
eller konventionella och väletablerade tecken och betydelser, vilket gör att en stor 
grupp människor lätt kan identifiera sig med dess innehåll. 
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• Populärkultur är således inte intellektuellt krävande (den förutsätter inte förberedelser 
på samma sätt som exempelvis en operaföreställning) utan på ett eller annat sätt 
kopplad till rekreation och förströelse. 

• Populärkultur är folklig – den ”ger folk vad folk vill ha” och kan på så sätt sägas 
återspegla många människors önskningar och behov. (Lindgre, , 2005, s. 46) 

 

Om den lättillgängliga, kommersiella och folklig populärkultur som för de mest inte är intellektuellt 
krävande och uniform i västvärlden i dagens globaliserade samhälle borde engelskläraren inkludera 
mycket fritidsengelskan i klassrummet som ett komplement till läroboken. Detta anser Persson 
(2000) och han ställer frågorna: ”Hur förmögna är eleverna att reflektera över dessa frågor själva? 
Hur utvecklas denna förmåga med åldern och kan den kopplas till elevers sociala grupptillhörighet? 
Vilken är relation mellan lärarens kunskap om populärkulturen och elevens? Rör det sig om samma 
typ av kunskap? Hur kan vi som lärare veta vad eleverna vet? (Persson 2000, s.88). Om 
populärkulturen är elevernas kultur vem kontrollera populärkultur, är den Svenska staten, EU, den 
fria marknad eller är det ungdomarna själva?  Det är viktigt att eleven kan reflektera över sina egna 
kulturella erfarenheter och kulturer i engelsktalande länder och utvecklar kritisk tänkande för att 
eleverna ska kunna ”utveckla sin förmåga att använda hjälpmedel och att kritiskt granska 
informationskällor” (Skolverket 2000).  Enligt Edward Bernays (1928), som är grundare och faders- 
figur inom public relations, är populärkultur styrd från en osynlig regering. Jag tänker inte gå in 
djupare på detta i denna undersökning men jag tror det är viktigt att poängtera hans teorier. Han 
beskriver hur samhälle och populärkultur i USA är kontrollerad på det följande sätt: 

The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the 
masses is an important element in democratic society. Those who manipulate this unseen 
mechanism of society constitute an invisible government which is the true ruling power of 
our country. ...We are governed, our minds are molded, our tastes formed, our ideas 
suggested, largely by men we have never heard of. This is a logical result of the way in 
which our democratic society is organized. Vast numbers of human beings must cooperate 
in this manner if they are to live together as a smoothly functioning society. ...In almost 
every act of our daily lives, whether in the sphere of politics or business, in our social 
conduct or our ethical thinking, we are dominated by the relatively small number of persons 
...who understand the mental processes and social patterns of the masses. It is they who pull 
the wires which control the public mind. (Bernays 1928, s.3) 

I alla fall är populär kultur viktigt i ungdomarnas värld utanför skolan idag och läraren måste finna 
ett sätt att koppla elevernas erfarenheter med populärkulltur med engelska i skolan. Sociala 
medierna, genom Bloggar, Facebook, My Space m.m. är väldigt populära just nu i ungdomarnas 
värld och det kan vara ett sätt att bygga broar mellan engelska utanför skolan med engelska i 
klassrummet. Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström (2010)  tror att ungdomar är mer aktiva i 
kultur idag och kallar de ´prosumers`. De förklarar det på följande sätt:  
 

The production of culture is today a matter of ‘user generated content’ and young people 
are vital participants as ‘prosumers’, i.e. both producers and consumers, of cultural 
products. Among other things, they are busy creating fan works (stories, pictures, films) 
based on already published material (Olin-Scheller Wikström 2010, s.41).  

 
Nackdelen med populärkultur och ´prosumers` kan vara att elevens kunskaper om sociala medierna 
överträffar lärarens för att de inte ha hunnit utvecklas deras eget kunskap i område. En anna poäng 
som Lundahl (2009) Lyfter fram är att: ”Mötet mellan fritidskulturen och skolkulturen måste också 
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bygga på en respekt för att alla elever kanske inte ser poängen med att deras fritidserfarenheter 
uttrycks i skolan” (Lundahl 2009, s. ).  

5.11 Engelska i skolan  

Skolengelskan skiljer mellan fritidsengelska på många sätt men det är viktigt att poängtera att 
eleverna få ca 2 till 3 timmar i veckan i klassrummet och de kommer till engelsklektionen från 
andra skolämnen så som biologi, fysik, idrott etc. Lundahl skriver om skolengelskans villkor som 
uttryckas på följande sätt. 

 
 
Skolan är en skriftspråklig praktik där de kognitiva kraven ställs allt högre för varje 
skolår. Till de kognitiva kraven hör förmågan att tänka och resonera på ett all 
abstraktare sätt. Begreppsförståelse och ett skolrelaterat ordförråd är därför 
förutsättningar för att man ska kunna läsa, skriva och samtala (Lundahl, 2009, s.44).  

 
Detta står i stark kontrast mot den engelska de möter utanför skolan och det är sällan att lärare har 
engelska som modersmål. I motsats till informell språkinlärning utanför skolan eller i 
målspråksland är engelska utanför skolan ”… varierat och slumpmässigt, dvs. det bygger inte på 
något urval” (Lundahl 2009, s 42). Skolengelskan i det traditionella klassrummet är begränsat och 
”… språket och innehållet är noga utvalt och tillrättalagt och bygger på en språklig progression och 
ett begränsat antal texter” Lundahl 2009, s 42).  I det kommunikativa klassrummet, som började på 
1970-talet, fokuserade läraren på det kommunikativa språkinlärningsideal där lärare försökte att ha 
autentiska övningar och försökte att koppla det som hände utanför skolan in i klassrummet. Så 
kunde t.ex., ”en lektion kunde förläggas till ett kafé, en annan till en affär. Under en annan lektion 
förvandlades klassrummet till en engelsk semesterort, och dit anlände svenska turister som skulle 
besöka turistbyrån, ta reda på biografens öppettider, äta lunch på restaurant, skriva ett vykort hem, 
köpa frimärke, gå på banken etc.” (Lundahl 2009, s. 46-47).  Men där fanns också några problem, 
eleverna hade lite eller ingen kontakt med modersmåltalare och språket var inte autentisk därför att 
läraren ställde krav på grammatiska meningar. ”Det gick inte att återskapa den registerbredd och 
den ordknapphet som egentligen präglar olika slags språkliga förhandlingar på turistbyrån eller 
bankenoch det riktade bort uppmärksamheten från vad som sades mot hur det sades” skriver 
Lundahl (2009, s. 47). Med den begränsad tid och frånvaron av autentiskt språk är det omöjligt att 
klassrummet kan likna det informella språket och inlärningssituationer i målspråksland. 
 
 

6. Resultat 

Nu är det dags att redovisa min undersökning och jag vill dela upp den i samma fyra delar som 
användas i Skolverkets rapport, ”Here, There and Everywhere”. Den första delen är om eleverna 
själva, den andra delen är elevernas kontakt med engelska utanför skolan, den tredje delen är 
elevernas kontakt med engelska i skolan och den sista delen är elevernas inställning till engelska. 
För att underlätta redovisningen kommer jag att ta upp varje frågeställning var för sig. 
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6.1 Eleverna själva 

Den första frågan var om kön och det var 22 elever som svarade på enkät undersökning och 9 var 
flickor och 13 var pojkar. 

Fråga 2, vilket var ditt senaste betyg i engelska? 

19 fick VG på det sista betyg och de andra tre elever fick G. Den grupp av elever som fick G bestod 
av 2 flickor och en pojke. 

Fråga 3: I vilken klass började du med engelska?  

En elev har inte svarat på den fråga och en andra elev har valt båda årskurs 2 och årskurs 3 som 
svar. En elev började lära sig engelska i årskurs 1 och drygt 17 uppgav att de börjat med engelska i 
skolan i skolår 2 eller 3. Tre elever uppgav att de började engelska i årskurs 4.  

6.2 Elevernas kontakt med engelska utanför skolan. 

Fråga 4: Har du någon gång bott längre än 6 månader i ett land där du använde engelska för att göra 
dig förstådd?  
 
Ingen av de 22 eleverna har lärt engelska genom att bo längre än 6 månader i ett land där engelska 
är kommunikationsspråket. 

 
Fråga 5: Har du någon gång varit på semester längre än en månad i ett land där du använde engelska 
för att göra dig förstådd? 
 
Svaren på fråga 5 var exakt lika fråga 4, ingen av de 22 har varit på en semester där de använde 
engelska för att kommunicera och göra sig förstådd. 

 
Fråga 6: Lyssnar du på radioprogram på engelska utanför skoltid? 
Bara en av de 22 eleverna lyssnar på engelskt radioprogram utanför skoltid. 
 
Fråga 7: Ser du på engelska TV-program utanför skoltid? Följande svarsalternativ fanns! 

A. Ja, med svensk textremsa 
B. Ja, utan svensk textremsa  
C. Båda ja-svaren 
D. Nej, aldrig 

 
Fyra av 22 tittar på engelska TV-program med bara svensk textremsa utanför skoltid men 18 ser på 
engelskt TV-program med båda svensk textremsa och utan textremsa.  
 
Fråga 8: Om du ser på engelska program utan svensk textremsa, hur ofta gör du det? 

A. Varje dag 
B. Någon gång per vecka 
C. Någon gång per månad 
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Av 18 elever som ser på engelska program utan svensk textremsa gör 9 det någon gång per månad. 
7 gör det någon gång per vecka medan två elever gör det varje dag. 
 
Fråga 9: Ungefär hur många timmar per vecka lyssnar du på musik. Skriv ned det totala timtalet 
under en vecka (radio, CD och andra medier).    
 
Totalt, var det timtalet eleverna lyssnar på musik under en vecka 328,5 timmar som är ca 14,93 
timmar per elever per vecka. Det minsta timtalet var en timme i vecka medan den högst var 60 
timmar. De 3 elever som fick G på sina senaste betyg lyssnar på 2, respektive 30 och 42 timmar (ca 
24,6 timmar per elever per vecka) per vecka som är högre än de eleverna som fick VG (ca 13,39 
timmar per elever per vecka). 
 
Fråga 10: Vilket slags musiktexter lyssnar du mest på, engelska eller svenska? 

A. Mest med engelsk text   
B. Lite mer med engelsk text 
C. Lite mer med svensk text  
D. Mest med svensk text 

 
20 elever lyssnar mest på musiktexter med engelsk text medan de andra 2 eleverna lyssnar på 
musiktexter som har ett lite mer engelsk text än svenskt text. Ingen har valt C eller D. 

Fråga 11: Nedan är en lista med möjligheter till kontakt med engelska. Ringa in den 
siffra som stämmer bäst. (Ibland svarade elever inte på varje rad). 
 

Kontakt med engelska genom Mycket 
ofta  Ofta  Ibland  Aldrig  

0 A. Föräldrar  1 9  11 
0 B. Syskon  2  7 11  
1 C. Vänner  4 10 6  
9  D. Musik på radio  7 4  1 
14 E. TV/Video  8  0 0  
6  F. Kassetter/CD  10 4 1  
1  G. Bio  13  5 0 
0 H. Dagstidningar  2 11 10 
0  I. Veckotidningar  2 12 7 
0 J. Böcker  3 13 5 
11  K. Dataspel  4  4 3 
12  L. Internet  9 0 0 
7  M. Utlandsresor  6 5 3  

 
6.3 Elevernas kontakt med engelska i skolan 

Fråga 12: Vad tycker du om det engelska språket? 
A. Mycket bra 
B. Ganska bra 
C. Inte så bra 
D. Inte alls 
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19 tyckte att det engelska språket var mycket bra, medan 3 tyckte språket var ganska bra. Ingen har 
valt C eller D. 

 
Fråga 13: Vad tycker du om engelska som skolämne?  

A. Mycket bra  
B. Ganska bra 
C. Inte så bra  
D. Inte alls  

 
12 har valt mycket bra när de har svarade på frågor och 9 har valt ganska bra. En elev har valt att 
markera båda mycket bra och ganska bra. 
 
Fråga 14: Hur viktigt är det för dig att kunna engelska? 

A. Mycket viktigt 
B. Ganska viktigt 
C. Inte så viktigt 
D. Inte viktigt 

 
Hela 20 av 22 har valt mycket viktigt för att kunna engelska och 2 har valt ganska viktigt. Ingen har 
valt inte så viktigt eller inte viktigt. 
 
Fråga 15: Hur ofta används följande hjälpmedel på engelsklektionerna? (antal elever) Ibland 
svarade elever inte på varje rad. En elev har valt båda ofta och ibland när de svarade på G, den sista 
frågan. 

Användning av hjälpmedel  Mycket 
ofta  

Ofta  Ibland  Aldrig  

0  A. Ljudband/kassetter/CD  6  15 0  
0 B. Videokassetter   0 18 3 
0  C. Datorprogram  1 9 11 
0 D. Tidningar, tidskrifter, serier   1 6 14 
0 E. Internet  0 17 4 
1 F. Bredvidläsningsböcker  3 13  4  
0 G. Engelsktalande besökare  3  17 1 

 
Fråga 16: Hur bra läser du engelska texter? Ringa in den siffra som stämmer bäst. (antal elever)   

Engelska texter   Stämmer 
helt  

Stämmer 
ofta  

Stämmer 
delvis  

Stämmer 
inte  

A. Jag läser engelska texter bra och 
lätt  

8 14 0  0  

B. Jag förstår alla ord när jag läser på  2 13 5  1 
engelska      
C. Meningsbyggnaden i engelska 5  10 5  0 
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Ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst. (antal elever). 

En elev har valt att svara mitt i mellan stämmer ofta och stämmer delvis för båda fråga C och fråga 
E  

 

Fråga 17: Hur har du lärt dig engelska? 

Hur mycket av din engelska har du lärt dig i skolan? Hur mycket har du lärt dig genom media (t.ex. 
TV, tidningar och Internet) och på annat sätt (t.ex. genom resor och kontakter med engelsktalande 
personer)? Ange ungefärliga procentsatser. Du skriver ”100” om du tror att du lärt dig all den 
engelska du kan i skolan. Du skriver ”0” om du tror att du inte lärt dig något av det du kan i skolan. 
Ange den procentandel du tycker stämmer bäst. Summan ska bli 100 %. 
 

A. Undervisning i skolan: 54 %.   

B. Inflytande från media: 36 % . 

C. Övrigt:  10 %.  

    7.  Analys 

Nu är det dags att redovisa min undersökning och jag vill dela upp den i tre huvuddelar . Den första 
delen handlar om eleverna själva, den andra delen är elevernas kontakt med engelska utanför 
skolan, den tredje delen är en kombination av elevernas kontakt med engelska i skolan och 
elevernas inställning till engelska. 
 
 
7.1 Eleverna själva 
Antal elever i undersökningen var inte stort, av de 22 elever var 13 pojkar och 9 flickor, vilket 
innebär en överrepresentation av pojkar. Om jag hade ett större antal elever i undersökningen kunde 
faktorer som genus undersökas mer genomgående. 19 elever fick VG för sina sista betyg vilket är 
rimligt representativt av en så kallad ”Fast Track- klass” vilket bekräftar att eleverna är ambitiösa, 
lära sig engelska i ett snabbt tempo och har ett stort ansvar för sitt eget lärande. Som jag har skrivit 
tidigare i bakgrunden är elevens attityder eller motivationen att lära sig engelska eller andra språk 
en viktig del av deras potentiella framgång eller misslyckande. Av de 3 elever som fick G för sitt 
sista betyg hade 2 elever börjat engelskundervisningen i årskurs 3 eller tidigare och den tredje 
eleven börjat i årskurs 4. Av de 19 elever som fick VG uppgav 16 att de börjat undervisningen i 

texter är lätt att förstå  

D. Det är enkelt att få sammanhang  10 9 2 0 
när jag läser engelska texter      
E. Jag förstår innehållet i engelska 
texter utan problem  

8 10 2 0  
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årskurs 3 eller tidigare. Att börja engelskundervisningen i årskurs 3 eller tidigare är representativt i 
den svenska skolan idag vilket bekräftas i denna undersökning.  

 

7.2 Elevernas kontakt med engelska utanför skolan. 

Ingen av de 22 elever har haft något tillfälle att lära sig engelska och varit i kontakt med det 
varierade och slumpmässigt informella språket och inlärningssituationerna i ett målspråksland. 
Ingen har bott längre än sex månad eller har varit på semester längre än en månad där engelska är 
kommunikationsspråket. Bara en av 22 elever lyssnar på radioprogram på engelska utanför skoltid. 
Fråga 11 i resultat visar att elever har mindre kontakt med engelska via föräldrar, syskon, vänner, 
dagstidningar, veckotidningar och böcker. 

Däremot har de haft och har rika tillfällan till kontakt med engelska på andra sätt, inom 
landet och utanför skolan: de ser mycket ofta på engelskspråkig TV, video eller biofilm, 
med eller utan svensk textremsa, de lyssnar kolossalt mycket på musik, i de allra flesta fall 
med engelska texter, de spelar dataspel och de är uppe på Internet många timmar i veckan 
(Skolverket 2004, s 30).   

Engelspråkig TV dominerar tv-utbudet i Sverige, enligt Gustav Korlén, pensionerad professor i 
tyska, och som har gjort en granskning av Sveriges Televisions utbud via ett registrer.  
 

En granskning som gått ut på att föra statistik över antalet program från den 
angloamerikanska världen för en jämförelse med antalet program på de centraleuropeiska 
huvudspråken tyska och franska. I stort sett, vilket han fann tidigt, är ställningen 90 procent 
för de angloamerikanska mot 10 för de tyska och franska (SvD, 
http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/angloamerikansk-hjarntvatt-i-tv_308882.svd#). 

 
Alla elever har svarat ja på frågan om de tittar på engelska TV-program utanför skoltid och bara 4 
svarade att de ser program med svensk textremsa jamfört med de 18 elever som ser TV-programmet 
med båda svensk textremsa och utan svensk textremsa.  Anledningen till den höga siffran av elever 
som ser tv utan svensk textremsa kan vara att det är väldigt lätt att se på amerikanskt TV direkt på 
sin dator via Internet. Som jag skrev i resultat är totala timtalet eleverna lyssnar på musik under en 
vecka 328,5 timmar vilket innebär ca 15 timmar per elever och vecka. Det minsta timtalet var en 
timme i vecka medan den högst var 60 timmar. Alla elever däremot lyssnar mest till musiktexter 
med engelsk text och ingen av de 22 elever lyssnar mest på musiktexter med svensk text, vilket inte 
är så häpnadsväckande i den angloamerikanskt dominerande musikvärlden. När det gäller dataspel i 
undersökningen visar genusperspektivet ett intressant resultat. 11 pojkar har valt mycket ofta, 1 ofta 
och 1 ibland när det gäller kontakt med engelska vid dataspel, däremot har ingen av de 9 flickor har 
valt mycket ofta. Bara 3 flickor har valt ofta, 3 ibland och 3 aldrig när det gäller kontakt med 
engelska vid dataspel. Kontakten med engelska via Internet var detsamma när man fokuserade på 
hur många pojkar respektive flickor som svarade mycket ofta: 10 av 12 pojkar svarade mycket ofta 
men bara 2 av 9 flickor svarade mycket ofta. Däremot svarade alla flickor och pojkar mycket ofta 
eller ofta på frågan.  
 

 
 

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/angloamerikansk-hjarntvatt-i-tv_308882.svd�
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7.3 Elevernas kontakt med engelska i skolan och deras inställning till engelska 

Som jag skrev i bakgrunden om elevernas attityder och motivation att lära sig engelska eller andra 
språk en viktig del  att alla elever har en väldigt positiv inställning till både engelska som språk och 
engelska som skolämne. Resultatet av frågor 12, 13 och 14 visar att eleverna i denna undersökning 
har denna attityd och motivation. Alla elever svarade mycket bra eller ganska bra när de svarade på 
följande fråga: Vad tycker du om det engelska språket?  Det är inte häpnadsväckande att alla elever 
svarade mycket bra eller ganska bra på denna fråga. ”Fast Track – klasser” består av ambitiösa och 
högpresterande elever och de ser på engelska som ett viktigt skolämne för båda framtida studier och 
arbete. Men bara 12 av eleverna tyckte att engelska som skolämne var mycket bra medan däremot 
19 tyckte att engelska språket var mycket bra. Av de 19 eleverna var 15 pojkar och 4 flickor. 
 
Det var intressant att ser hur eleverna svarade på fråga15: Hur ofta används följande hjälpmedel på 
engelsklektionerna? Bara en elev svarade mycket ofta när det gäller hjälpmedel i klassrummet och 
hon valde bredvidläsningsböcker.  Eleverna som har valt ofta när det gäller användning av 
hjälpmedel i klassrummet består av 6 elever som har valt ljudband/kassetter/CD, 3 elever har valt 
bredvidläsningsböcker och 3 elever har valt engelsktalande besökare. Till min stora förvåning har 
11 elever svarat att datorprogram aldrig används som hjälpmedel och 14 elever svarat att tidningar, 
tidskrifter och serie aldrig används. När det gäller det gäller de elever som svarat ibland, har15 
elever valt ljudband/kassetter/CD, 18 elever videokasseter, 9 elever datorprogram, 6 elever 
tidningar/ tidskrifter/ serie, 17 elever Internet, 13 elever bredvidläsningsböcker och 17 elever 
engelsktalande besökare.  
 
Man kan anta utifrån svaren på fråga 15 ,om hjälpmedel i undervisningen, att dessa har en mycket 
begräsad koppling till den engelska som eleverna möter utanför skolan. 
 
Eleverna har stor förtroende för sina kunskaper i engelska. Alla elever har valt stämmer helt eller 
stämmer ofta när de svarat om de läser engelska texter bra och lätt. I en ”Fast Track- klass är det 
inte förvånade att 10 elever har valt stämmer helt och 9 elever stämmer ofta när de är tillfrågades 
om det är enkelt att få sammanhang när de läser engelska texter. Och det är lika när elever är 
tillfrågas om de förstår innehållet i engelska texter utan problem. Det finns ett väldigt bra argument 
för att alla elever använder så kallade ”Top down-modeller` som ” utgå ifrån att läsprocessen styrs 
av läsaren. De viktigaste faktorerna är läserens kunskaper, erfarenheter och förståelse… i grunden 
finns föreställningen att vi söker efter mening och innebörd i det vi läser” (Lundahl 2009, s 176).  
 
Däremot när det gäller frågan om att eleverna förstår alla ord och att meningsbyggnaden uppfattas 
som lätt att förstå har 7 elever svarat stämmer helt och 10 elever har svarat stämmer delvis. 
  
Över hälften av eleverna (54%) uppger i den sista frågan att de har lärt sig engelska genom 
undervisningen i skolan, däremot har 46 % lärt sig engelska utanför skolan genom inflytande från 
media (36 %) och på annat sätt (t.ex. genom resor och kontakter med engelsktalande personer) 10 
%. 
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8. Jämförelse med tidigare studie 

Nu ska jag jamföra resultat från min undersökning med Skolverkets huvudrapport som heter 
”English, here, there and everywhere” vilket är en undersökning av ungdomars kunskaper i och 
uppfattningar om engelska i åtta europeiska länder. Syftet med jämförelser av båda undersökningar 
är komparativt, men det är gjort med försiktighet. Orsaken till detta är att antal elever som deltog i 
skolverkets studie var 1,431 elever från 76 skolor i skolår 9 jamfört med min undersökning som 
hade bara 22 årskurs 8 elever i ett ”Fast Track”- klass, från en skol i Mellansverige.  

8.1 Eleverna själva 
 
22 elever deltog i min undersökning, 13 pojkar och 9 flickor jämfört med 1,431 elever i skolverkets 
rapport var 52 % var flickor och 48 % var pojkar. Skolverket hade en överrepresentation av flickor 
däremot min rapport hade en överrepresentation av pojkar. Sista betyget för elever bekräftade att 
elever från min undersökning var från ett Fast Track”- klass, däremot hade 43 % av elever i 
skolverkets rapport fick G för sitt sista betyg och 41 % fick VG. Starten för engelskundervisningen 
var lika i båda undersökningar, 19 av 22 (86 %) av elever uppgav i min undersökning att de börjat 
med engelska i skolår 3 eller tidigare jämfört med drygt 80 % i skolverkets undersökning. 
 
8.2 Elevernas kontakt med engelska utanför skolan 

I min undersökning ingen av de 22 elever har haft något tillfälle att lära sig engelska och vara i 
kontakt med det informella språket och inlärningssituationer i ett målspråksland, samt med 
skolverkets undersökning var bara 3 % har bott mer än ett halvår i ett land där engelska är 
kommunikationsspråket. När det gäller frågan om eleverna har varit på semesterresa av mer än en 
månad har ingen svarade ja i min undersökning och 14 % i skolverkets. Det är svårt att göra en 
jamförelse av de två frågorna men en gissning kunde vara att anledning till denna små avvikelse 
kunde vara ett socioekonomiskt skäl, min undersökning består av eleverna från en skol i 
Mellansverige däremot skolverkets var 76 skolor över hela Sverige. 12 % lyssnar på radioprogram 
på engelska utanför skoltid i skolverkets rapport men bara 1 elever i min undersökning göra 
likadant. När det gäller frågor 7, 8, 9, 10 och 11 är svaren väldigt liknad. Eleverna i båda 
undersökningar ser mycket ofta på engelskspråkig TV/video, Kassetter/CD och film med eller utan 
svensk textremsa. De lyssnat på ett enormt mycket kvantitet av musik med engelska texter varje 
vecka. Engelska är också dominant i Internet och dataspel vilket spelar en stor betydelse i 
ungdomarnas kultur idag. Av de fyra frågor är det bara en fråga om användning av svensk 
textremsa som har en liten avvikelse men förmodligen kunde detta beror på eleverna i min 
undersökning var i ett ”Fast Track”- klass. 18 av 22 elever har svarat att de tittar på engelskt TV-
program med och utan svensk textremsa. Däremot har bara 35 % av eleverna i skolverkets rapport 
svarade ja på den samma frågor och 57 % ser på engelskt program bara med svensk textremsa. 

8.4 Elevernas kontakt med engelska i skolan och deras inställning till engelska 

Överallt finns ingen stor skillnad mellan elevernas svar på frågor 12, 13, 14, 15, 16 och 17 i min 
undersökning och skolverkets rapport. Däremot var det några små avvikelser i några frågor. T.ex. 
på fråga 12, svarade 64 % av eleverna mycket bra när det gäller vad de tyckte om det engelska 
språket i skolverkets rapport och 19 av 22 hade den samma svar i min undersökning. Det var 
likadant på svaren på fråga 14 var 75 % av elever tyckte att det var mycket viktigt att kunna 
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engelska i skolverkets rapport jamfört med 20 av 22 elever som också svarade mycket viktigt i min 
undersökning. Som jag har skrivit tidigare kan det beror på att min undersökning hade ett väldigt 
begränsad antal elever och att de var från bara en skol i ett ”Fast Track”- klass. Fråga 16 är likadant 
för att alla elever i min undersökning svarade stämmer helt eller stämmer ofta när de var frågat om 
de läser engelska texter bra och lätt jämfört med 95 % av eleverna i skolverkets undersökning. 
Slutligen var det intressant att svaret på den sista frågan var nästan exakt. Eleverna i båda 
undersökningar (54 % i min och 55 % i skolverkets) tror de har lärt knapp över halv av sin engelska 
i skolan och när det gäller hur mycket de har lärt (procentsatser) genom media var det ca ett tredje 
del.  

 

9. Diskussion 

Om vi börjar med att ta upp vad som stå under rubriken ämnets syfte för de nationella kursplanerna i 
engelska för grundskolan ser vi att förmågan att använda engelska är nödvändig i dagens 
globaliserade samhälle. Detta innebär att en kompetent användning inom området för 
kommunikation är viktig i vårt samhälle, både innanför och utanför skolan. Med detta i åtanke är 
det oerhört viktigt att den svenska eleven får ett sådant brett inflöde av det engelska språket som 
möjligt. Det som framgår av båda min undersökning och Skolverkets (2004) huvudrapport är att 
eleverna få ett väldigt stort inflöde av engelska utanför skolan i svenska ungdomars 
angloamerikanska dominant populärkultur av idag.  

Många resultat tyder på att eleverna aktivt använder engelska utanför skolan. De chattar 
och skriver brev på engelska, de surfar på Internet, de spelar interaktiva spel för att nämna 
några områden. Fler ungdomar i dag än för tio år sedan anser sig också klara av att läsa en 
bok eller förstå bruksanvisningar på engelska. Även här stämmer resultatet väl överens med 
Engelska i åtta europeiska länder (2004) där eleverna i motsvarande hög grad bedömer att 
de klarar av att använda engelska kommunikativt (Nationella utvärdering av grundskolan 
2003, s. 87). 

I Skolverkets samma rapport upptäckte man en viss könsskillnad i de aktiviteter där engelska 
används.   
 

Generellt läser och kommunicerar alla eleverna mycket via Internet (70 %) och en tredjedel 
anger att de chattar på engelska. Fler pojkar använder dock språket när de spelar datorspel 
(70 %) jämfört med flickor (35 %). Det motsatta förhållandet gäller för annan skrivning: 
dubbelt så många flickor som pojkar anger att skriver brev på engelska. (Nationella 
utvärdering av grundskolan 2003, s 68) 

 
Om man går över till vad Lundahl (1998) skriver om elevernas språkbad utanför skolan, där de får 
uppskattningsvis 16 timmar mer kontakt med det engelska språket jämfört med tiden i skolan, så 
framgår av både min undersökning och Skolverkets (2004) huvudrapport att de svenska elevernas 
har en stor möjlighet att lära sig engelska båda i skolan och utanför skolan. 
  

Dessutom uttrycker de allra flesta en grundmurat positiv inställning både till språket som 
sådant och till skolämnet och ytterst få ifrågasätter överhuvud taget värdet av att kunna 
engelska. Det faktum att de svenska eleverna omges av engelska i samhället inverkar 
givetvis positivt på deras möjlighet att lära sig på informella sätt och bidrar månne också till 
deras goda själförtroende vad gäller det egna kunnandet (Skolverket 2004, s 37). 
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Det som också framgår i båda undersökningarna är att elever tror att de lär sig mer engelska de två 
timmarna varje veckar i skolan än vad de gör i det engelska språkbadets utanför skolan.  Men som 
Lundahl (2009) beskriver det måste lärare ” … bygga broar mellan skolan och ungdomarnas värld 
utanför skolan och ta tillvara på deras erfarenheter och kunskaper (Lundahl 2009, s. 63). Detta 
bekräftas av Widdowson (1990) när han skriver följande: ”This is what schools are for... Pedagogy 
is bound to be a contrivance: that is precisely its purpose. If what went on in the classrooms exactly 
replicated the conditions of the world outside, there would be no point in pedagogy at all” 
(Widdowson 1990, s. 162).  Konsekvenserna med att inkludera fritidsengelska blir därmed alltid en 
balansgång mellan skolans uppdrag och elevens och samhällets krav.  
 
 
Följande citat från vad som skrivs under rubriken ”ämnets karaktär och uppbyggnad” för de 
nationella kursplanerna i engelska för grundskolan får därmed stå som avslutning till diskussionen 
och undersökningen. 
 

Det engelska språket och olika kulturyttringar från engelskspråkiga länder finns lätt 
tillgängliga i det svenska samhället. Eleverna stöter idag på många varianter av engelska 
utanför skolan. De möter engelska i skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens 
värld, via Internet och datorspel, i läsning av texter och vid kontakter med engelsktalande. 
Ämnet engelska ger en bakgrund till och ett vidare perspektiv på de samhälls- och 
kulturyttringar som eleverna omges av i dagens internationella samhälle. I ämnet ingår både 
att granska det innehåll som språket förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och 
varierade utbud av engelska som ungdomar och vuxna möter utanför skolan. (Skolverket, 
2000) 
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Bilaga 

   
1. Kön:  flicka pojke  
 
2. Vilket var ditt senaste betyg i engelska?  
—  
  
G  
  
VG  
  
MVG  
  
3. I vilken klass började du med engelska?  
 
Skolår  
1  
2  
3  
4  
(annat skolår)  
  
4. Har du någon gång bott längre än 6 månader i ett land där du använde engelska för att 
göra dig förstådd?  
 
Ja  
Nej  
  
5. Har du någon gång varit på semester längre än en månad i ett land där du använde 
engelska för att göra dig förstådd?  
 
Ja  
Nej  
  
6. Lyssnar du på radioprogram på engelska utanför skoltid?  
 
Ja  
Nej  
  
7. Ser du på engelska TV-program utanför skoltid?  
A. Ja, med svensk textremsa  
B. Ja, utan svensk textremsa   
C. Båda ja-svaren  
D. Nej, aldrig  
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8. Om du ser på engelska program utan svensk textremsa, hur ofta gör du det?  
A. Varje dag  
B. Någon gång per vecka  
C. Någon gång per månad  
 
  
9.  Ungefär hur många timmar per vecka lyssnar du på musik.  
 

Skriv ned det totala timtalet under en vecka (radio, CD och andra medier). 

Fråga 10: Vilket slags musiktexter lyssnar du mest på, engelska eller svenska? 
E. Mest med engelsk text   
F. Lite mer med engelsk text 
G. Lite mer med svensk text  
H. Mest med svensk text 

 

11. Nedan är en lista med möjligheter till kontakt med engelska. Ringa in 
den siffra som stämmer bäst.  

Kontakt med engelska genom  Mycket 
ofta  Ofta  Ibland  Aldrig  

A. Föräldrar  1  2  3  4  
1 B. Syskon  3 2  4  
1 C. Vänner  3 2  4  

D. Musik på radio  1  2  3  4  
1 E. TV/Video  3 2  4  

F. Kassetter/CD  2 1  3 4  
G. Bio  1  2  4 3  
H. Dagstidningar  2 1  3 4 
I. Veckotidningar  2 1  4 3  

1 J. Böcker  2 4 3  
K. Dataspel  1  2  3  4  
L. Internet  2 1  4 3  
M. Utlandsresor  2 1  3 
 

4  

12. Vad tycker du om det engelska språket?  
A. Mycket bra  
B. Ganska bra  
C. Inte så bra  
D. Inte alls  
 
  
13. Vad tycker du om engelska som skolämne?  
 
A. Mycket bra  
B. Ganska bra  
C. Inte så bra  
D. Inte alls  
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14. Hur viktigt är det för dig att kunna engelska?  
A. Mycket viktigt  
B. Ganska viktigt  
C. Inte så viktigt  
D. Inte viktigt  
 
 

15. Hur ofta används följande hjälpmedel på engelsklektionerna?  

Användning av 
hjälpmedel  

Mycket ofta  Ofta  Ibland  Aldrig  

A. 
Ljudband/kassetter/
CD  

1  2  3  4  

B. Videokassetter  1  2  3  4  
C. Datorprogram  1  2  3  4  
D. Tidningar, 
tidskrifter, serier  

1  2  3  4  

E. Internet  1  2  3  4  
F. 
Bredvidläsningsböc
ker  

1  2  3  4  

G. Engelsktalande 
besökare  

1  2  3  4  

 
 

16.Hur bra läser du engelska texter?  

Engelska texter  Stämmer 
helt  

Stämmer 
ofta  

Stämmer 
delvis  

Stämmer 
inte  

A. Jag läser engelska texter 
bra och lätt  

1  2  3  4  

B. Jag förstår alla ord när jag 
läser på  

1  2  3  4  

engelska  
C. Meningsbyggnaden i 
engelska texter är lätt att förstå  

1  2  3  4  

D. Det är enkelt att få 
sammanhang  

1  2  3  4  

när jag läser engelska texter  
E. Jag förstår innehållet i 
engelska texter utan problem  

1  2  3  4  

  

17. Hur har du lärt dig engelska?  



Ron Duthie Examensarbete 2009-10-13  

 

 31 

 

 
Hur mycket av din engelska har du lärt dig i skolan? Hur mycket har du lärt dig genom media (t.ex. TV, 
tidningar och Internet) och på annat sätt (t.ex. genom resor och kontakter med engelsktalande personer)?  
  
Ange ungefärliga procentsatser. Du skriver ”100” om du tror att du lärt dig all den engelska du kan i 
skolan. Du skriver ”0” om du tror att du inte lärt dig något av det du kan i skolan. Ange den 
procentandel du tycker stämmer bäst. Summan ska bli 100%.  
  
A. Undervisning i skolan: __________%  
B. Inflytande från media: __________ %  
C. Övrigt:                        ___________ %  
  
Tack för din medverkan!  
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