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Sociala medier och andra medier har kommit att ta en stor plats i det svenska samhället. I 

takt med att samhället förändras har också elevernas intressen och vanor gjort det. Vi har 

under utbildningen till språklärare observerat att kunskapsnivån inom ämnet engelska kan 

skilja ganska mycket mellan elever i samma klass. Syftet med studien är därför att ta reda på 

hur elever i årskurs nio anser att de lär sig engelska bäst och hur formellt och informellt 

lärande påverkar deras språkutveckling. För att få svar på syftet och studiens frågor har vi 

använt oss både av en kvantitativ metod i form av en enkät med fasta svarsalternativ, och en 

kvalitativ metod i form av en intervju i fokusgrupp. Resultaten visar att de flesta 

respondenterna anser sig kunna engelska bra eller mycket bra och att social medier och 

andra medier har en gynnsam effekt på deras språkutveckling. Även det formella lärandet har 

visat sig ha positiv inverkan. Det framgår också att hörförståelsen och den skriftliga förmågan 

är de färdigheter de anser sig utveckla och kunna bäst. Studiens slutsats är att det finns plats 

och intresse för det informella lärandet i den formella klassrumsundervisningen. 

 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Formellt och informellt lärande, färdigheter, språkutveckling, sociala medier, 

Internet, Facebook, Youtube, MSN, film, musik, tv-spel, lärarens roll.  
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1. Inledning 
Enligt Läroplan för grundsko1lan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011(Lgr11)(Skolverket, 2010) har skolan som uppdrag att se till att eleverna kan 
orientera sig i en komplex verklighet där de möter ett stort informationsflöde i snabb 
förändringstakt. Sociala medier har blivit viktiga kommunikationsmedel för bl.a. 
företag, politiker och celebriteter. Alla som vill synas eller höras kan enkelt göra det 
via sociala medier. Det finns en möjlighet att nå ut till så många människor på ett 
enkelt sätt. Även musik och film finns lättåtkomligt för nedladdning, gratis eller 
billigt på olika internetsajter och andra nedladdningsnätverk.  

På båda skolorna där studien har genomförts satsas det på s.k. 1- till- 1 projekt, där 
elever får varsin dator. Dessa ska användas enbart i studiesyfte, men eleverna tar med 
dem hem efter skoltid. På fritiden räcker det för dem att surfa in på vilken 
internetsida som helst för att stöta på ett antal olika sorters text och ljud – ofta på 
engelska. Informationsflödet är enormt och de kan inte undvika att möta olika former 
av reklam, erbjudanden, spel och massvis med olika annonser. Ungdomar behöver 
idag inte betala mycket pengar för att köpa en viss skiva eller hyra en film. Om en 
serie går på kabel-tv har säkerligen en stor del redan sett avsnitten som sänds i 
Sverige, eftersom de har laddat ner hela säsongen från en internetserver. I och med 
att all denna information som når ungdomar, måste det också vara så att det 
språkliga inflödet också ökar – särskilt det engelska språket.  

Ungdomar kan via sociala medier och bloggar följa sina förebilder och hur dessa 
skriver om sin vardag. De kan ta kontakt med människor från andra sidan jordklotet 
med ett enda klick. Med två klick kan de problemfritt se varandra på sin datorskärm 
och prata. Informationssamhället utvecklas så snabbt att knappt de yngre hinner 
hänga med. Hur ska då den äldre generationen lärare försöka haka på trenden?  

När vi som blivande språklärare undervisar i språk stöter vi ofta på elever som tydligt 
visar att de har en hög nivå på sitt engelska språk. Det intresserar oss att ta reda på 
hur detta kommer sig och vad elever anser om sin egen språkinlärning. Vi tror att 
dagens elever på grundskolans senare år tillägnar sig en stor del av sina kunskaper 
inom engelska genom annan inhämtning än det formella lärandet som sker i 
klassrummet, det vill säga genom ett informellt lärande. I och med att 
informationssamhället har utvecklats så pass mycket har elever idag lätt och stor 
åtkomst till språket genom olika sociala medier och andra medier. 

I den nya läroplanen (Lgr11) står det att skolan ska verka för att se till att eleverna får 
möjlighet att utveckla sina kunskaper, intressen och idéer och att skolans arbete ska 
ge utrymme för olika kunskapsformer.  

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever i årskurs nio anser att de lär 
sig engelska bäst och hur formellt och informellt lärande påverkar deras 
språkutveckling.   

1.2. Frågeställning  
 

1. Hur bra anser eleverna att de är på engelska?  
2. Hur mycket anser eleverna att formellt och informellt lärande bidrar till deras 
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a) hörförståelse 
b) läsförståelse 
c) skriftliga förmåga 
d) muntliga förmåga 

3. På vilket sätt bidrar formellt och informellt lärande till elevernas 
språkutveckling?  

4. I vilken utsträckning får eleverna använda de metoder som de anser att de lär 
sig engelska bäst genom i klassrummet? 
 

1.3. Definition av termer 

1.3.1 De fyra färdigheterna  

Ulrika Tornberg skriver i boken Språkdidaktik (2009) om de fyra färdigheterna, dvs. 
att läsa, skriva, tala och höra. Enligt Tornberg är ”höra” och ”läsa” s.k. receptiva 
färdigheter och ”tala” och ”skriva” är produktiva. Med receptiva färdigheter menas 
att man ”tar emot” språket utan att själv vara speciellt aktiv, medan de produktiva 
färdigheterna förutsätter att man är aktiv. Dock är inte förståelsen passiv utan 
tvärtom så innebär det att flera kognitiva och interaktiva processer är aktiva. 

1.3.2 Formellt och informellt lärande 

Formellt lärande är det planerade, strukturerade och målinriktade lärandet som sker 
inom vissa ramar som skola, universitet, folkbildning och liknande. Det informella 
lärandet är det lärande som sker i vardagen eller på arbetet, planerat och oplanerat 
(Ellström, 1996). 

1.3.3 Sociala medier och andra medier 

Swärd (2010) förklarar att sociala medier karaktäriseras av att det är forum som 
publiceras på Internet och att det ofta går att kommentera och ge feedback till den 
som har skrivit inlägget i forumet. Några exempel som författaren ger är Facebook, 
Wiki-spaces, bloggar och Twitter. 

2. Bakgrund 

2.1 Teorier kring språkinlärning 
Abrahamsson (2009) skriver att förstaspråket är det som tillägnas först, genom 
exponering via föräldrar och omvärld, medan andraspråket är det som tillägnas efter 
detta. Dessa termer syftar på den ordningsföljd i vilken en individ exponeras för dem 
och inte på hur bra individen behärskar språken. Det språk man lär sig brukar 
benämnas som målspråk. Enligt Abrahamsson (2009) brukar det göras en 
distinktion mellan andraspråkinlärning och främmandespråksinlärning, eftersom 
termen andraspråk innebär att språket lärs in i en miljö där språket används hela 
tiden och fungerar som ett kommunikationsspråk. Termen främmande språk 
används i de fall då språket lärs in i en miljö där språket inte används på ett naturligt 
sätt, som till exempel hur språk lärs ut i den svenska skolan (engelska, tyska, franska 
osv.).  

Abrahamsson (2009) menar att man generellt sett inte har funnit någon avgörande 
skillnad mellan andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning, såvida det inte 
handlar om studier som fokuserar på inlärningsstrategier, interaktionsmönster, 
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motivation eller inlärarens ålder. Distinktionen måste dock göras då ett 
kommunikationsbaserat tillägnande i en miljö där målspråket används naturligt ger 
helt andra förutsättningar än vad klassrumsbaserad inlärning gör. Men överlag kan 
båda termerna, andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning, 
oproblematiskt användas på samma villkor.  

2.2 Nativistiska teorier  
Två mycket kända termer har präglat lingvistiken och dessa är formulerade av 
Saussure (Ericsson, 1989). Det handlar om langue och parole. De flesta 
språkforskare är överens om att språkförmågan kan delas in i två sidor: 
språkkunskap och språkanvändning. Langue utgör det universella språksystem som 
är gemensamt för människor i en viss språkgemenskap, samt också ett språk som är 
ett inbyggt system eller struktur hos människor. Parole motsvarar bruket av språket i 
individuella yttranden – alltså det enskilda och konkreta användningssättet av 
språket i tal och skrift. En likartad (men ej identisk) uppdelning har gjorts av 
Chomsky med competence, som är människans kunskap om språket, medfödd eller 
inlärd och representerad i hjärnan, samt performance, som är individens sätt att 
omsätta sin medfödda kunskap i praktiken. Chomsky anser att forskarens 
huvuduppgift är att studera competence, kunskapen om språket. 

Språkforskaren Chomskys kritik av det behavioristiska perspektivet ledde, enligt 
Lightbown & Spada (2006), till nya teorier, och där även hans egen teori om den 
universella grammatiken. Han menade att barn föds med en kunskap om en 
universell grammatiks principer och att barn även tillägnar sig en omgivnings språk 
under en kritisk period i sin utveckling. Även om han nödvändigtvis inte hävdade att 
teorin om Universal Grammar (UG) gäller för andraspråks- eller 
främmandespråksinlärning, finns det vissa språkforskare som menar att denna teori 
erbjuder det bästa alternativet för att förstå andraspråksinlärning. Å andra sidan 
hävdar andra forskare att teorin om UG bäst lämpar sig för förstaspråksinlärning och 
inte fungerar som en bra förklaring för andraspråksinlärning, speciellt för de inlärare 
som har passerat den kritiska perioden för sin utveckling  

Chomsky menar, enligt Ericsson (2009) att språkutveckling är genetiskt betingad. 
Vår organism har en medfödd mekanism som sätts igång vid språktillägnelse. Denna 
kallas LAD (Language Acquisition Device). Man säger att individen är 
förprogrammerad att ta till sig ett språk och att utveckla det. Omgivningen fungerar 
som en källa och erbjuder språklig data som i sin tur kreativt bearbetas och byggs upp 
av barnet. Allting sker automatiskt och är en medfödd process (Ericsson, 1989).  

Enligt Chomsky (refererad i Ericsson, 1989) spelar barnets kreativitet en stor roll för 
språkutvecklingen. Barnet skapar egna meningar, som barnet inte hört tidigare i just 
den formen. Eftersom barnet kommunikativt vill uttrycka ett budskap, har det ett 
behov att förmedla innehållet. På ett omedvetet plan testar sig barnet fram med hjälp 
av språkliga hypoteser. Ibland leder det till felaktigheter – men försvinner i 
efterhand, eftersom barnet omedvetet konstaterar om konstruktionen är rätt eller fel. 

Forskare som har jobbat med perspektivet som berör den universella grammatiken 
har också olika hypoteser om hur formell inlärning, eller tillgänglighet till 
återkoppling på deras inlärning, påverkar andraspråksinlärningen (Lightbown & 
Spada, 2006). Vissa menar att formell inlärning endast ändrar det ytliga 
framträdandet av språkkunskap och egentligen inte berör den underliggande 
systematiska kunskapen om det nya språket. De menar att tillägnande bara är baserat 
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på omfattningen av naturlig språktillgänglighet i en viss omgivning. Andra forskare 
hävdar dock att andraspråksinlärare ibland behöver utomstående information om 
vad som är grammatiskt korrekt. Annars finns det risk att de antar att strukturer i 
deras första språk överensstämmer med språkstrukturer i inlärningsspråket, när de 
egentligen inte gör det.  

2.3 Krashens teori 
Krashens monitormodell, som lanserades 1980, hade förutom det intuitiva innehållet 
en relativt lättsmält utformning som gjorde att den spreds som undervisningsmodell. 
Även här, liksom hos Chomskys teorier, var en av de viktigaste uppmaningarna att gå 
från den tidens omoderna och då dominerande, behavioristiska, formfokuserade 
drillningspedagogik och istället skapa en klassrumsmiljö som främjade informell och 
naturlig inlärning. Undervisningsformen skulle utgå från en rik tillgång på naturligt 
språkligt inflöde (Abrahamsson, 2009).  

Enligt Krashens monitormodell (Abrahamsson, 2009) läggs stor vikt på inflödets roll 
för andraspråksinlärning. Denna hypotes säger att språkutveckling sker främst 
genom att inflöde på en nivå som grammatiskt ligger strax över den nivå som 
inläraren själv befinner sig på (i + 1), men samtidigt också är begripligt för inläraren. 
Inflödet blir begripligt dels genom att inläraren utnyttjar så kallad extralingvistisk 
information (gester, mimik och kunskap om omvärlden) och dels genom de ledtrådar 
som den grammatiska, semantiska och situationella kontexten erbjuder. De som talar 
språket anpassar också språket efter inläraren genom en mängd strukturella 
förenklingar och modifieringar. Men enligt Krashen är det endast det begripliga 
inflödet som omvandlas till intag. Det som är obegripligt går inläraren förbi. Denna 
inflödeshypotes har dock kritiserats på flera punkter, dels för att det är svårt att 
definiera (i + 1), och dels har det ifrågasatts om inflödet alltid måste vara begripligt. 
Krashens teori har även kritiserats vad gäller utflödets betydelse. Enligt honom har 
inlärarens eget utflöde ingen som helst roll att spela vid andraspråksinlärning mer än 
att det möjligtvis kan generera mer inflöde. Inläraren bör inte öppna munnen förrän 
denne samlat på sig och bearbetat tillräckligt med inflöde. Andra forskare menar att 
det framför allt är när inläraren tvingas till att producera begripligt utflöde som han 
eller hon faktiskt får anledning till att reflektera över grammatiska luckor i den egna 
mentala versionen av språket (Abrahamsson, 2009).  

Krashen (refererad i Lightbown & Spada, 2006) menar att det finns ett så kallat 
affective filter som säger att stora mängder av begripligt inflöde inte nödvändigtvis 
kommer att tillägnas på grund av en metaforisk spärr eller barriär. Affect refererar i 
det här fallet till känslor, motiv, behov, attityder och känslomässiga tillstånd som kan 
begränsa tillägnandet. En inlärare som är spänd, nervös eller uttråkad filtrerar bort 
inflöde och gör det otillgängligt för tillägnande.  

2.4 Kognitiva teorier 
Enligt Bruner (refererad i Ericsson, 1989) är en hög inre motivation av stor vikt för 
språkinlärning. Elevernas studier måste bygga på deras egna behov och intressen. 
Det som driver dem till att suga åt sig kunskaper, begrepp och erfarenheter är deras 
egen nyfikenhet, vilken bildar en bas för uppfattningar av verkligheten eller modeller 
av den. När det gäller inre motivation är kompetens: språket, intellektet, olika 
färdigheter de faktorer som hjälper individen att klara av och behärska sin närmaste 
omgivning. Man erövrar ett kunskapsområde och stärker självkänslan och får en 
starkare identitet. Känslan av att lyckas blir en belöning. En annan viktig faktor är 
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identifikation. Under inlärningsprocessen söker sig eleven till olika referensgrupper 
och personer som den kan efterlikna. Eleven genomgår därmed en 
socialiseringsprocess, eftersom den hittar en grupp eller olika personer som den vill 
identifiera sig med. Det uppstår en kontakt som skapar en känsla av gemenskap och 
eleven anammar vissa roller. På detta sätt uppstår äkta, inre, motivation som utgör 
den mest effektiva formen för inlärning. Intresse, behov, vilja att lära sig och en 
strävan mot självförverkligande med hjälp av lärarens stimulans utgör alltså basen 
för lärandet. 

Piaget säger, enligt Ericsson (1989) att inre motivation finns inom alla barn. Det 
gäller bara att hitta, ta till vara på, stimulera och utveckla den. Lärarens beteende bör 
vara präglat av kommunikation. Här är empati en viktig egenskap. Läraren bör ha en 
förmåga att kunna uppfatta hur barnet, tänker och känner. Man ska kunna 
känslomässigt bedöma elevens utvecklingsnivå och möta dennas behov och stimulera 
fram en lösning. Piaget framhäver också elevens aktivitet eftersom tolkningen av 
omvärlden är en aktiv process. Det är så att när individen tar till sig, internaliserar, 
förstår omvärlden och nya intryck passar in i den egna föreställningsvärlden sker en 
assimilation. Och när individen anpassar sig till omgivningen, påverkar och vidgar 
sina föreställningar sker ackommodation. Piaget benämner dessa två aktiviteter som 
”functional behavior based on interest”, vilket motsvarar riktigt engagemang, och 
”performance” (inte samma som Chomskys) vilket snarare betyder ett slags 
sysselsättning.  

Ericsson (1989) menar att den främsta motivationen är målspråket i sig, dess länder 
och människor när det gäller undervisning i främmande språk. Hit hör musik, konst, 
litteratur, allmänna kultur, teknik samt seder, bruk och levnadsvanor. Allt detta bör 
ingå i undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. När man inte kan nå 
elevernas egen verklighet själv måste man ta till reproduktioner av denna i form av 
grammofonskivor, ljud- och videokassetter, filmer, böcker, tidningar och tidsskrifter 
samt annat autentiskt material från målspråksländerna. Eleverna måste få upptäcka 
att målspråket inte enbart förekommer i läroböckerna för analys, utan att det utgör 
ett viktigt medel för kommunikation för många människor, vilket fungerar 
motivationshöjande. Det är viktigt att innehållet i de texter som eleverna läser eller 
lyssnar på är så äkta så möjligt. Ju mer äkta de är desto mer meningsfull blir 
undervisningen.  

2.5 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet, med språkpsykologen Vygotskij som grundare, säger 
att kognitiv utveckling, som inkluderar språkutvecklig, uppstår som ett resultat av 
social interaktion mellan olika individer (Lightbown & Spada, 2006). Till skillnad 
från de psykologiska teorier som ser tänkande och tal som två självständiga 
processer, ser den sociokulturella teorin dessa två som sammanflätade. Tal och 
skrivande framkallar tänkande, vilket innebär att man kan ta kontroll över sina 
mentala processer genom att man internaliserar det som sägs vid social interaktion. 
Lärandet sker när interaktion uppstår med en motpart som befinner sig i närmaste 
utvecklingszon, vilket då resulterar i att lärande på en högre nivå blir möjlig, 
eftersom det finns stöd från olika parter som kan mer än den lärande.  

Enligt Vygotskij (refererad i Säljö, 2005) uppfattar människor inte världen direkt, 
utan det sker med hjälp av fysiska (artefakter) och intellektuella (semiotiska) 
redskap. Undervisningen, utifrån detta synsätt, ska huvudsakligen hjälpa eleverna att 
behärska semiotiska verktyg, samt erbjuda kunskap om hur man kan använda olika 
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artefakter. Säljö (2005) anser att individen använder dessa redskap för att kunna 
förstå sin omvärld. Inlärning sker i sociala sammanhang med hjälp av språket och 
redskapen, som ska hänga samman med tidsenliga redskap för att hjälpa elever att 
behärska och förstå sin omvärld. Artefakter är fysiska föremål som till exempel 
penna, linjal, miniräknare och lexikon, medan semiotiska kan vara språket, 
vetenskapen, kemi eller tidmätning. 

Några forskare, bland dem Lightbown & Spada (2006), har ifrågasatt huruvida 
Vygotskijs närmaste utvecklingszon överensstämmer med Krashens i+1. Enligt 
undersökningar har man dock kommit fram till att det inte är möjligt att jämföra 
dessa två koncept, eftersom de bygger på två olika idéer om hur inlärning går till. 
Vygotskijs teori bygger på en metaforisk omgivning i vilken inlärning sker genom 
samproduktion av kunskap i ett samarbete med en motpart, medan inflöde kommer 
utifrån i Krashens teori, och fokus ligger på den aktuella utvecklingsnivån. Inom det 
sociokulturella perspektivet samproduceras kunskap vid en social interaktion som är 
en form av ett privat samtal.  

2.6 Formellt och informellt lärande 
För att definiera inlärning hänvisar Abrahamsson (2009) till en distinktion som 
gjordes av språkforskaren Krashen. Denna särskiljer tillägnande och lärande. Han 
skiljer det automatiska och naturliga tillägnandet som lärande som sker utifrån 
språkligt inflöde och interaktion med målspråkstalare från det mer konstgjorda och 
formfokuserade lärandet som sker i klassrumsmiljö. Krashen menar att ”äkta” 
andraspråksbehärskning, som är automatisk, intuitiv och implicit, är den som gör att 
vi kan producera och förstå yttranden på målspråket. Det kan jämföras med det sätt 
som på vilket barnet ”snappar upp” eller ”suger i sig” sitt modersmål, utan att tänka 
på att det lär sig språket, alltså en omedveten språklig intuition där man inte tänker 
på att förklara eller fundera kring grammatiska regler. Eftersom denna kompetens är 
den äkta och används vid talproduktion, borde undervisningen vara inriktad på att 
främja den, det vill säga det naturliga tillägnandet. Den andra formen av tillägnande 
av språkkunskaper kallar Krashen explicit och den uppstår i den formella 
undervisningen där fokus snarare ligger på språklig form än innehåll. Denna används 
inte för att spontant producera eller förstå målspråket, utan mer för att kontrollera 
och korrigera egna yttranden. Inläraren lär sig att verbalisera genom att förklara och 
resonera kring hur enskilda grammatiska regler fungerar. Denna form av inlärning 
ser Krashen som sekundär och mindre intressant, eftersom den finns till endast för 
att kunna inspektera det egna utflödet, och inte för att initiera eller producera egna 
yttranden.  

Abrahamsson (2009) förklarar det typiska formella lärandet som sker i klassrummet 
och även olika klassrumstyper där språkinlärning äger rum. 
Främmandespråksundervisning som engelska, franska, tyska etc. sker även om 
språket inte talas naturligt i omgivningen. I detta fall finns mycket begränsade 
möjligheter till naturligt inflöde och innehållsorienterad interaktion. Under de 
senaste 40 åren har man gått från en typisk form-, regel- och skriftbaserad 
undervisning, där imitation, drillning och översättningsövningar har varit i fokus, till 
en mer kommunikationsbaserad undervisning, med fler inslag av språklig 
förhandling och produktion av språk. Enligt Abrahamsson (2009) kan ett problem i 
ett sådant klassrum vara att interaktionen ofta sker mellan lärare och elev, vilken på 
många sätt skiljer sig från den naturliga interaktionen som sker utanför klassrummet. 
I många fall representerar läraren kanske den enda förebild och källa till 
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språkexponering i undervisning av främmande språk. Abrahamsson (2009) menar 
att detta inte motsvarar ett behov av rikt varierat inflöde som krävs för en gynnsam 
utveckling av språket. Sådan interaktion kan tendera att karaktäriseras av uppvisning 
snarare än genuinitet, eftersom den inte är förhandlingsbar och kan vara förutsägbar 
för att den saknar kommunikativ kraft. Eftersom läraren ställer frågor och det bildas 
mönster utifrån vilka eleverna svarar (på frågor om veckodag eller månad t.ex.) så 
berövas eleverna träning i viktiga funktioner som initiativtagning i ett naturligt 
samtal.  

En annan klassrumsaktivitet som skiljer sig från den typiska lärar-elev-interaktionen 
är den som bygger på att elever diskuterar i smågrupper och samarbetar kring 
språkligt material och uppgifter (Abrahamsson, 2009). Det inflöde som då uppstår 
brukar kallas interlanguage talk, och även om det inte ser precis ut som målspråket 
så förekommer mer förhandling eleverna emellan, än i andra typer av 
kommunikationsmönster i klassrummet. Enligt studier har den sortens interaktion 
visat sig ha mer autentiskt förhandlande än vad den typiska lärar-elev-interaktionen 
har. 

2.7 Tidigare forskning 
Darlene Koenig (2011) har i artikeln Social media in the school house skrivit om sin 
undersökning där syftet var att ta reda på hur eleverna arbetar med sociala medier. 
Hon har intervjuat en lärare och observerat undervisningen. Hon skriver att Twitter, 
Facebook, Google-dokument och andra former av sociala medier minskar 
mellanrummet mellan kulturer, precis som de expanderar synen på hur ett typiskt 
klassrum ska se ut. Kan läraren använda dessa i studiesyfte? På gymnasieskolan 
Johnston High School i staden Johnston i Iowa, USA, har läraren Sarah Brown 
Wessling, som även är, på nationell nivå, utsedd till årets lärare 2010, introducerat 
hur man använder ett Google-dokument för eleverna. Det är en kostnadsfri, 
webbaserad tjänst, som tillåter eleverna att skapa och redigera ett gemensamt 
textdokument, medan man samtidigt samarbetar i verkligheten. Eleverna jobbar med 
ett projekt där de läser olika berättelser utifrån ett genusperspektiv och diskuterar 
hur de är konstruerade och uppbyggda. Samtidigt med detta använder sig eleverna 
också av Facebook och Twitter i studiesyfte genom att dela med sig information och 
uppgifter till sina klasskamrater. I intervjun säger läraren Wessling att hon ser ett 
stort värde i introduktionen av sociala medier, som ett sätt att expandera 
lärandesituationen och få in en ny dimension bortom den typiska 50-minuters 
lektionen.  

Dabbagh och Kitsantas (2011) har i sin studie Personal Learning Environments, 
social media, and self-regulated learning: A natural formula for connecting formal 
and informal learning skrivit om en personlig lärandemiljö som ett pedagogiskt 
verktyg för att integrera formell och informell inlärning genom användande av sociala 
medier och självkontrollerad inlärning i högre utbildningskontexter. Syftet med 
studien, som tog plats i Tyskland, är att undersöka forskning som stödjer deras 
hypotes och konceptualisera sambandet mellan personliga lärandemiljöer, sociala 
medier och självstyrd inlärning, samt att komma fram till en stomme som stöttar 
användning av sociala medier för att skapa personliga lärandemiljöer som främjar 
självstyrd inlärning. Exempel på sociala medier som elever kan använda sig av är: 
bloggar – för att i ett sätta upp egna mål och skriva ner reflektioner, egna nät-
encyklopedier – för att organisera innehåll, Google-kalender – för att planera sina 
studier, Youtube – för att skapa ett eget mediearkiv samt sociala nätverkssidor – för 
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att skapa en egen akademisk profil. Forskarnas slutsatser säger att en personlig 
lärandemiljö kan skapas av studenter beroende på deras formella och informella 
behov, men alla elever har inte den kunskapen eller förmågan att klara av en 
självstyrd lärandeprocess och använda sociala medier på ett effektivt sätt. Genom att 
lära studenter hur de blir mer effektiva och självstyrande kan man tillägna sig 
grundkunskaper i hur de kan lyckas med konceptet kring personliga lärandemiljöer 
genom användning av sociala medier. Även om stommen som är konstruerad i denna 
studie inte har testats empiriskt, finns det bevis på att studenter blir mer motiverade 
och skapar effektiva och varaktiga lärandemiljöer genom dessa förslag.  

Emmy Swärd har i sin uppsats Lärares erfarenheter av att använda sociala medier i 
undervisning (2010) genom intervjuer undersökt hur högstadielärare använder 
sociala medier för att nå ut till eleverna och vilken erfarenhet lärarna har av det. 
Swärd hävdar att dagens ungdomar är vana att använda olika medier, social medier 
och Internet på sin fritid. Swärd menar att eleverna är vana brukare av sociala medier 
och ny teknik, men lärare som inte är vana vid denna nya teknik kan ställa sig 
tveksamma till användandet i klassrummet eftersom de inte längre automatiskt har 
den naturliga auktoritära rollen. Dock är många lärare, enligt Swärd, villiga att testa 
användandet av medier i undervisningen för att skapa nya sätt att lära sig.  
 
Swärds (2010) resultat tyder på att lärarna i hennes undersökning vill använda 
sociala medier i undervisningen eftersom det är ett så pass välbekant fenomen för 
eleverna. Även om lärarna i hennes undersökning arbetar på olika sätt med medierna 
anser de att sociala medier ger eleverna möjlighet att träna på att samarbeta och 
använda datorerna på ett annat sätt än på fritiden. Lärarna använder de sociala 
medierna för att nå eleverna och skapa intresse och glädje utifrån en värld som 
många av eleverna redan behärskar.   Lärarna har fått positiv respons från 
föräldrarna och även om alla elever inte behärskar användandet av datorer och 
sociala medier ser lärarna i undersökningen fortfarande metoden som didaktisk. 
Swärds slutsats är att de positiva effekterna med att jobba med sociala medier 
överväger de negativa. De negativa sidorna handlar framför allt om att inte alla elever 
har tillgång till Internet och dator hemma och kan därför inte genomföra sin läxa 
hemma. Det handlar också om att elever kanske inte är vana att använda datorn som 
ett verktyg i skolan utan mer för underhållning. Det är därför viktigt att ge dem 
chansen att öva på detta. Avslutningsvis menar Swärd att datorn behöver få en större 
plats i skolans undervisning för att inte skapa klasskillnad mellan dem som kan 
använda datorer och dem som inte kan det. Detta innebär också att lärare behöver 
utbildas i hur man använder datorer och sociala medier i undervisningen.  
 
I artikeln Engelska- ett språk utan gränser (2003) skriver Karin Aijmer att engelska 
internationellt sett har kommit att bli en s.k. lingua franca, dvs. ett kontaktspråk 
som används då talare t.ex. saknar ett gemensamt förstaspråk eller har olika 
dialekter. Aijmer menar att engelskan tvärtemot det “vanliga” användandet av lingua 
franca har kommit att användas som ett kontaktspråk bland ett stort antal talare 
både i Europa och internationellt. Aijmer menar att: 

Språket fungerar som en livlina för den semestrande turisten och som ett kontaktspråk för 
kommunikation inom vetenskap och kultur. Många ser emellertid engelskan som ett hot mot 
den kulturella och den språkliga identiteten och som ett hot mot demokratin, eftersom alla 
inte har lika goda kunskaper i språket och samma möjligheter att använda språket.  

                                (Aijmer, 2003, s. 1) 
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Aijmer (2003) beskriver engelskans utbredning i termer av tre olika koncentriska 
cirklar; den inre, yttre och växande kretsen. I den inre kretsen används engelska som 
första språk och den består bl.a. av Storbritannien, USA, Kanada, Irland, Australien, 
Nya Zeeland och Sydafrika. Den yttre kretsen består bl.a. av forna brittiska kolonier 
där engelska har officiell status som andra språk och används inom vissa 
samhällsfunktioner som administration, undervisning, radio och TV. Några exempel 
på länder är Ghana, Nigeria, Indien och Singapore. Den sista, växande kretsen, består 
av de engelsktalande som inte har engelska som modersmål utan har lärt sig det som 
främmande språk. Hit hör t.ex. Sverige och de andra länderna i Norden. Aijmer 
menar att:  
 

Det är troligt att antalet människor i den växande kretsen kommer att öka. Av de ca 
[700] miljoner personer som talar engelska är mindre än hälften infödda talare. 
Engelskan har således en unik ställning bland Europas språk eftersom den talas av fler 
icke-födda än infödda talare.     
       (Aijmer, 2003, s.1) 

 
Av Europas ungdomar är det cirka fyra femtedelar som lär sig engelska och t.ex. 
endast en femtedel som lär sig franska. De flesta lär sig språket i klassrumsmiljö 
istället för på naturlig väg. Aijmer (2003) skriver att engelskans popularitet inte 
nödvändigtvis handlar om att det är lättare än andra språk att lära sig, utan snarare 
kan populariteten handla om engelskans ställning som kolonialmakt, och med ännu 
större sannolikhet, USA:s globala dominans inom ekonomi, handel, vetenskap och 
nöjesindustri.  
 
Sverige är ett mångkulturellt samhälle med människor från olika sociala, kulturella, 
ekonomiska och språkliga bakgrunder. Aijmer (2003) hävdar att eftersom Sverige är 
ett litet land behöver invånarna kunna både svenska och engelska, helst fler språk, för 
att kunna kommunicera med resten av världen. Aijmer ser engelskan som ett verktyg 
svenskarna använder för internationell kommunikation inom olika områden som 
medicin, teknik och vetenskap. När det gäller den engelska som inlärare talar menar 
författaren att den visar på en stor variation och något som kan ses i Sverige är att 
brittisk och amerikansk engelska inte längre skiljs åt utan att många elever talar en 
engelska som utmärks av att de två varianterna närmat sig varandra i avseende på 
uttal och kanske till och med ordförråd och grammatik. Vidare menar Aijmer att 
många av de språkdrag som är utmärkande för den engelska som inlärare talar är 
också typiska för engelska som lingua franca.  

 
Ana Majstorović har i sin uppsats Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning 
(2010) bl.a. skrivit om vilka uppfattningar elever på gymnasienivå har kring sin egen 
språkinlärning av främmande språk. Syftet var att ta reda på dessa och att ta reda på 
vilka områden i språkundervisningen som måste vidareutvecklas för att skapa en 
gynnsam språkinlärningsmiljö. Slutsatsen är att eleverna har en god bild över vilka 
delar de behöver förbättra i sin egen språkutveckling och vilka de svaga punkterna i 
språkundervisningen är.  

 
Alla elever i Majstorović (2010) studie ansåg att kunna tala flera språk bara har 
fördelar. När det kommer till lärarnas roll ansåg eleverna i studien att den är viktig 
och att denne bör tala i så stor utsträckning som möjligt på målspråket. För att öka 
motivationen och intresset tyckte de att elevinflytandet ska vara mer synligt i 
lektionsplaneringen så att deras intressen och fritidssysslor blir inkluderade i 
språkundervisningen.  
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Alla eleverna i studien (Majstorović, 2010) är införstådda i att felrättning är en 
oundviklig del från lärarens sida och att denne behöver korrigera och påtala fel som 
upprepas. Eleverna ansåg dock att det ska förekomma sparsamt och försiktigt så att 
det inte hindrar flytet i konversationen En elev ansåg dessutom att man kan tappa 
lusten att lära sig och en annan elev ansåg felrättning som helt onödig.  

 
Majstorović (2010) frågade också sina respondenter vad de anser vara viktigast i 
språkundervisningen. En elev svarade att det var att känna sig vad Kraschen kallar 
“immersed”, dvs. försjunken i språket och att hela tiden tvingas använda målspråket 
istället för att använda genvägar via modersmålet. Eleverna ansåg att en 
verklighetsanknuten undervisning är viktig och därför tjänar t.ex. inte gamla engelska 
texter någonting till. Många av eleverna i studien ansåg att ett ultimat sätt att lära sig 
ett annat språk var att läsa böcker och att se på filmer med målspråket, antingen 
auditivt eller textat. När det gäller de fyra färdigheterna tyckte de intervjuade 
eleverna att läsa och att lyssna är lättare än att skriva och att tala.  

 
Slutsatsen som Majstorović (2010) kommit fram till gällande språkundervisningen är 
att elever behöver riklig stimulans, input av olika slag, dvs. att de ska få språkliga 
intryck på fler sätt än ett, ett positivt klassrumsklimat och ett starkt stöd för att kunna 
utveckla sina språkliga förmågor.  

2.8 Styrdokument  
Här presenteras de gällande styrdokumenten för grundskolans senare år och ämnet 
engelska för årskurs 7-9. 

2.8.1 Läroplan 
Lgr11 är den nyaste läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
och den togs i bruk höstterminen 2011. I läroplanen står det att läsa om 
“övergripande mål och riktlinjer för utbildningen under rubrikerna normer och 
värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skolan och omvärlden samt 
bedömning och betyg” (s. 4). Lgr11 syftar bl.a. till att “elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en 
livslång lust att lära” (s. 8).  

 
Enligt den nya läroplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs behov och 
förutsättningar och främja elevers fortsatta lärande med utgångspunkt från tidigare 
kunskaper, intressen, bakgrund och språk. Vidare ska utbildningen vara likvärdig 
oavsett var i landet den anordnas, däremot behöver den inte utformas likadant. Lgr11 
tydliggör att det finns olika sätt att nå målet, bl.a. sett utifrån elevers olikheter, 
förutsättningar och behov, och därför kan inte undervisning utformas lika för alla.  
Undervisningen ska enligt Lgr11 förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet 
och genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva sitt inflytande och att ta ansvar. Vidare är det 
viktigt att eleverna lär sig att kritiskt granska fakta och förhållanden då de ska 
orientera sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Lgr11 menar att av den anledningen blir studiefärdigheter och 
metoder för att tillägna sig ny kunskap viktiga.  
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Gällande språk står det att “språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade”. Genom att erbjuda eleverna chans att samtala, läsa och skriva kan de 
utveckla sin kommunikation och därmed skapa tilltro till sin egna språkliga förmåga.  
 

2.8.2 Kursplan i ämnet engelska 
Enligt kursplanen i ämnet engelska, som finns i Lgr11, ska kursplanen syfta till: 

 
… att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och 
sammanhang där engelska används som tilltro till sin förmåga att använda språket i 
olika situationer och för skilda syften. Genom undervisningen ska eleverna ges 
möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att 
förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i 
tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och 
mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna 
använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när 
språkkunskaperna inte räcker till. 

                       (Kursplan i ämnet engelska, Lgr11, s. 30) 

 

Enligt kursplanen ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sina 
kunskaper om sociala livsvillkor, företeelser, situationer och områden där det 
engelska språket talas. Undervisningen ska också ge eleverna kunskaper i att 
“värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor” (s. 
30). Vidare står det att eleverna ska ges förutsättningar för att kunna använda olika 
hjälpmedel för att lära sig, förstå, skapa och kommunicera.  

 
Det centrala innehållet i kursplanen för ämnet engelska i årskurs 7-9 sammanfattar 
innehållet i undervisningen utifrån de fyra färdigheterna. Att lyssna och läsa 
benämns som receptiva färdigheter och att tala och skriva, och här även samtala, 
som produktiva färdigheter. För kommunikationen är det viktigt att den bl.a. berör 
aktuella och för eleverna välbekanta områden, intressen, vardagliga situationer, 
aktiviteter, åsikter, känslor, framtidsplaner, sociala relationer och kulturella 
företeelser där engelska används.  

3. Metod 
I det här avsnittet beskriver vi hur vi gick tillväga för att samla in data, hur vi valde 
respondenter, hur vi utförde studien, studiens tillförlitlighet och reliabilitet och till 
sist de etiska överväganden som vi har haft i åtanke under studiens utförande. 

3.1 Datainsamling 
För att få mer fullständiga och mer adekvata svar på våra fyra huvudfrågor har vi 
kombinerat två metoder. Den ena metoden är kvantitativ i enkätform och den andra 
en kvalitativ intervju i fokusgrupp. 

Vi började med enkätstudien då vi ville nå en större grupp elever och få en bred och 
generell bild av elevernas kunskaper i engelska och i inlärningsmetoder. En 
kvantitativ metod använder man, enligt Denscombe (2010) för att beskriva, 
organisera och resumera statistik.   
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Vi valde att använda oss av fasta frågor med svarsalternativ då de enkelt låter sig 
analyseras (Denscombe 2010) även om vi var medvetna om att det är möjligt att 
svarsalternativen inte alltid motsvarar respondentens uppfattning av saken. Skalan 
var en femgradig ordinalskala med fasta frågor och svarsalternativ. 

För att strukturera och iordningställa vår enkät utgick vi från våra fyra huvudfrågor; 
Hur bra anser eleverna att de är på engelska? Hur mycket anser eleverna att 
formellt och informellt lärande bidrar till deras: a) hörförståelse, b) läsförståelse, c) 
skriftliga förmåga, d) muntliga förmåga? På vilket sätt bidrar formellt och 
informellt lärande till elevernas språkutveckling? I vilken utsträckning får eleverna 
använda de metoder som de anser att de lär sig engelska bäst genom i 
klassrummet? 
 
Varje fråga i enkäten ämnar sedan ge svar på våra fyra huvudfrågor och syftet. 
Frågorna konstruerades utifrån den pålästa bakgrundslitteraturen och på vår egen 
erfarenhet.  
 
En annan fördel med en kvantitativ metod, enligt Denscombe (2010), är att 
resultaten är konkreta och man behöver inte göra en egen tolkning som man gör i en 
kvalitativ studie. Dessutom menar Denscombe att användandet av en enkät med 
bestämda svarsalternativ ger ett mer koncist svar. En nackdel med en kvantitativ 
studie i enkätform kan vara att man inte lyckas få fram respondenternas åsikter och 
att de är begränsade till att endast svara på de frågor som är ställda och de 
svarsalternativ som redan finns, oavsett om de har ett annat svar.   
 
För att få en mer djupgående förståelse för enkätsvaren valde vi att göra en 
semistrukturerad fokusgruppsintervju. Detta är en kvalitativ metod som framför allt, 
enligt Stukát (2005), används för att tolka och förstå de resultat som insamlats under 
intervjun. Syftet med intervjun i fokusgrupp var att ta reda på mer konkret just vad 
det är som respondenterna menar att de lär sig, grundat på våra enkätfrågor. 
Denscombe (2010) beskriver att intervjuer i fokusgrupper utförs på en liten grupp 
människor av en ”moderator”, vilken är personen som utför studien, för att 
undersöka attityder och uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt område. 
Intervjuaren är inställd på att vara flexibel när det gäller frågornas ordningsföljd. Det 
är viktigt att låta informanterna utveckla sina idéer och tala öppet och utförligt om 
ämnet. Betoningen ligger på de intervjuade som utvecklar sina synpunkter 
(Denscombe, 2010).  
 
Fokusgrupper, enligt Denscombe, är särskilt användbara för att förstå bakomliggande 
motiv och betydelse och förklarar specifika åsikter och synpunkter. Dessutom anses 
en fokusgruppsintervju vara mer dynamisk än en enskild intervju då respondenterna 
kan stimulera varandra och utveckla varandras inlägg.  

3.2 Respondenter  
Vår studie är uppdelad i två områden; en kvantitativ med frågor i enkätform, och en 
kvalitativ med frågor under en intervju i fokusgrupp.  

Respondenterna i den kvantitativa delen är elever i årskurs nio på två olika 
grundskolor i Mellansverige. Alla respondenterna läser engelska. Totalt deltog 167 . 
För att välja ut respondenterna hade vi i åtanke det Denscombe skriver om urvalet av 
respondenter (2010). Han beskriver principen om subjektivt urval, dvs. att välja 
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respondenter som vi vet har kunskaper inom det valda området. Denscombe 
beskriver också principen om bekvämlighet, dvs. att välja de respondenter som finns 
till hands. Vi valde därför elever i årskurs nio, på skolor som vi kände till och kunde få 
snabb kontakt med.  Dessutom ansåg vi att de har kommit långt i sin 
kunskapsinhämtning i ämnet engelska.  

Respondenterna i intervjun i fokusgrupp valdes ut på samma principer som dem till 
enkäterna, dvs. subjektivt urval och bekvämlighetsprincipen. Dessa respondenter var 
elever som vi visste hade deltagit i enkäten och som själva anmälde sig till att delta i 
en intervju. Totalt deltog sex respondenter, fyra killar och två tjejer, från en av 
skolorna i fokusintervjun som baserades på frågorna från enkäten. Vi valde både 
killar och tjejer eftersom vi trodde att de har olika vanor och förhållningssätt när det 
gäller användandet av sociala medier och andra medier. 

3.3 Tillvägagångssätt  
För att kunna genomföra studien kontaktade vi två grundskolor i Mellansverige där vi 
kände både personal och elever väl. Vi presenterade oss och syftet med studien. Vi 
frågade engelsklärarna på respektive skola om vi fick genomföra en studie i 
enkätform under några av engelsklektionerna. När vi hade fått lärarnas samtycke 
delades missivbrevet och enkäten ut i pappersformat till alla elever i årskurs nio 
under någon av deras engelsklektioner. Vi presenterade oss och syftet med studien 
och bad eleverna att läsa igenom första sidan som var missivbrevet. Efter att de hade 
läst brevet sade vi muntligt att det var frivilligt att delta. Det tog ca 10 minuter för 
eleverna att fylla i enkäten. Enkäterna samlades sedan in för att senare sammanställa 
resultaten. Av totalt 167 enkäter fick fem stycken plockas bort från 
resultatsammanställningen pga. ofullständigt ifyllda svar, vilket Denscombe (2010) 
kallar för internt bortfall. Totalt antal fullständiga enkäter blev 162 stycken fördelade 
på 86 killar och 76 tjejer.  

För att genomföra intervjun i fokusgrupp, som skedde på en av skolorna, kontaktade 
vi alla engelsklärare för att få samtycke till intervjun. Vi valde sedan en klass med 25 
elever, utifrån den tid som fanns och planering som deras engelsklärare hade gjort. I 
denna klass valde vi, i samråd med deras engelsklärare, sex olika elever med så stor 
spridning inom kunskapsnivå, kön och fritidsintresse som möjligt. Det var särskilt 
viktigt att få spridning kring deras fritidsintressen, för att vi ville täcka alla sociala 
medier och andra medier i vår enkät och fokusgrupp 

Intervjun ägde rum i ett litet klassrum där endast eleverna och en av oss som 
moderator var med. Eleverna satt på stolar runt i en cirkel kring ett bord. Intervjun 
startade genom att moderatorn berättade kort om ämnet och studiens syfte och de 
etiska principer som följs. Moderatorn uppmanade respondenterna att svara så 
öppet, ärligt och detaljerat som möjligt. Till sin hjälp hade moderatorn nedskrivna 
semistrukturerade frågor, baserade på enkäten. Dessa fungerade som en 
grundstomme vid intervjun. Moderatorn spelade in intervjun. Intervjuns längd 
motsvarade en lektionstimme, det vill säga 50 minuter.  

3.4 Databearbetning 
För att sammanställa resultatet från enkäten räknade vi frekvenserna på varje 
svarsalternativ i enkäten. Därefter räknade vi ut hur många procent av det totala 
antalet deltagare varje svar motsvarade. 
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För att sammanställa resultatet från fokusintervjun transkriberade vi hela intervjun. 
Därefter läste vi den flera gånger för att kategorisera och strukturera de svar som vi 
fann relevanta för studiens syfte. Vår analys av resultaten är baserade på vår egen 
tolkning av informanternas svar. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
När det gäller reliabiliteten, tillförlitligheten i uppmätta värden, och validiteten, om vi 
har undersökt det vi har avsett att undersöka, är det stora antalet respondenter i den 
kvantitativa studien en fördel. Användandet av en enkät i form av en femgradig 
ordinalskala med bestämda svarsalternativ gör också att resultaten är svåra att 
missräkna och misstolka. Något som kan påverka reliabiliteten är hur 
respondenterna har uppfattat frågorna och om vi har sammanställt svarsalternativen 
i enkäten rätt eller fel trots att vi kontrollräknade dem tre gånger. Gällande 
validiteten finns det ingen möjlighet att kontrollera sanningshalten i svaren. Vi var 
därför på plats under utförandet av enkäten i syfte att förklara om någon fråga var 
svår att tolka. 

Intervjun i fokusgruppen baseras på respondenternas egna åsikter kring frågorna i 
enkäten och de semistrukturerade frågorna. Vi har utgått från att respondenterna är 
så ärliga och konkreta som möjligt när det gäller hur de ser på sin egen inlärning och 
kunskap. Något som stärker reliabiliteten är, enligt Denscombe (2010), att 
anonymiteten i hela studien minimerar risken för att respondenterna inte vågar vara 
uppriktiga. Genom att använda två olika metoder har vi velat nå en djupare förståelse 
av företeelsen och försöka kontrollera resultaten. 

3.6 Etiska överväganden 
Under genomförandet av vår studie har vi tagit i beaktande Vetenskapsrådets (1990) 
fyra etikregler. Ur forskningsetisk synvinkel är det ett krav att individens identitet ska 
skyddas.  

Informationskravet innebär att de som ska delta i studien får information om syftet 
med studien samt att medverkan i studien är frivillig och att de kan välja att avbryta 
sitt deltagande när som helst under studiens fortgång. I vårt missivbrev till 
informanterna har vi informerat om syftet med vår studie samt om de rättigheter de 
har som deltagare i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som ska medverka i studien ska ge 
samtycke till sitt deltagande. I missivbrevet som vi delade ut i samband med enkäten 
och fokusintervjun har vi bett om deltagarnas samtycke genom att de helt enkelt 
valde att fylla i enkäten eller inte, och att delta i fokusintervjun eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att de som medverkar ska vara säkra på att deras 
anonymitet skyddas. Vi har både i missivbrevet och innan enkäten och fokusintervjun 
informerat om att alla uppgifter hanteras konfidentiellt samt att endast vi kommer ha 
tillgång till resultaten.  I vår studie har vi inte nämnt några namn eller andra 
uppgifter som skulle kunna röja de aktuella informanternas och skolornas identiteter. 

Nyttjandekravet innebär att det material som insamlats under studien inte får 
användas i kommersiella eller andra liknande syften som inte är vetenskapliga, utan 
endast med avsikt för forskning. Den information och det material som vi har samlat 
in under vår studie behandlas enbart av oss. 



15 
 

4.  Resultat  
Resultatet är uppdelat i två områden där kvantitativa data, som bygger på enkäten, 
redovisas i stapeldiagram som föreställer procentsatser. 

Den andra delen består av redovisning av kvalitativ data, som bygger på intervjun i 
fokusgruppen.  

4.2 Kvantitativa data 
I detta avsnitt redovisas resultatet från enkäten. Resultaten är uppdelade i sex olika 
figurer. 

4.1.1 Kunskap inom engelska  

 

*Figur 1. Respondenternas kunskap inom engelska uttryckt i procentsats. 

Enligt Figur 1 framgår det att mer än 80 % av eleverna som deltog i enkäten anser sig 
ha bra eller mycket bra kunskaper i engelska. Det är en liten del som anser att de är 
dåliga eller mycket dåliga.  

Tendenserna är relativt lika när det kommer till de fyra förmågorna - majoriteten av 
deltagarna anser att de har mycket bra kunskaper. Hörförståelse är den förmågan 
som med liten marginal utmärker sig gentemot de övriga. Där visar det sig att 78 % 
anser sig ha bra och mycket bra kunskaper.  

Läsförståelsen följer tätt därefter med 74 % av deltagarna som anser att deras 
kunskaper är bra eller mycket bra. Vad gäller den skriftliga och muntliga förmågan är 
det cirka 70 % av deltagarna som ser sina kunskaper som bra eller mycket bra.  
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4.1.2 Hörförståelse

 

* Figur 2. Respondenternas kunskap inom hörförståelse uttryckt i procentsats. 

Enligt Figur 2 som handlar om vad som mest bidrar till elevernas hörförståelse, ser vi 
en utmärkande tendens där film, tv och serier med engelskt tal är ett stort bidrag till 
språkutvecklingen. Nästan 90 % av deltagarna anser att dessa medier bidrar mycket 
eller väldigt mycket till utvecklingen av deras hörförståelse.  

Även musik med engelsk sång är en viktig faktor för utvecklingen av hörförståelsen. 
Mer än 60 % av deltagarna anser att musik bidrar mycket eller väldigt mycket. 

De övriga tre faktorerna som är tv-spel med engelskt tal, lyssnande på lärare och 
klasskamrater, samt slutligen följande av lärarens undervisning visar liknande 
tendenser där ungefär hälften av eleverna anser att detta bidrar mycket eller väldigt 
mycket till deras hörförståelse. 

4.1.3 Läsförståelse 

 

* Figur 3. Respondenternas kunskap inom läsförståelse uttryckt i procentsats. 
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Enligt Figur 3 ser vi tendensen att Facebook, Internetforum och Youtube, samt 
egenvald litteratur med tidningar och bloggar bidrar mest till deltagarnas 
läsförståelse. Drygt 60 % av eleverna anser att dessa medier bidrar mycket eller 
väldigt mycket till utvecklingen av deras läsförståelse.  

Tv-spel, läroböcker och lärarens instruktioner kommer därefter. Ungefär 40 % av 
eleverna tycker att dessa medier bidrar mycket eller väldigt mycket. Dock kan man 
säga att tv-spel har en jämn spridning och att cirka 25 % anser att detta bidrar lite 
eller inte alls, vilket inte gäller för de två övriga.  

En nämnbar tendens är också att 9 %, respektive 8 %, upplever att formell 
undervisning genom läroböcker och lärarens instruktioner bidrar väldigt mycket till 
läsförståelsen. Det är det lägsta resultatet av de fem olika alternativen. 

4.1.4 Skriftlig förmåga 

 

* Figur 4. Respondenternas skriftliga kunskap uttryckt i procentsats. 

Vi ser även i Figur 4 att elever anser Facebook, Internetforum och andra sociala 
medier vara den mest bidragande orsaken till deras utveckling av den skriftliga 
förmågan. Nästan 70 % av eleverna tycker att dessa bidrar mycket eller väldigt 
mycket och 10 % anser att de bidrar lite eller inte alls.  

Därefter följer chat och blogg, samt skapande av egna texter och inlämningsuppgifter 
på ungefär 60 % av eleverna som anser att dessa bidrar mycket eller väldigt mycket 
till den skriftliga förmågan.  

Exakt 50 % anser att skriftliga övningar i klassrummet bidrar mycket eller väldigt 
mycket till den skriftliga förmågan, medan knappt 40 % anser att lärarens 
undervisning är ett positivt bidrag. Störst andel negativa synpunkter faller på 
lärarens undervisning, där 41 % anser att den bidrar något, och 17 % tycker att den 
bidrar lite till utvecklingen av den skriftliga förmågan. 
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4.1.5 Muntlig förmåga 

 

* Figur 5. Respondenternas muntliga förmåga uttryckt i procentsats. 

Enligt Figur 5 visar det sig att 83 % av deltagarna anser att utlandsresor och engelska 
på fritiden bidrar mycket och väldigt mycket till deras muntliga förmåga. Detta 
tillsammans med engelska via Skype, MSN och Facebook, där 72 % anser att det 
bidrar mycket och väldigt mycket, är den dominerande faktorn som bidrar mest till 
utvecklingen.  

Tendenserna skiljer sig inte väsentligt mellan sång och drama på engelska och 
diskussionsövningar i klassrummet. Här anser ungefär hälften av eleverna att dessa 
är starka bidrag till deras utveckling. Lärarens undervisning och instruktioner är den 
faktorn som eleverna minst anser påverkar lärandet positivt. Här tycker 40 % av 
deltagarna att den bidrar mycket och väldigt mycket, medan 20 % tycker att den 
bidrar lite och inte alls. 

4.1.6 Den utsträckning som elever får använda sig av sina bästa inlärningsmetoder 

 

* Figur 6. Den utsträckning som respondenterna får använda sig av de metoder som de lär sig bäst 
genom i klassrummet. 
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Enligt Figur 6 ser vi att eleverna får använda sig av de metoder de lär sig bäst på allra 
mest inom den skriftliga förmågan. Lite mer än hälften av eleverna anser att de får 
mycket och väldigt mycket användning av passande metoder. Det är också en liten 
del, 17 %, som anser att man får lite användning av de bästa metoderna.  

Även den muntliga förmågan, där exakt hälften av deltagarna anser att de får god 
användning av de bästa metoderna i klassrummet, har ett positivt gensvar. Dock är 
det lite fler, 17 %, som anser att de i liten utsträckning får utnyttja de bästa 
metoderna för inlärning inom den muntliga förmågan.  

Tendenserna är ungefär likadana för läsförståelsen, där knappt hälften av eleverna är 
nöjda med hur mycket de får använda passande metoder i klassrummet. Det är också 
en liten del som är missnöjda, och anser att de i liten utsträckning kan jobba som de 
bäst lär sig.  

Hörförståelsen är den förmåga som eleverna är minst nöjda med. Totalt 44 % av 
eleverna tycker att de får mycket eller väldigt mycket möjlighet att använda sig av de 
metoder de lär sig bäst genom, medan 20 % tycker att de får göra det i liten 
utsträckning 

Noterbart är också att drygt en tredjedel av deltagarna i undersökningen anser att de 
i någon utsträckning får använda sig av de metoder de lär sig bäst genom alla fyra 
förmågor. Det är alltså varken mycket eller lite. 

4.2 Kvalitativa data 
Här presenteras resultatet från intervjun i fokusgrupp. Resultaten är uppdelade 
utifrån följande underrubriker, som är samma som i den kvantitativa delen.  

4.2.1 Kunskap inom engelska 

I fokusgruppen framgår att alla intervjudeltagarna anser att de är mycket bra på 
engelska. De ser sig som mycket bättre än andra ungdomar från andra länder som 
exempelvis Spanien och Italien. En deltagare nämner hur hon på en språkresa insåg 
att hon kunde tala mycket bättre än andra utländska elever, för att dessa inte kunde 
prata öppet och ofta stannade till för att hitta vissa ord. Flera av respondenterna har 
haft liknande erfarenheter då de varit utomlands och insett att de är duktiga.  

Anledningen till att de är bättre är för att de tror att de börjar med engelska tidigare 
än vad andra elever i europeiska länder gör. En av intervjudeltagarna berättar om en 
kompis från Tyskland som ser på engelska filmer med tyskt tal. Detta tror deltagarna 
kan vara en orsak till att de inte utvecklas lika mycket.  

Respondenterna hävdar alla att de har bättre uttal och att de vågar prata mer 
engelska än vad andra elever i andra länder gör. De tror även att svenska elever 
kommer i större kontakt med engelskan än vad man gör i övriga europeiska länder.  

De flesta av eleverna är överens om att tala och lyssna är enklast, om de ska urskilja 
någon av de fyra förmågorna. En anledning är att man då inte behöver stava ord och 
att man kan prata på fritt. De är också eniga om att deras läsförståelse är väldigt bra, 
så länge det inte handlar om någon komplicerad text. 

4.2.2 Hörförståelse 

Respondenterna förklarar i fokusgruppen att de lyssnar mycket på musik med 
engelsk text och att detta bidrar väldigt mycket till deras hörförståelse. Alla är eniga 
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om att man lär sig många nya ord, för att man gärna vill veta vad artisterna sjunger. 
Detta hjälper dem också att lära sig uttal, samt att kunna sätta ihop ord till meningar. 
Alla deltagare har någon gång letat fram texten på en sång och följt den till musiken. 
Majoriteten av dem gör det väldigt ofta. De gör det genom att skriva "lyrics" i Google, 
eller att följa texten på Youtube.  

Två av eleverna brukar översätta ord via internetlexikon, som Google Translate, om 
de inte förstår det. De övriga tycker inte att man behöver det, eftersom man kan 
förstå ordet utifrån sammanhanget när man hör andra ord i meningen. Vissa ord kan 
även vara lika svenskan, säger en av deltagarna, och därför behöver man inte slå upp 
orden.   

När det gäller film, tv och serier med engelskt tal anser eleverna att man lär sig 
väldigt många nya ord. Det är lite som med musik, men ännu effektivare eftersom 
man får höra orden i direkt handling. Man lär sig också hur en konversation går till: 
vad man kan säga i vissa situationer och vilka ord eller meningar som då passar. Det 
kan t.ex. vara hur man hälsar, eller hur man ska beställa något. Man får också ett 
tydligt exempel på hur vardagsspråk med slang används.  

De ser oftast serier på sina datorer. Alla elever förutom en, anser att de inte behöver 
någon översättning när de tittar på engelska serier. De tycker inte det behövs för en 
bättre förståelse. Den som använder översättning anser att det kan vara bra för att 
man ofta inte hör vad skådespelarna säger, om de talar lågt.  

Två av eleverna spelar aldrig tv-spel och tycker inte alls det bidrar till deras 
språkinlärning. De övriga, som är killar, spelar väldigt ofta. De nämner t.ex. spel på 
dator, Playstation, X-Box, iPod, iPhone, iPad och andra spel på olika hemsidor. De 
förklarar att instruktioner under spelets gång är på engelska. Det kan vara vissa 
uppdrag man får för att uppnå spelets mål. Dessa instruktioner kan komma i form av 
ljud och man behöver känna till dem för att veta vad spelet går ut på. Respondenterna 
säger att det brukar finnas översättning till dessa, men att man normalt sett inte 
behöver den, för att man förstår bra ändå. En av respondenterna säger också att 
instruktionerna är viktiga, för att de bidrar till en större inlevelse under spelets gång. 
Alla som spelar är överens om att man stöter på nya ord och lär sig dessa utifrån 
deras sammanhang. 

De flesta eleverna är också överens om att man lär sig mycket genom att delta i 
diskussioner och lyssna på andra klasskamrater under lektionstid. En elev lägger till 
att det är viktigt att innehållet är intressant och menar att om något är spännande 
lyssnar man extra noga, och då lär man sig också mer. Om innehållet är för svårt 
orkar man inte lyssna, för att det blir för mycket på en gång.  

Angående lärarens undervisning och hur den bidrar till inlärningen, så tror eleverna 
att den ofta kan bekräfta sådant som man redan lärt sig utanför klassrummet, även 
om man inte alltid tänker på det. Det händer oftare än vad man tror. De menar att 
självklart lär man sig nya saker också. Det blir en slags kombination av nya saker och 
sådant man redan kan. 

4.2.3 Läsförståelse 

I intervju i fokusgruppen säger respondenterna att Facebook och Internetforum kan 
bidra till läsförståelsen väldigt mycket. Alla respondenter är medlemmar i Facebook 
och de stöter ofta på engelskan där. De är med i olika grupper där det skrivs på 
engelska och de läser olika "fan-page" där. De brukar uppdatera sin status och skriva 
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något på engelska där de kort beskriver vad de gör, samt lägger upp bilder och 
videoklipp med kommentarer på engelska. En av deltagarna säger att man ofta 
skriver på engelska om något handlar om känslor. Informationen sprids väldigt 
snabbt där och om man gillar något ser alla andra kompisar och kollar själva.  

När det gäller tv-spel stöter respondenterna som spelar på olika informationstexter 
på engelska som måste läsas innan man kan installera spelet och börja spela det. Det 
kan vara ganska komplicerade texter som berör fakta om hur man ska gå till väga. 
Engelskan är det officiella språket inom tv-spelsvärlden och man skriver alltid 
engelska till varandra om man spelar online.  

Självvald litteratur är inte lika vanligt bland eleverna. De har lånat en bok någon gång 
och har en eller någon bok hemma. Bloggar däremot läser de mer frekvent.  En av 
deltagarna läser många bloggar som är på engelska. Det handlar om tjejbloggar och 
hon har cirka sju stycken som hon följer. Flera av dessa är skrivna av människor som 
bor i USA. De manliga respondenterna följer flera fotbollsspelare och andra 
sportstjärnor på Twitter. De läser deras kommentarer, som är i form av korta 
uppdateringar, om vad de gör eller vad som händer i deras liv. Det händer att de 
ibland kommenterar på engelska.  

Angående läroböcker i skolan tycker de flesta av respondenterna att de inte är så bra. 
Texterna är inte alls bra eller intressanta. Oftast är det gamla texter som de inte kan 
ta sig till, vilket alla är överens om. Böckerna är så gamla att man inte känner igen det 
från sig egen värld. Två av killarna tycker dock att böckerna kan vara bra för att det 
finns grammatikövningar som kan bidra till deras språkinlärning. Alla är överens om 
att det är viktigt att innehållet är intressant, för att då kommer man ihåg det och man 
kan ibland till och med vilja fördjupa sig på egen hand.  

Angående undervisningen i klassrummet råder det delade meningar om innehållet. 
Fyra av respondenterna tycker att det ofta händer att man redan kan mycket av 
innehållet av det som gås igenom på lektionen. En annan av respondenterna tycker 
att det är så på varje lektion. Han känner att han redan kan allt som gås igenom. 

4.2.4 Skriftlig förmåga 

Respondenterna i fokusgruppen säger att de ofta får öva sin skriftliga förmåga genom 
olika sociala medier. En respondent skriver ofta på engelska i sin egen blogg och 
kommenterar på engelska i många andra bloggar, som hon följer. Hon skriver även 
korta kommentarer på Twitter och Facebook samt på ett nytt nätverk som heter 
Instagram, där lägger man upp bilder och lägger till kommentarer på engelska. Den 
andra kvinnliga respondenten använder mycket engelska när hon chattar med 
kompisar från utlandet.   

De övriga respondenterna, som är manliga, använder engelskan i mindre 
utsträckning på sociala medier, men desto mer på olika onlinespel. De förklarar att 
det då handlar om ett lite annorlunda språk. Man använder sig av ord och uttryck 
som inte brukas i vardagen. Det blir mycket förkortningar och slang. Språket är inte 
nödvändigtvist korrekt, utan mer slarvigt. Det viktigaste är att få fram budskapet och 
att göra sig förstådd. De säger att språk handlar om att kommunicera och måste inte 
alltid vara helt korrekt. Även om man spelar mot andra svenskar, skriver man på 
engelska.  

Apropå skapandet av egna texter i klassrummet tycker de flesta eleverna att det är 
ganska lätt. Två av dem tycker inte att man alltid lär sig något. De andra tycker att de 
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har ett utbyte av det och att man lär sig mycket om det är roligt. Alla är dock överens 
om att det är viktigt att få sina texter rättade. Det visar att läraren bryr sig och att 
man kan korrigera sina misstag istället för att fortsätta skriva fel. 

4.2.5 Muntlig förmåga 

I fokusgruppen menade alla respondenter, förutom en, att de sjunger på engelska 
åtminstone någon gång. De som gör det ofta sjunger överallt; i skolan, hemma på 
fritiden och i duschen. En deltagare säger att det låter fel att sjunga på svenska och 
alla är överens om att sång bidrar till deras uttal, ordförråd och meningsuppbyggnad. 
En av deltagarna förklarar att man måste veta vad man sjunger, och kollar därför ofta 
upp ord, för att det vore fel att sjunga något man inte förstår.  

En annan deltagare förklarar: ”Det konstiga är att man inte tänker på att man lär sig 
just då. Men sen när man skriver något så blir det som i till exempel den låten, eller 
något man har hört någonstans tidigare. Man har det i bakhuvudet." 

När respondenterna är utomlands pratar de alltid engelska och detta menar de är då 
man lär sig att använda språket på riktigt. En säger att de ibland brukar prata 
engelska med varandra i skolan också. Vissa saker passar bättre att säga på engelska, 
vissa ord, speciellt när man skojar med varandra. Det händer dagligen att man 
använder vissa engelska ord istället för svenska - det passar helt enkelt bättre. 
Engelskan känns mer avslappnad. Detta gäller också svordomar. Språket låter 
mildare och blir inte lika allvarligt.  

De flesta av respondenterna använder Skype och MSN. Hälften av dem gör det ibland 
och andra hälften gör det ofta. Där använder de engelska till och från. 

När det gäller klassrumsövningar inom den muntliga förmågan anser de flesta av 
respondenterna att det inte förekommer så ofta och att det borde förekomma oftare. 
Det är sådant man ska öva mycket. Det finns en risk för att säga fel och att man då 
blir rädd för att prata. Men det är en övning och att det är bra att prata även om det 
blir fel. Språk ska man prata.  

Två av intervjudeltagarna tycker också att man ska ha mer samtalsövningar men 
säger samtidigt att det kan vara skönt att inte ha det. Man blir inte lika utsatt då. Det 
kan vara jobbigt om man inte vet vad man ska säga och hela klassen kollar på en. Alla 
är överens om att ett bra klassrum vore ett där man kunde tala mycket och fick säga 
fel. 

4.2.6  Metoder i klassrummet 

I fokusgruppen var respondenterna inte eniga om vilka metoder som lämpar sig bäst i 
klassrummet. På frågan om det skulle gå att kombinera inlärning via sociala medier 
och andra medier mer med deras vanliga undervisning menar en av respondenterna 
att det inte behöver vara så. Sådan kunskap får man ändå utanför skolan. Istället ska 
man lära sig att tala och skriva korrekt. Det ska vara mycket grammatikundervisning 
- även om det kan vara tråkigt.  

Alla är överens om att man ska prata mycket i klassrummet, eftersom det är viktigt. 
Eftersom det är lättare att prata i mindre grupper än helklass, vore detta ett bra 
alternativ, istället för att haka upp sig när man ska säga något inför hela klassen.  

Hälften av eleverna är överens om att inkludering av medier skulle vara roligt att ha i 
undervisningen. En av eleverna tycker att man kan ha det någon gång, men inte för 
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mycket, eftersom man inte behöver göra sådant man gör hemma i skolan. En annan 
elev tycker att det kan kombineras med vanlig undervisning, men att det inte får vara 
för mycket, eftersom man behöver "kluriga övningar" också. 

5. Resultatanalys 
Vi har delat upp resultatanalysen i två delar, där vi först redovisar analysen av 

kvantitativa data, och sedan analysen av kvalitativa data.  

5.1  Analys av kvantitativa data 
Eftersom ungefär 8 av 10 av eleverna som deltog i enkätundersökningen ansåg att de 
hade bra eller mycket bra kunskaper i engelska och mer än hälften av dessa tyckte att 
alla informella lärandemetoder bidrog mycket till deras språkutveckling inom de fyra 
olika färdigheterna, kan vi dra slutsatsen att ett informellt lärande är enligt eleverna 
väldigt viktigt. Liknande resultat ser vi i den tidigare forskningen, där studierna visar 
att sociala medier och andra medier är väl fungerande metoder för språkinlärning. 
Majstorović (2010) har kommit fram till att böcker och film är de ultimata sätten att 
läsa sig ett språk på. Swärd (2010) menar att användandet av sociala medier ger 
eleverna möjlighet att lära sig samarbeta och att få dem att använda och förstå 
datorerna som ett verktyg för lärande. Koenig (2011) skriver att genom t.ex. Facebook 
och Twitter kan eleverna dela med sig information och uppgifter till sina 
studiekamrater. Detta arbetssätt skapar då ett informellt lärande i en traditionellt sett 
formell lärandemiljö.  

Det råder inga tvivel om i någon av de ovan nämnda studierna om att medier bidrar 
till lärandet. Vår studie visar att det finns vissa medier som är mindre populära än 
andra. Tv-spel var uppdelat i ungefär hälften, där den ena halvan tyckte att tv-spel 
bidrog något, lite eller inte alls, medan den andra hälften tycker att det bidrog mycket 
eller väldigt mycket. Likaså var det med egenvald litteratur, tidningar och bloggar. 
Det fanns ett större antal elever (jämfört med andra medier) som inte tyckte att detta 
bidrog något. Enligt intervjun i fokusgruppen fick vi reda på att egenvald litteratur 
inte var populärt, och att bloggar var desto mer populära. Eftersom alla medier inte 
är lika populära, uppstår ett problem om hur dessa kan föras in i undervisningen. 
Koenig (2011) skrev att man skapade ett informellt lärande i en traditionellt sett 
formell miljö, vilket är en intressant mening. En liknande undersökning har gjorts av 
Dabbagh och Kitsantas (2011) som hävdar att elever och lärare är villiga att använda 
datorer och sociala medier i undervisningssyfte. Men det är inte alla elever som har 
förmågan och kunskapen att kunna använda datorer och sociala medier på ett 
effektivt sätt i lärandesyfte. Liknande resultat får Swärd (2010) fram: både lärare och 
elever behöver utbildas i hur man kan använda medier i undervisningen. Det uppstår 
frågetecken kring frågan hur dessa medier egentligen kan involveras i undervisningen 
på ett effektivt sätt.  

När det gäller hur våra respondenter lär sig kommunicera bäst är det intressant att 
titta på våra resultat för den muntliga färdigheten. Siffrorna visar tydligt att 83 % 
tycker att prata engelska på fritiden och utlandsresor bidrar mycket eller väldigt 
mycket till deras muntliga förmåga. Aijmer (2003) menar att engelska internationellt 
sett kommit att användas som ett kontaktspråk, s.k. lingua franca, även om detta 
normalt sett används då talare saknar ett gemensamt förstaspråk. Engelskans 
popularitet kan delvis bero på USA:s globala dominans inom bl.a. nöjesindustri, 
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ekonomi, vetenskap och handel. I vår studie anser 72 % av respondenterna att prata 
engelska via Skype, MSN och Facebook bidrar mycket eller väldigt mycket till deras 
muntliga färdighet. Om detta skriver Aijmer (2003) att eftersom Sverige är ett litet 
land behöver invånarna kunna fler språk än bara modersmålet för att kunna 
kommunicera med omvärlden.  Vår studie visar också att respondenterna ofta 
använder engelska i vardagssammanhang, exempelvis som när de säger att vissa 
uttryck passar bättre på engelska. Även när de spelar spel online, använder de sig av 
engelska (enligt intervjun i fokusgruppen), trots att de spelar mot svenskar, och 
därmed bidrar till skapandet av ett inofficiellt språk.  

Frågan som undersökte hur mycket eleverna får använda sig av de metoder som de 
lär sig bäst genom, hade en viss spridning i svaren.  Det var få elever som ansåg att 
det var i en väldigt stor utsträckning, och en oroväckande stor del (15-20%) som 
tyckte liten utsträckning. Detta visar att eleverna inte är helt tillfreds med de metoder 
som erbjuds för språkinlärning. En stor del av eleverna, ungefär en tredjedel, svarade 
att de får använda de bästa metoderna i "någon" utsträckning, vilket också visar prov 
på tvivelaktigheter kring språkundervisningen. Även om vår studie inte går in på just 
vilka metoder som lämpar sig bäst, utan endast, hur mycket informellt och formellt 
lärande bidrar till språkutvecklingen, finns studier (som ovan) som säger att sociala 
medier lämpar sig i klassrummet. Swärd (2010) skriver att det är viktigt att lärare är 
öppna och villiga att släppa in sociala medier i klassrummet eftersom sociala medier 
är ett så pass välbekant fenomen hos eleverna och därför en stark motivationsfaktor. 
Samtidigt säger den gällande läroplanen för högstadieskolan (Lgr11), att skolan ska 
främja elevernas intresse och lust att lära. Det finns även en tonvikt på att det måste 
ske en variation i undervisningen: i kursplanen för ämnet engelska för årskurs 7-9 
(Skolverket, 2011) står att läsa att eleverna ska ges möjligheter att kunna använda 
olika hjälpmedel för att lära sig förstå, skapa och kommunicera. 

Begreppet "välbekant" och "motivationsfaktor" är väldigt intressanta för vår studie. 
Vi har i vår studie fått fram att film, musik och tv är de medier som mest bidrar till 
deras hörförståelse och i viss mängd muntliga förmåga. Var nionde av tio elever anser 
att dessa medier bidrar väldigt mycket eller mycket till deras utveckling. En 
förklaring till detta presenteras av Ericsson (1989): det är viktigt att eleverna 
upptäcker att målspråket inte bara förekommer i läroböckerna utan även som 
autentiskt material vilket utgör ett viktigt medel för kommunikation och 
motivationsfaktor. Detta skulle kunna vara medier som musik, konst, litteratur, ljud- 
och videoband, filmer, böcker och tidningar. Dessa medier bör enligt Ericsson ingå i 
den dagliga språkundervisningen i så stor utsträckning som möjligt eftersom den 
främsta motivationen är målspråket i sig, dess länder och människor. Även om vi inte 
har undersökt hur motivationen påverkas vid användning av medier i 
undervisningen, kan vi med hjälp av forskning hävda att, motivationsfaktorn höjs när 
informella lärandemetoder tas till. Bruner, och Piaget menar i Ericsson (1989) att en 
hög inre motivation är viktig för språkinlärning och att studier måste bygga på 
elevers egna behov och intressen. Kunskaper, begrepp och erfarenheter bildar sedan 
en bas för uppfattningar av verkligheten och modeller av den. Det sker en 
assimilation då nya intryck passar in i den egna föreställningsvärlden, samtidigt som 
en socialiseringsprocess sätts igång. 
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5.2 Resultat av kvalitativa data 
Fördelen med lärande där film, musik, sociala medier och bloggar är involverade, är 
att de ger ett rikt språkinflöde som ofta framkommer i många variationer. Man kan 
problemfritt också säga att detta inflöde, med största sannolikhet, oftast befinner sig 
på en relativt avancerad nivå. I fokusgruppen hävdade respondenterna ofta att de 
förstår innehållet i film och musik även om språket är svårt. De påstår sig kunna 
begripa vissa nya ord utifrån sammanhanget. Trots att de inte kunde förklara så bra 
varför de kunde förstå, och sa att man bara förstod det, är det troligt att Krashens 
teori i Abrahamsson (2009) stämmer bra överens med deras förklaring. Krashen 
menar, enligt hans monitormodell, att inflödet blir begripligt om det befinner sig på 
ett en nivå strax över inlärarens grammatiska nivå. Inläraren utnyttjar så kallad 
extralingvistisk information i form av gester, mimik och kunskap om omvärlden, 
samt också ledtrådar som erbjuds av den grammatiska, semantiska och situationella 
kontexten. 

Eleverna tittar på serier och filmer utan översättning och behöver ingen undertext för 
att förstå engelskan, som ligger på en mer avancerad nivå än deras läromedel. När det 
gäller musik lyssnar de väldigt mycket på musik, och precis som film, anser de att de 
utökar sitt ordförråd. De följer ofta med i texten medan de lyssnar på musik. Därmed 
får de in ytterligare en dimension i sitt lärande. De läser samtidigt som de lyssnar, 
vilket också förklarar att de lär sig ett bättre uttal. Fördelen med denna form av 
lärande, är att det till skillnad mot skolans läromedel, som respondenterna i 
fokusintervjun inte uppskattade allt för mycket, ligger närmare deras egna intressen. 
Film och musik fungerar som en identifikationsfaktor, de lär sig behärska sin 
omvärld och följer med i den populärkulturella utvecklingen. Ericsson (1989) säger 
att ju mer äkta innehållet är, desto mer meningsfull blir undervisningen, vilket bör 
betyda att en undervisning med film och musik skulle skapa en väldigt meningsfull 
lärandemiljö. Majstorović (2010) kommer också fram till i sin undersökning att 
hennes respondenter tycker att texter ska vara uppdaterade, och att film därför 
fungerar som ett bra läromedel.  

Något som stärker teorin om att innehållet måste vara intressant och uppdaterat är 
också följande: respondenterna i fokusgruppen hävdade flertalet gånger att det är 
viktigt att innehållet som man läser eller lyssnar på är intressant. Texter får inte vara 
för komplicerade. Om de är det finns risk för att man inte orkar lyssna - det blir för 
mycket på en gång. Enligt Krashen i Abrahamsson (2009) är det endast det 
begripliga inflödet som förvandlas till intag. Det som är obegripligt går förbi 
inläraren. Denna teori går också ihop med Kraschens affective filter hypothesis, som 
säger att en mängd begripligt inflöde inte kommer att tas upp på grund av 
metaforiska spärrar. Dessa kan bero på känslomässiga tillstånd, exempelvis om en 
inlärare är spänd, nervös eller uttråkad. Om innehållet, som eleverna säger, inte är 
intressant, blir det självklart att de kommer vara uttråkade. Teorierna hänger mycket 
ihop med tidigare nämnda motivationsfaktorer och elevens behov och intressen, samt 
att eleven ska få möjlighet att skapa en uppfattning av verkligheten. Det finns en inre 
vilja hos elever, eftersom de i intervjun också säger att de gärna fördjupar sig inom ett 
innehåll, om det är intressant. 

I fokusgruppen förklarar en respondent att man genom att lyssna på en låt 
exempelvis inte tänker på att man lär sig något. Sedan i en annan situation, om man 
exempelvis ska skriva något, har man vissa uttryck i bakhuvudet. Detta visar att 
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Krashens inflödeshypotes har relevans och att ett utflöde sker när inläraren har 
samlat på sig ett rikt inflöde. Men huruvida utflödet är viktigt, som det i Krashens 
modell inte är, blir en svårare fråga. Forskare har, som nämnt, kritiserat 
inflödeshypotesen, i och med att den inte lägger mycket fokus på utflödet, och att 
inlärare tvingas reflektera över grammatiska luckor, först när de ska producera 
utflöde (Abrahamsson, 2009). En av respondenterna i fokusgruppen hävdar, att man 
ofta kollar upp vissa ord, om man ska sjunga något, för att det vore fel att sjunga 
något man inte förstår. Detta visar ändå att det finns en form av självkorrektur i 
utflödet, samt att analysen av inflödeshypotesen är tämligen komplicerad. 

Det framkommer intressanta aspekter om man analyserar data ur ett nativistiskt 
perspektiv också. Även om teorin har fått kritisk för att den bäst lämpar sig för 
förstaspråkinlärning, och inte lika bra för andraspråksinlärning, kan man ändå se 
betydelsefulla idéer. Liksom Krashens teorier bygger Universal Grammar på en 
naturlig språktillgänglighet, men hävdar dock att den är medfödd och genetiskt 
betingad. Individen är förprogrammerad att ta till sig ett språk där språklig data 
kreativt bearbetas och byggs upp (Lightbown & Spada, 2006). Även om den kritiska 
perioden i utvecklingen sker fram tills inläraren är tolv år gammal, finns det 
anledning att se att inläraren också fortsättningsvis utvecklar sin performance (sätt 
att omsätta medfödda kunskaper i praktiken). Elever har i fokusgruppen visat att de 
använder det engelska språket på ett kreativt sätt. Om de går runt och sjunger för sig 
själva, och sedan kommer på att de kan använda vissa uttryck i verkligheten, om de är 
med om att skapa ett helt nytt tv-spelsspråk online, formar nya uttryck i sina bloggar, 
skriver känslosamma uppdateringar på Facebook - kan man säga att de använder 
språket på ett kreativt sätt. De är inte medvetna om hur de behandlar språket, men 
detta pekar mot att det finns någon medfödd förmåga, där eleven på ett omedvetet 
plan testar sig fram med språkliga hypoteser.  

Något som eleverna efterlyser i sin undervisning är större fokus på det muntliga 
området och mer samtal. De säger att det inte är så bra att ha samtalsövningar eller 
diskussioner i helklass, eftersom det då uppstår en onödig spänning, och det blir 
jobbigt när man säger fel. Enligt Majstorović (2010) studie bör dessutom 
korrigeringar av felsägningar förekomma sparsamt från lärarens sida. Ett typiskt 
sådant moment kan vara högläsning inför helklass, som ses som en ingrediens i en 
typisk behavioristisk inriktning. Både Krashen, och Chomskys teorier är reaktioner 
mot denna (Lightbown & Spada, 2006). Något som eleverna var överens om och 
tyckte skulle fungera bättre var samtal i mindre grupper. Dessa idéer 
överensstämmer väldigt väl med den sociokulturella teorin av Vygotskij. Denna 
hävdar att språkutveckling uppstår som ett resultat av social interaktion mellan olika 
individer (Lightbown & Spada, 2006). Eftersom resultaten i vår enkät, i många 
hänseenden, har visat att klassrumsundervisningen också fungerar bra, som ett sätt 
att förbättra de fyra färdigheterna, ger det indikationer att det sociokulturella 
perspektivet vore en bra metod. Abrahamsson (2009) förklarar att denna typ av 
klassrumsaktivitet där inflödet kallas internlanguage talk, har andra typer av 
kommunikationsmönster än de typiska lärar-elev-interaktionerna har. Det blir en 
annan form av förhandling som sker. Denna överensstämmer också i hög grad med 
Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszon.  
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6. Diskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi metodvalen och resultaten. Här följer även studiens 
slutsats och förslag på framtida studier. 

6.1 Metoddiskussion 
När det gäller metodvalet i den kvantitativa delen, dvs. enkäten i form av en 
femgradig ordinalskala med fasta frågor och svarsalternativ, känner vi att det var ett 
bra alternativ för att få fram respondenternas åsikter gällande deras kunskaper inom 
engelska. Ett alternativ hade kunnat vara att utföra strukturerade intervjuer men vi 
valde bort detta alternativ pga. tidsbrist. Det relativt stora antalet respondenter som 
svarade på enkäten ser vi som en styrka eftersom tendenserna i svaren blir tydligare. 
De felkällor som eventuellt kan ha uppkommit kan bero på att respondenterna inte 
har läst frågorna och svarsalternativen ordentligt och att de inte har förstått någon av 
frågorna. En annan felkälla skulle kunna vara att vi har summerat svaren fel, även om 
vi kontrollräknat dem vid tre olika tillfällen.  

Gällande den kvalitativa delen, dvs. intervjun i fokusgrupp, tycker vi att den gav 
fördjupad och bredare förståelse för resultaten från enkäten. En nackdel med 
fokusintervjun kan vara att en av oss medverkade som moderator, vilket kan ha 
hämmat respondenterna från att säga sina uppriktiga åsikter. Även om vi bad dessa 
att vara uppriktiga kan vissa av frågorna bli ledande och respondenterna ger de svar 
de tror att moderatorn vill ha. Det hade eventuellt varit bättre om eleverna satt själva 
i fokusgruppen och diskuterade, men då uppkommer risken med att de inte håller sig 
till ämnet och istället svävar iväg.  En nackdel med fokusgrupp är att någon eller 
några blir dominanta. I vår fokusgrupp fanns de tendenserna men moderatorn såg till 
att alla respondenterna fick svara på varje fråga även om vissa respondenter fick 
längre taltid än andra. 

Det är svårt att säga om studiens resultat har någon större vetenskaplig och 
pedagogisk relevans, eftersom undersökningarna gjordes på endast två skolor i 
Mellansverige. Vi vet att skolors ekonomi, klimat och kultur kan skiljas åt västentligt, 
speciellt eftersom många friskolor har startats. Skolor har idag olika inriktningar och 
jobbar på olika sätt - så man kan inte säga att resultatet, på något sätt är 
allmängiltigt, utan snarare visar något av en tendens. Resultatet beror även på 
skolans elever och lärare, och deras arbetssätt. Säkerligen finns det pedagoger och 
skolor där man medvetet jobbar med sociala medier och andra lärandeformer. Men 
man kan absolut använda studien för att följa den förändring som sker i vårt 
samhälle - inte minst för att den är väldigt aktuell och viktig. 

6.2  Resultatdiskussion 
Precis som vi nämnde i inledningen, att samhället förändras och att 
informationsflödet ökar (Lgr11) måste vi som lärare följa med i samhällsutvecklingen. 
Naturligtvist följer många elever med i den raska utvecklingen, och det finns en risk 
för lärare att stagnera och missa viktiga detaljer. Vi ställde oss frågan om vad som 
kunde vara orsaken till att vissa elever har en sådan hög nivå på sitt engelska språk. 
Vi kan se att informellt lärande har ett stort inflytande på elevers språkutveckling.  

Resultaten visar att drygt 80 % av respondenterna anser sig ha bra eller mycket bra 
kunskaper i engelska. Angående hörförståelsen anser respondenterna att det 
informella lärandet, framför allt genom film och tv-serier, bidrar mer än det formella 
lärandet, t.ex. att lyssna på läraren och följa dennes instruktioner. När det gäller 
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läsförståelsen bidrar egenvald litteratur, tidningar, bloggar och andra texter en hel 
del till respondenternas kunskapsinhämtning men här har inte det informella 
lärandet ett lika stort försprång mot det formella lärandet. Facebook, Internetforum 
och andra sociala medier anser respondenterna bidrar lite mer än det formella 
lärandet i klassrummet. Den muntliga förmågan anser respondenterna att de 
utvecklar bäst genom att prata engelska på fritiden, på utlandsresor och via Skype, 
MSN och Facebook. Detta innebär at det är i en informell kontext de lär sig bäst och 
inte i det formella klassrummet. Resultaten visar att det informella lärandet bidrar till 
alla fyra färdigheterna, men i varierande omfattning, som t.ex. ordförråd, idiomatiska 
uttryck och meningsuppbyggnad. Det formella lärandet befäster det informella 
lärandet och respondenterna har möjlighet att blir förtrogna med den inhämtade 
kunskapen. Respondenterna anser att de i mycket stor utsträckning får användning 
av de metoder som de lär sig engelska bäst genom i klassrummet. Den förmåga som 
de minst får öva är hörförståelsen.   

Resultaten visar också att elevernas vanor angående språkinlärning inte är desamma 
som våra, när vi befann oss i den åldern, och att de kommer i större kontakt med 
olika medier än vad vi gjorde. De är vana användare av engelskan, och de stöter på 
den utanför klassrummet i mycket större utsträckning än vad man kan tro, vilket 
också vår studie visar.  Som Swärd (2010) hävdar i sin är dagens ungdomar vana 
användare av olika medier, samt att lärare som inte är vana vid denna nya teknik kan 
ställa sig tveksamma till användandet i klassrummet. Eftersom läraren inte längre 
automatiskt har den auktoritära rollen, blir det viktigt att vara varse denna 
förändring, annars löper vi en risk för att ta ifrån våra elever ett viktigt verktyg för 
inlärning. Men det kan också vara så att lärarna, med rätta, ställer sig tveksamma till 
dessa nya idéer. Precis som Dabbagh och Kitsantas (2011) skriver, att elever ändå inte 
har förmågan att klara av en självstyrd lärandeprocess med sociala medier, så måste 
man ändå någonstans göra en avgränsning. De svar vi fick i fokusgrupperna var inte 
heller helt samstämmiga. Det var inte självklart för eleverna heller, om det finns 
någon möjlighet att kombinera ett informellt och formellt lärande i klassrummet. 
Någon vill ha strukturerad undervisning, för att lära sig prata korrekt, medan andra 
tycker att inslag av informellt lärande passar. Det är en svår fråga som behöver testas 
empiriskt, för att slutligen få fram en väl fungerande metod.  

För trots allt handlar skolan om att erbjuda eleven den bästa studiemiljön med så bra 
verktyg som möjligt (Lgr11). Vi behöver i så stor utsträckning som möjligt vara 
medvetna och uppdaterade om vad som händer i samhället och hur detta kan påverka 
kunskapsinhämtning. Vi skrev också att många skolor idag har ett modernt tänkande, 
i och med att de har 1 till 1 projekt, där alla elever får varsin dator, vilket gynnar ett 
informellt lärande på sätt och vis. Detta stämmer relativt väl överens med 
sociokulturella idéer, där elever uppfattar omvärlden via fysiska (artefakter) och 
intellektuella (semiotiska) redskap (Säljö, 2010). De finns goda möjligheter för 
pedagoger att pröva sig fram.  

Konsekvenserna kan dock bli problematiska om man ska sätta resultatet i ett större 
sammanhang. Eftersom projektet med medialisering av skolan, där elever har sin 
egen dator, är kostsamma, på grund av att underhåll och datorer kräver stora 
finansiella investeringar. Därmed kan vi stöta på en återvändsgränd. Ofta gör man på 
skolor prioriteringar, och satsar mycket pengar på teknologi. Vi har i studien fått lära 
oss att det är viktigt att innehållet i språkstudier är verklighetsförankrat. Utöver 
detta, har vi fått fram att läroböcker inte är särskilt intressanta - förmodligen på 
grund av deras ålder. De är ofta gamla eftersom många skolor inte har råd att köpa in 
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nya. Därmed gör skolor en prioritering, där man satsar på datorer istället för på 
traditionella läromedel i form av text- och övningsböcker. Kvar återstår språklärare, 
som måste anpassa sig till datorns värld, om man vill undvika trista böcker. Men det 
är inte alltid som lärare har den kunskap som krävs, för att fylla en lektion genom 
användning av enbart datorn. Önskvärt vore att se en kompetensutveckling för lärare 
som inte är insatta i datorns värld, så att de kan lära sig använda de gratisfunktioner 
och utbildningssajter som finns på Internet. Även om det finns väldigt bra läromedel 
för datorn, så kostar licenserna ofta väldigt mycket, och det är inte säkert att skolan 
har råd med dessa. Det uppstår en kamp, där skolor ofta lockar elever med egna 
datorer, för att de också får bidrag för alla nya elever - men kanske satsar på fel 
verktyg? 

Den pedagogiska relevansen i vår studie ligger i att engelsklärare bör se till dagens 
snabba samhällsutveckling och informationssamhället som vi lever i och anamma de 
sociala medier som dagens elever är vana att använda för ett informellt lärande inom 
den formella undervisningen. 

6.3 Slutsatser 
Efter att ha genomfört studien och analyserat våra resultat har vi kommit fram till 
slutsatsen att elever i årskurs nio lär sig engelska väldigt bra genom att använda 
sociala medier. Eleverna i vår studie hävdar att de är duktiga på att förstå och tala 
engelska eftersom de lyssnar och pratar så mycket med vänner via t.ex. Skype, MSN, 
Facebook och på resor och fritiden. Med detta sagt är det viktigt att klargöra att vi 
inte tittat på deras betyg utan endast frågat dem själva om deras egen uppfattning om 
deras kunskapsnivå.  

Eftersom eleverna ansåg att de lär sig mycket via social medier och andra medier, och 
faktiskt mindre genom att lyssna på läraren och läsa obligatoriska läromedel, anser vi 
det viktigt att både lärare och elever får utbildning i hur de kan använda dessa medier 
i skolan så att det informella lärandet får en naturlig plats i den formella 
klassrumsundervisningen. Det är dock viktigt att inte läraren applicerar en och 
samma metod för alla elever i klassen eftersom resultaten visar att elever har olika 
lärostilar och preferenser till hur de bäst tillägnar sig kunskap inom engelska. 
Dessutom har inte alla elever samma disciplin att själv kunna styra och lägga upp sitt 
skolarbete effektivt och därför kan inte lärarens roll i det informella lärandet helt tas 
bort. Tvärtom ska denne fungera som en guide, moderator och pedagog i det nya 
moderna klassrummet. 

6.4 Framtida studier 
I vår enkät frågade vi respondenterna om deras kön men pga. tidsbrist och studiens 
omfattning gick vi aldrig in på frågan om vilken roll genus spelar i studien. Vi tycker 
att det i framtida studier skulle vara intressant att se om det finns några likheter och 
skillnader mellan resultaten och de olika könen. Det skulle också vara intressant att 
se på frågan om vilken roll etnicitet och tidigare språkkunskaper har i studien. En 
annan aspekt att studera och jämföra är vilket betyg respondenterna verkligen har, i 
jämförelse med hur mycket de använder sig av ett informellt lärande.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1      
Resultat  

1. Kön?  
Kille    86 Tjej  76 
 
 

2. Hur anser du att dina kunskaper i engelska är? 
Mycket 
dåliga  3 

Dåliga 
8 

Varken bra 
eller dåliga 
17 

Bra   
83 

Mycket bra 
51 

Totalt 
162 

 
 

3. Hur anser du att din kunskap inom hörförståelse är? 
Mycket 
dålig 
1 

Dålig 
8 

Varken bra 
eller dålig 
26 

Bra  
88 

Mycket bra 
39 

Totalt 
162 

 
 

4. Hur anser du att din kunskap inom läsförståelse är? 
Mycket 
dålig 
 

Dålig 
9 

Varken bra 
eller dålig 
33 

Bra  
76 

Mycket bra 
44 

Totalt 
162 

 

5. Hur anser du att din skriftliga kunskap är? 
Mycket 
dålig 
2 

Dålig 
15 

Varken bra 
eller dålig 
29 

Bra  
88 

Mycket bra 
28 

Totalt 
162 

 
 

6. Hur anser du att din muntliga kunskap är? 
Mycket 
dålig 
 

Dålig 
13 

Varken bra 
eller dålig 
36 

Bra  
71 

Mycket bra 
42 

Totalt 
162 

 
7. I vilken utsträckning anser du att dessa medier bidrar till din 

hörförståelse? 
 
     7a) Att lyssna på musik med engelsk sång 
Inte alls 
3 

Lite 
15 

Något 
42 

Mycket 
59 

Väldigt 
mycket  43 

Totalt 
162 

7b) Att titta på film/tv/serier med engelskt tal 

Inte alls 
0 

Lite 
3 

Något 
15 

Mycket 
74 

Väldigt 
mycket  70 

Totalt 
162 

7c) Att spela tv-spel med engelskt tal 
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Inte alls 
14 

Lite 
36 

Något 
39 

Mycket 
27 

Väldigt 
mycket  46 

Totalt 
162 

7d) Att lyssna på lärare/klasskamrater/hörförståelseövningar i 
klassrummet 

Inte alls 
5 

Lite 
22 

Något 
65 

Mycket 
57 

Väldigt 
mycket 13 

Totalt 
162 

7e) Att följa lärarens instruktioner och undervisning  

Inte alls 
5 

Lite 
21 

Något 
48 

Mycket 
74 

Väldigt 
mycket 14 

Totalt 
162 

 
8. I vilken utsträckning anser du att dessa medier bidrar till din 

läsförståelse? 
 

8a) Att använda Facebook/Internetforum/Youtube 

Inte alls 
5 

Lite 
12 

Något 
43 

Mycket 
49 

Väldigt 
mycket 53 

Totalt 
162 

8b)Att spela tv-spel och läsa instruktioner om spelen 

Inte alls 
18 

Lite 
22 

Något 
45 

Mycket 
36 

Väldigt 
mycket 41 

Totalt 
162 

8c) Att läsa egenvald litteratur/tidningar/bloggar/texter 

Inte alls 
6 

Lite 
23 

Något 
30 

Mycket 
76 

Väldigt 
mycket 27 

Totalt 
162 

8d) Att läsa läroböckerna och andra texter i klassrummet 

Inte alls 
9 

Lite 
34 

Något 
50 

Mycket 
54 

Väldigt 
mycket 15 

Totalt 
162 

8e) Att följa lärarens instruktioner och undervisning  

Inte alls 
4 

Lite 
23 

Något 
66 

Mycket 
56 

Väldigt 
mycket 13 

Totalt 
162 

 
9. I vilken utsträckning anser du att dessa medier bidrar till din 

skriftliga förmåga? 

 

9a) Att använda Facebook/forum/andra sociala medier 

Inte alls 
5 

Lite 
11 

Något 
39 

Mycket 
64 

Väldigt 
mycket 43 

Totalt 
162 

9b) Att chatta/blogga 

Inte alls 
4 

Lite 
17 

Något 
43 

Mycket 
60 

Väldigt 
mycket 38 

Totalt 
162 
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9c) Att skapa egna texter/skriva inlämningsuppgifter 

Inte alls 
4 

Lite 
10 

Något 
53 

Mycket 
68 

Väldigt 
mycket 27 

Totalt 
162 

9d) Att jobba i klassrummet med skriftliga övningar 

Inte alls 
5 

Lite 
19 

Något 
57 

Mycket 
70 

Väldigt 
mycket 11 

Totalt 
162 

9e) Att följa lärarens instruktioner och undervisning  

Inte alls 
7 

Lite 
27 

Något 
67 

Mycket 
50 

Väldigt 
mycket 11 

Totalt 
162 

 

10. I vilken utsträckning anser du att dessa medier bidrar till din 
muntliga förmåga? 

10a) Att sjunga/dramatisera på engelska 

Inte alls 
11 

Lite 
13 

Något 
50 

Mycket 
64 

Väldigt 
mycket 24 

Totalt 
162 

10b) Att på fritiden/11utlandsresa prata engelska 

Inte alls 
1 

Lite 
3 

Något 
24 

Mycket 
73 

Väldigt 
mycket 61 

Totalt 
162 

10c) Att prata engelska via Skype/MSN/Facebook  

Inte alls 
3 

Lite 
6 

Något 
37 

Mycket 
69 

Väldigt 
mycket 47 

Totalt 
162 

10d) Att delta i diskussionsövningar i klassrummet 

Inte alls 
3 

Lite 
17 

Något 
59 

Mycket 
67 

Väldigt 
mycket 16 

Totalt 
162 

10e) Att följa lärarens instruktioner och undervisning  

Inte alls 
9 

Lite 
22 

Något 
67 

Mycket 
53 

Väldigt 
mycket 11 

Totalt 
162 

 

11. I hur stor utsträckning får du möjlighet att använda dig av de 
medier som du lär dig engelska bäst genom i klassrummet?  

11a) Hörförståelse 

Inte alls 
2 

Lite 
33 

Något 
56 

Mycket 
55 

Väldigt 
mycket 16 

Totalt 
162 

11b) Läsförståelse  

Inte alls 
1 

Lite 
25 

Något 
59 

Mycket 
66 

Väldigt 
mycket 11 

Totalt 
162 
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11c) Skriftlig förmåga 

Inte alls 
3 

Lite 
23 

Något 
54 

Mycket 
68 

Väldigt 
mycket 14 

Totalt 
162 

11d) Muntlig förmåga 

Inte alls 
1 

Lite 
27 

Något 
52 

Mycket 
59 

Väldigt 
mycket  23 

Totalt 
162 

 
  

12. Finns det några andra medier som du anser bidrar till din 
språkutveckling i engelska?  

 Att skapa egna historier och berättelser 

 Att spela datorspel, t.ex. ”Half life” och ”klanverksamheter” 

 Att prata engelska med vänner över hela världen, t.ex. via 
telefon och Skype 

 Att prata engelska dagligen 

 Att läsa nättidningar på engelska 

 Twitter 
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8.2 Bilaga 2 
Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarkandidater som studerar på Mälardalens högskola i Västerås. Vi ska 
båda bli språklärare och just nu genomför vi en studie som del av ett examensarbete 
inom pedagogik. Syftet med studien är att ta reda på hur elever i årskurs nio själva 
anser att de lär sig engelska bäst. 

För att kunna gå vidare med vår studie behöver vi få svar på ett antal frågor i 
enkätform gällande vilka medier som elever anser bidrar mest till deras färdigheter i 
engelska.  

Deltagandet är helt frivilligt kan avbrytas när som helst. Resultaten kommer att 
behandlas konfidentiellt och endast användas ur studiesyfte.  

Vi räknar med att enkäten tar ca 10-15 min att svara på. Vi önskar att Du svarar så 
ärligt som möjligt.  

Vi vill på förhand passa på att tacka för Ditt deltagande i studien. Om Du har några 
frågor gällande studien eller är intresserad av att veta resultatet av studien är Du 
välkommen att kontakta oss via e-mail.  

 

Vänliga hälsningar, 

Adis Lojo: alo06001@student.mdh.se 

Jessica Neljestam: jnm08001@student.mdh.se 

Handledare: Marja-Terttu Tryggvason  

marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
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