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Abstract 
 

The objective of this study is to investigate a connection between pupils’ self-confidence and 

extramural English. This is a quantitative survey study made among 37 fifth-graders in the 

Aland Islands, where a group of pupils were given questions about how they feel about 

English as a subject in school, and particularly about spoken English. There were also 

questions about their exposure to English at home. The results of the survey show that there is 

a connection between confidence and extramural English. Especially among the pupils 

playing computer games, the result shows that they are more self-confident when speaking 

English than the pupils who do not play computer games.   

 

Keywords: language learning, self-confidence, extramural English, Aland Islands, computer 

games 
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Introduktion 
	

När jag var barn på 90-talet hade vi inte den tillgång till internet vi har idag. Det fanns inte 

smartphones, filmer och barnprogram var dubbade till svenska och allt jag läste var böcker på 

svenska. Jag vill påstå att barn idag, om jag jämför med min egen uppväxt, har en mer 

naturlig tillgång till engelska genom de medier vi har i dagens samhälle. Hur påverkas då 

engelskundervisningen i skolan av detta? I årskurs 4-6 idag har de flesta elever mobiler, 

internet, spelar spel och befinner sig på sociala medier där kommunikationen ofta sker på 

engelska. Eftersom engelskan tar mer plats i barns och ungdomars fritid finns det en viss 

förväntan att dagens elever ska vara duktiga på engelska. Detta kanske skapar en viss press 

hos eleverna. I en artikel av Alastair Henry, Pia Sundqvist och Helena Korp (2014) skriver de 

att en vanlig kommentar lärare får idag är: ”Jamen, alla ungdomar kan ju så mycket engelska 

idag!” (s. 22). De menar att flera elever är duktiga på engelska, men inte alla, vilket kan 

riskera att skapa ett lågt språkligt självförtroende hos elever som inte kan lika mycket 

engelska.   

Engelskan finns runt om oss på de flesta ställen vi rör oss idag. Internet, data- och tv-

spel, tidningar, sociala medier för att nämna några. På dessa plattformar befinner sig också 

många barn och ungdomar i dagens samhälle, vilket innebär att de introduceras för engelska 

rätt tidigt och exponeras för detta främmande språk varje dag. Gun Lundberg (2011) menar att 

barn utsätts för engelskan utanför skolan i större utsträckning än vad de gör i skolan, men att 

denna engelska inte självklart leder till lärande. Lundberg (2011) hävdar dock att den 

engelska barnen tar del av utanför skolan, fritidsengelskan, är ett viktigt komplement till 

skolengelskan när det gäller motivation och meningsfullhet.  

Att tala engelska inför en klass kan vara skrämmande och ångestladdat för en del 

elever. Lundberg (2010) menar att elever med låg språklig självkänsla är rädda för att uttala 

ett ord fel eller använda fel ord. Hon menar att eleverna anser att det är viktigare vad 

kamraterna tänker om en än att man som elev får träna på kommunikation på engelska. 

Lundberg (2010, s. 21) skriver: ”när man inte riktigt vågar prata engelska inför andra så ser 

man heller inte fram emot engelskalektionerna” .  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om fritidsengelskan påverkar elevernas språkliga 

självförtroende i skolans engelskaundervisning. Jag har valt följande frågeställningar: 

 

• Påverkas elevernas språkliga självförtroende av deras användning av engelskspråkiga 

medier på fritiden, medier såsom data- och/eller tv-spel, filmer, böcker och internet? 

• Vilket av medierna har störst positiv effekt? 

• Påverkas elevernas språkliga självförtroende av användningen av engelska i hemmet? 

• Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkars användning av engelskspråkiga 

medier? 

• Finns det någon skilnad mellan flickors och pojkars språkliga självförtroende?  

 
Bakgrund 

 

Nedan följer en genomgång av den litteratur denna uppsats tar sin teoretiska utgångspunkt i 

och vad den säger om fritidsengelska och språkligt självförtroende. Eftersom denna studie 

görs i en skola på Åland, men ingår i en svensk lärarexamen, avslutas litteraturgenomgången 

av en kort jämförelse av den åländska kursplanen i engelska med den svenska läroplanen i 

engelska, med fokus på aspekter av relevans för undersökningen.  

 
Fritidsengelska 

 

Fritidsengelska beskrivs av Pia Sundqvist (2009) som den engelska inläraren kommer i 

kontakt med eller är delaktig i utanför klassrummets väggar. Begreppet fritidsengelska är 

enligt Sundqvist (2009) brett. Bland de begrepp som finns är följande mest relevanta för min 

undersökning:  

- Out-of-class learning  innebär all typ av inlärning som sker utanför klassrummet. 

- Naturalistic learning innebär att inlärning sker genom direkt kommunikation med 

någon som talar målspråket eller genom interaktion med texter på målspråket. En 

specificering är self-directed naturalistic learning, vilket innebär att inläraren skapar 

en lärarandesituation åt sig själv, där syftet är att lära sig språket.  

- Unintentional learning innebär att individen omedvetet och oväntat är i behov av att 

använda engelskan utanför klassrummet, exempelvis vid ett möte med en främling på 

stan. (Sundqvist, 2009 s. 24-25).  
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Gun Lundberg medverkar i studier och böcker som behandlar både språkligt självförtroende 

och fritidsengelska. Lundberg (2007, s. 71) vill tydliggöra vikten av ”att lyfta fram 

engelskämnet i de tidigare skolåren och skapa förutsättningar för förändring och utveckling av 

undervisning och lärande i engelska i riktning mot en tidigt insatt, kommunikativ och 

funktionell språkundervisning”. Enligt Lundberg (2007) är det vanligt att elever kommer i 

kontakt med engelska utanför skolan främst genom dataspel, tv-serier och film där de ord 

eleverna kan är direkt kopplade till dessa. Det har visat sig i Lundbergs (2007) studie att de 

elever som spelar dataspel hemma ofta har spel översatta till svenska eller använder en 

översättningsknapp i spelen. (Eleverna brukar även fråga sina föräldrar om vad engelska ord 

och uttryck betyder.) Därefter lär sig eleverna vad dessa knappar betyder utan att egentligen 

reflektera över engelskan. Vid film och TV visar Lundbergs (2007) studie att de flesta elever 

läser undertexterna till engelskspråkiga program. Vissa av de äldre eleverna försöker dock 

lyssna på engelskan först och sedan gissa sig till betydelsen, för att sedan kontrolläsa 

undertexten. Det visar sig dock enligt Lundberg (2007) att den största inlärningen av 

engelskan sker i skolan. Men Lundberg (2007) betonar att det är viktigt som lärare att lyfta 

fram fritidsengelskan i klassrummet och hitta ett samspel mellan fritidsengelskan och 

skolengelskan i syfte att få eleverna mer intresserade av språk. 

Betydelsen av barns språkrelaterade datoranvändande på engelska för barns lärande 

undersöks av Pia Sundqvists och Liss Kerstin Sylvéns (2014) studie. Ett resultat av deras 

studie är att svenska barn oftare använder sig av engelska än svenska i spel som kräver 

kommunikation med andra spelare online. Författarna beskriver att dessa online-baserade spel 

har spelare från hela världen, och därmed blir engelskan det gemensamma språket för alla 

spelare när de skriver och pratar med varandra. Studien visade att spelandet hade en positiv 

inverkan på barnens förmågor i engelska.  

Carin Falkners (2007) studie om dataspelande bland unga har syftet att ”bidra till 

förståelse av hur bildning kan se ut i informella sammanhang, utanför de institutioner, genrer 

och aktiviteter som av tradition står för bildning” (s. 44). Genom studiens kvalitativa och 

kvantitativa inslag kom Falkner (2007) fram till att flera aspekter kan förbättras, exempelvis 

problemlösning, social förmåga, tålamod, reaktionsförmåga och fantasi. Det finns alltså ett 

sekundärt lärande genom dataspelandet.  

När det gäller könsskillnader visar Sundqvist och Sylvén (2014)  att det är rätt stor 

skillnad mellan pojkars och flickors dataanvändning på engelska utanför skolan. Pojkar 

använde engelska ungefär 11,5 timmar i veckan, varav 3,5 timmar spenderades på dataspel. 

Flickorna däremot använde engelska ungefär 5,1 timmar i veckan, varav dataspelandet upptog 
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0,4 timmar. Sundqvists och Sylvéns (2014) resultat visade att de barn i deras studie som 

spelade minst var flickor; de som spelade ibland var en blandad grupp, och de barn som 

spelade mycket var nästan samtliga pojkar. Författarna förklarar att i samtliga grupper visade 

barnen motivation och förmåga till ett självständigt lärande. Studien visade att barnen i de två 

första grupperna, som inte spelade mycket, oftare valde alternativ på svenska än de barn som 

spelade mest av de tre grupperna. Författarna menar att orsaken till detta endast går att 

spekulera i. De anser att en möjlig orsak är att de barn som spelar mest har en mer utvecklad 

förmåga i engelska och därav väljer spel på engelska jämfört med dem som inte spelar lika 

mycket. Sundqvist och Sylvén (2014) uppmanar lärare att lära sig mer kring elevernas 

fritidsintressen för att ta reda på elevernas språkkällor och använda sig av detta. De menar att 

detta kan öka elevernas motivation i skolan.  

 

Språkligt självförtroende 
 

Ett begrepp som används i forskningen för att diskutera självförtroende är 

kommunikationsrädsla, communication apprehension, där inläraren upplever rädsla antingen 

för kommunikation i grupp eller inför en grupp, men också rädsla för att lyssna till någon som 

tilltalar en. De som har ett starkt språkligt självförtroende upplever däremot inte någon 

kommunikationsrädsla. (Elaine Horwitz, Michael Horwitz & Joann Cope, 1986). När man lär 

sig ett främmande språk menar Horwitz et al. (1986) att vissa elever kan känna ångest över att 

prestera felfritt i ett klassrum, även om inläraren är duktig och framgångsrik i andra ämnen. 

Horwitz et al. (1986) menar också att ångest vid lärandet av ett främmande språk kan bero på 

kontexter där språket lärs ut. I ett klassrum där ett av målen är att kommunicera på ett 

främmande språk blir då detta extra utmanande. Författarna kom fram till att denna typ av 

rädsla kan variera stort mellan eleverna, med andra ord att de kan förekomma i olika grad. 

Horwitz et al. (1986) menar även att rädslan kan förebyggas genom en stöttande lärare som 

förstår hur dessa elever känner och kan hjälpa dem.  

Elever som tycker engelskalektionerna är tråkiga och inte ser fram emot dem har 

oftast, enligt Lundberg (2010), en svag språklig självbild. Detta innebär att eleverna inte 

känner tryggheten i att tala engelska och inte vågar delta i undervisningens olika aktiviteter. 

Lundberg (2007) visar i sin studie att yngre barn inte är rädda för att uttrycka sig på engelska 

inför klassen, och att eleverna är ivriga att lära sig ett nytt språk och inte tänker så mycket på 

om de säger fel ord eller uttalar något fel. Elever i de högre årskurserna 3-4, däremot, har 

lägre språkligt självförtroende och är mer rädda för att göra bort sig inför klassen om de 
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uttalar fel (Lundberg 2007). Lundberg menar att detta kan leda till otillfredsställelse och 

frustration.  

Det finns olika strategier lärare kan använda sig av vid undervisning i engelska för att 

hjälpa elever som upplever rädsla. Vid undervisning i grupp krävs det att man som lärare är 

medveten om olika strategier som kan gynna de elever som lider av kommunikationsrädsla 

och inte vågar tala engelska inför klassen. Lundberg (2007) nämner bland annat att 

gemensamma aktiviteter som att tala i kör, sånger, ramsor, är bra strategier för att ingen elev 

behöver prestera på individnivå. Enligt författaren bör läraren uppmuntra elevernas språkliga 

försök och inte utpeka en elevs felsägningar, så att klassrumsmiljön är trygg och positiv. Det 

är alltså viktigt med ett tillåtande klassrumsklimat där läraren gör det tydligt för eleverna att 

det är naturligt att göra språkliga fel, speciellt när man lär sig ett nytt språk (Lundberg, 2010). 

Horwitz et al. (1986) ger även ett par exempel på vad man som lärare kan göra om man 

misstänker att en elev upplever kommunikationsrädsla. De nämner bl.a. 

avslappningsövningar, eller att ge eleverna förslag på olika inlärningsstrategier, såsom att 

skriva dagbok. Horwitz et al. (1986) menar att det är viktigt att upptäcka de elever som 

kommunkationsrädsla och hjälpa dem att komma över sin ångest och öka stitt språkliga 

självförtroende.  

Rebecca Humphries (2011) hävdar också att det är viktigt att öka elevers 

självförtroende i användandet av ett främmande språk: ”[E]levating an individual’s self-

perception and self-confidence is extremely important if they are to be expected to initiate 

conversation” (s. 67-68). Vidare påpekar Humphries (2011) att genom övning sker en 

utveckling av språket och då blir eleverna mer effektiva i sitt användande av språket. 

Humphries (2011) har genom en surveyundersökning med både kvantitativa och kvalitativa 

inslag tagit reda på om elever som lär sig ett andraspråk har ett lågt språkligt självförtroende 

utanför klassrummet. Om de har det måste man ta reda på vad som hjälper dem att komma 

över ångesten. Humphries (2011) resultat visar, som väntat, att elever som är nervösa inför 

kommunikation på ett främmande språk ofta har lägre självförtroende. Resultatet visar även 

att om eleven har vänner som talar målspråket kan detta reducera ångesten inför att 

kommunicera på det främmande språket. Humphries (2011) menar även att detta är ett ämne 

som behöver studeras mer för att ge svar på vad man som lärare kan göra för att minska 

ångesten bland eleverna.  
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Styrdokument 
 

Denna uppsats samlar material från en åländsk skola, vilket innebär att den åländska 

läroplanen ligger till grund för undersökningen. Det finns 22 grundskolor på Åland och 14 av 

dem har under 100 elever (Ålands kommunförbund). Det styrdokument som används i de 

åländska skolorna heter Landskapets Ålands läroplan för grundskolan (2015), härefter 

benämnt Å-Lp15, och är upprättad av Ålands Landskapsregering. Å-Lp15 skrevs 1995 och 

reviderades senast 2015. Landskapet Åland har egen lagstiftning inom utbildningsområdet 

med en egen läroplan, grundskolelag och grundskoleförordning. Detta tack vare Ålands 

självstyrelse (Ålands landsskapsregering). Nedan följer en kort jämförelse av kursplanen i 

engelska i Å-Lp15 och Skolverkets svenska läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, med fokus på de delar som har relevans för fritidsengelskans betydelse.  

I Å-Lp15 är syftet med engelskundervisningen att eleverna ska lära sig grundläggande 

färdigheter i tal och skrift som kan användas i ”vardagliga språksituationer, på resor, för att 

knyta personliga kontakter och för fortsatta studier” (s.107). Å-Lp15 nämner även att eleverna 

ska få kännedom om olika kulturer, samhällen och levnadsförhållanden hos de folk som talar 

engelska. Eleverna ska även lära sig att förstå, uppfatta och tala engelska. Det ska förekomma 

skriftliga övningar som stödjer den muntliga undervisningen och på så sätt bidra till elevens 

ord- och frasförråd samt befästning av språkliga mönster. Dessa syften framkommer även i 

den svenska läroplanen. Skillnaden är att Skolverket (2011) även lyfter fram vikten av 

självförtroende: att eleverna genom engelskundervisningen ska känna tilltro till sin egen 

förmåga. Undervisningen ska vidare ”utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna 

erfarenheter, livsvillkor och intressen” (s.30). Skolverket (2011) uppmanar alltså till en 

undervisning där elevernas erfarenheter och förmågor hamnar i fokus. I Å-Lp15 är fokus 

främst elevens rätt till inlärning och kunskap, samt hur dessa bör förmedlas genom 

undervisning.  

En aspekt av fritidsengelska i Å-Lp15 är att eleverna ska kunna använda sin engelska i 

språkliga situationer på resor och där det finns chans för eleven att knyta kontakter utanför 

skolan. Å-Lp15 nämner även att eleverna ska få chans att jobba med autentiska texter på 

engelska, vilket har relevans för elevernas fritidsaktiviteter.   
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Metod 
 

Detta är en surveyundersökning som bygger på en kvantitativ metod. Surveyundersökningar 

beskrivs av Judith Bell (2000, s. 18) som en typ av metod där syftet är ”att skaffa fram 

information som kan analyseras för att få fram mönster och för att kunna göra jämförelser”. I 

denna typ av undersökning ställs en grupp individer samma frågor under samma villkor 

genom exempelvis en enkät (Bell, 2000). Eftersom denna uppsats bygger på 

enkätundersökningar av en större grupp elever, och en del av syftet är att undersöka om det 

finns skillnader mellan pojkar och flickor, blev det naturligt att analysera det insamlade 

materialet med hänsyn främst till eleveras kön och inte till eleverna som individer. Denna 

utgångspunkt betyder att en kvantitativ metod ligger som grund. Kvantitativa metoder handlar 

enligt Alan Bryman (2008, s. 150) om ”en insamling av numerisk data, att relationen mellan 

teori och forskning är av ett deduktivt slag […] och att synen på verkligheten är 

objektivistisk”. Deduktiv teori innebär ett förhållande mellan teori och praktik där man som 

forskare tar fram en eller flera hypoteser som sedan ska undersökas genom en empirisk 

granskning (Bryman, 2008). I denna uppsats är min hypotes att fritidsengelskan på något sätt 

har inverkan på elevers skolengelska och på deras språkliga självförtroende. Genom att samla 

in kunskap från forskare och göra en surveyundersökning får jag svar på mina 

forskningsfrågor så att hypotesen kan bekräftas eller avfärdas.  

 

Urval och etiskt förhållningssätt 
 

Totalt fyra skolor kontaktades angående enkätundersökningen. Jag kontaktade skolornas 

rektorer via e-mail som sedan kunde hänvisa till lärarna i årskurs 4-6. Jag berättade vem jag 

var, syftet med min studie och att jag behövde 5-10 minuter i varje klass för att genomföra 

min enkätundersökning. Jag skrev även att det är frivilligt för eleverna att delta och att allt 

kommer vara anonymt. Jag berättade även att skolans namn inte kommer nämnas i 

undersökningen. Vetenskapsrådet (2016) hävdar att informationskravet är något att ta hänsyn 

till vid undersökningar. Detta innebär att personerna ska informeras om undersökningens 

syfte, hur undersökningen kommer att gå till och att det är frivilligt att delta. Vetenskapsrådet 

(2016) nämner även konfidentialitetskravet som innebär att all information om skolan, lärare, 

elever kommer behandlas konfidentiellt så att ingen utomstående ska kunna komma åt 

uppgifterna. Lärarna fick kontakta elevernas föräldrar angående min undersökning, och 

informera om att föräldrarna kunde ta kontakt med mig vid eventuella frågor.  
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Jag informerade i e-mailet att den skola som först hör av sig får delta i 

undersökningen. Skolan som valdes var en årskurs 1-6 skola på Åland med ungefär 250 

elever. Årskursen som medverkade var två klasser i årskurs 5, med totalt 37 elever som 

svarade på enkäten. Det var 18 flickor, 15 pojkar och 3 elever som inte fyllde i om de var 

flicka eller pojke. Den typ av urval som kan kopplas till denna studie är vad Bryman (2008) 

kallar sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod innebär att skolan valts ut på slumpmässiga 

grunder och att alla skolor har samma möjlighet att komma med i undersökningens urval.  

 

Analys och bearbetning av data 
 

Enkäten (bilaga 1) innehöll 16 frågor som berörde elevernas inställning till ämnet engelska i 

skolan och vad de har för relation till engelska och övriga språk i hemmet. Vid utformning av 

enkätfrågor menar Bryman (2008) att det främst bör finnas slutna frågor, en utforming som är 

lätt att följa och förstå samt att enkäten inte är för lång så informanterna tröttnar. I denna 

undersöknings enkät har därmed frågorna utformats att vara korta och tydliga. Frågorna är 

lätta att svara på genom att endast ringa in det svar som passar informanten bäst. 

Svarsalternativen är oftast två till antalet så att det inte tar för lång tid att fundera på vilket 

svar informanten ska välja. Oftast ja/nej-alternativ. Vid svar där informanten ska gradera sina 

svar valdes fyra till antalen eftersom det är vanligt att välja mittenalternativet om man är 

osäker på sitt svar. Genom att använda fyra svarsalternativ kunde undersökningen uppnå ett 

mer sanningsenligt resultat.  

 

Enkätens första del avser främst att undersöka elevernas attityd till att kommunicera på 

engelska i klassrummet. Enkätens andra del avser främst att undersöka elevernas användning 

av engelska på fritiden. För att jämföra svaren på de olika kategorierna av enkätfrågor görs 

sedan en korrelationsanalys.  

 

När jag samlat in enkäterna döpte jag varje blankett till en bokstav och kunde göra statistik 

kring vilken elev som svarat vad på frågorna, och kunde därmed se de kopplingar jag fått 

fram i resultatet. Detta är dock utan statistik i denna uppsats. 
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Resultat 
 

Nedan följer resultatet av enkätundersökningen. Först presenteras datan av elevernas attityd 

till engelska i skolan och därefter redovisas resultatet av elevernas användning av engelska på 

fritiden. Resultatet är uppdelat i kategorierna flickor, pojkar och elever som valde att inte fylla 

i kön; dessa elever benämns ’vet ej’. Den kvantitativa datan presenteras i stapeldiagram.  

 

Skolämnet engelska och att tala engelska 
 

Av de 37 elever som deltog i undersökningen svarade 28 stycken att de tycker om engelska i 

skolan. Det var endast sex elever, alla flickor, som svarade att engelska var det ämne de 

tycker minst om. Två elever hade ringat in båda alternativen och en elev hade inte svarat (se 

Figur 1). 

 

	
																							

	

	

	

	

	

																					

	

	

	

													Figur	1.	Elevernas	svar	på	frågan	”Engelska	är	mitt	favoritämne/det	jag	tycker	minst	om	i	skolan”.	

	

Eleverna	 fick	 även	 svara	 på	 vad	 de	 känner	 inför	 att	 tala	 engelska	 både	 själva	 inför	

klassen	och	i	par	eller	mindre	grupper.	Resultatet	visar	att	elva	av	eleverna	tycker	det	är	

jobbigt	att	prata	själva	inför	klassen,	alla	förutom	en	visade	sig	vara	flickor.	En	elev,	en	

flicka,	tycker	det	är	jobbigt	att	både	prata	inför	klassen	och	i	grupp	(se	Figur	2	och	Figur	

3).	

	

Flickor	 Pojkar	 Vet	ej	
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Språk i hemmet 
	

Tio av de 37 eleverna visade sig ha en eller båda föräldrar med annat modersmål. Språken 

som framkom var framförallt finska, men även spanska och rumänska. Det var även några 

elever som fyllde i att det inte är främmande att det förekommer engelska i hemmet, trots att 

ingen av föräldrarna har engelska som modersmål (se Figur 4 och Figur 5). 

	

Figur	2.	Elevernas	svar	på	frågan	”	Att	prata	engelska	själv	inför	klassen	är	kul/jobbigt”.	
Flickor	 																		Pojkar	 	 			Vet	ej	

Figur	3.	Elevernas	svar	på	frågan	”Att	prata	engelska	i	par	eller	mindre	
grupp	är	kul/jobbigt”.	

Flickor																																		Pojkar	 	 Vet	ej	
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Läxhjälp	

 

Fyra av eleverna ansåg att de inte får hjälp med engelskaläxan hemma. Här kan frågan dock 

missuppfattats med att eleverna ansåg att de inte behöver hjälp och därför inte får hjälp 

(behandlas mer i analysdelen). Av de elever som inte får hjälp hemma svarade alla att de 

tycker om engelska i skolan. Alla svarade även att de tycker det är kul att tala engelska (se 

Figur 6.).   

	

	

	

	 	

	

	 	

	

	
	
	
	

Böcker, hemsidor och film 
	

Gällande elevernas fritidsengelska ställdes frågor angående deras relationer till att läsa 

böcker, vara inne på engelska hemsidor, se på engelska filmer och data- och/eller tv-spel. Tio 

av eleverna svarade att de läser böcker på engelska på fritiden, det vara lika uppdelat bland 

Figur	5.	Elevernas	svar	på	frågan	”hemma	pratar	vi	ett	annat	
språk	än	svenska”.	

Flickor	 												Pojkar				 																										Vet	ej	
Figur	4.	Elevernas	svar	på	frågan	”en	eller	båda	mina	föräldrar		
har	ett	annat	språk	än	svenska	som	modersmål”.	

Flickor																																								Pojkar																																Vet	ej	

Figur	6.	Elevernas	svar	på	frågan	”jag	får	hjälp	med	min	engelskaläxa	
hemma”.	

Flickor	 															Pojkar	 	 Vet	ej	
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flickor och pojkar (se Figur 7.). Samtliga elever har tillgång till internet hemma, och 16 av 

eleverna svarade att de är inne på engelska hemsidor, lika många flickor som pojkar (se Figur 

8.). När det gällde elevernas filmvanor svarade 30 av eleverna att de ofta tittar på 

engelskspråkiga filmer och sju att de inte tittar så ofta (se Figur 9.). 31 av eleverna väljer att 

ha svensk undertext på filmerna, dock fanns det fyra elever som fyllde i att de inte har någon 

undertext alls på engelskspråkiga filmer. En elev svarade engelsk undertext och en flicka 

fyllde i att hon har både engelsk och svensk undertext (se Figur 10.). 

	

	

	

	

	

Dataspel	

Det var 25 elever som svarade att de spelar data- och/eller tv-spel på fritiden, tio flickor, elva 

pojkar och fyra elever som inte svarade kön. Av de tolv elever som inte spelade var det fyra 

pojkar och åtta flickor (se Figur 11.). Av de elever som svarade att de spelar online var det nio 

pojkar, fyra flickor och två övriga (se Figur 12.). Antalet flickor reducerades till en som 

svarade att hon kommunicerar med andra spelare på engelska, medan pojkarna var fem och 

övriga två (se Figur 13.).   

Figur	7.	Elevernas	svar	på	frågan	”Hemma	läser	jag	böcker	på	
engelska”.	

Flickor	 								Pojkar	 																					Vet	ej	

Figur	8.	Elevernas	svar	på	frågan	”Hemma	är	jag	ofta	inne	på	
engelska	hemsidor.	

Flickor																													Pojkar	 																								Vet	ej	

Figur	9.	Elevernas	svar	på	frågan	”Hemma	tittar	jag	ofta	på	
engelskspråkiga	filmer”.	

Flickor																																Pojkar																																Vet	ej	
	 Figur	10.	Elevernas	svar	på	frågan	”När	jag	tittar	på	

engelskspråkiga	filmer	har	jag	svensk	undertext/engelsk	
undertext/ingen	undertext”.	

Flickor																											Pojkar																																	Vet	ej	
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Engelska som hjälp för autentisk kommunkation 
	

Den sista frågan handlade om huruvida eleverna skulle kunna ta hjälp av en främling om de 

gick vilse i ett land där de inte talar svenska. Syftet med denna fråga är att undersöka om 

eleverna känner sig säkra på att tala engelska, inte bara utanför klassrummet utan också 

utanför hemmet. Här var det tre av eleverna som kände att de inte skulle kunna göra detta. 

Två av eleverna har engelska som favoritämne, och alla tre tycker om att tala engelska i 

klassen. En av dessa elever svarade att hen inte får hjälp hemma med läxorna. En annan elev 

får hjälp med läxorna hemma och har även rumänska som ett språk som ibland förekommer i 

hemmet. Samtliga av dessa tre elever använder svensk undertext på sina filmer, ingen av 

Figur	11.	Elevernas	svar	på	frågan	”Jag	spelar	
data-/tv-spel	hemma”.	

Flickor	 									Pojkar	 																				Vet	ej	
	
	

Figur	12.	Elevernas	svar	på	frågan	”	Jag	spelar	data-/tv-spel	
online”.		

Flickor	 										Pojkar		 																										Vet	ej	
	
	

Figur	13.	Elevernas	svar	på	frågan	”Om	jag	på	förra	frågan,	
när	jag	spelar	data-/tv-spel	online	kommunicerar	jag	med	
andra	spelar	på	engelska”.	

Flickor																													Pojkar	 																				Vet	ej	
	
	



	

	 14	

dessa elever läser böcker på engelska och ingen är inne på engelska hemsidor. Två av dem 

spelar data- och/eller tv-spel, men ingen av dem kommunicerar online med andra spelare.  

	

	

	 	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

Analys	

 

Nedan följer en korrelationsanalys av resultatet för att svara på uppsatsens frågeställningar:  

• Påverkas elevernas språkliga självförtroende av deras användning av engelskspråkiga 

medier på fritiden, medier såsom data- och/eller tv-spel, filmer, böcker och internet? 

• Vilket av medierna har störst positiv effekt? 

• Påverkas elevernas språkliga självförtroende av användningen av engelska i hemmet? 

• Finns det någon skillnad mellan flickor och pojkars användning av engelskspråkiga 

medier? 

• Finns det någon skilnad mellan flickors och pojkars språkliga självförtroende?  

	

Språkligt självförtroende i klassrummet 
	

När det gäller könsskillnader visar resultatet att alla pojkar har engelska som favoritämne i de 

båda klasser där undersökningen gjordes. Det var alltså endast flickor som svarade att 

engelska är det ämnet de tycker minst om. Flera av dessa flickor svarade även att de upplever 

rädsla inför att tala engelska i klassrummet. Detta bekräftar det Lundberg (2010) hävdar att de 

elever som inte ser fram emot engelskalektionerna oftast är de som inte känner sig trygga att 

tala engelska i klassrummet. De elever som känner oro inför att tala engelska är till största 

Figur	14.	Elevernas	svar	på	frågan	”Skulle	jag	gå	vilse	i	ett	annat	land	
där	de	inte	talar	svenska	skulle	jag	klara	av	att	be	en	främmande	
person	om	hjälp	på	engelska”.		

Flickor																													Pojkar																																						Vet	ej	
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delen flickor. Det bekräftar Lundbergs (2007) rön att det tycks vara vanligare med en svag 

självbild och lågt självförtroende hos flickor än hos pojkar.   

Resultatet visar även att de allra flesta elever, pojkar som flickor,inte känner rädsla 

inför att tala engelska i klassen. Dock fanns det elever som ansåg att momentet att tala 

engelska inför hela klassen är jobbigt och upplever kommunikationsrädsla.  Det beräftar 

Humphries (2011) resultat att elever som har lågt språkligt självförtroende ofta är de elever 

som är nervösa inför att tala på ett främmande språk. 

Kommunikationsrädslan är emellertid mindre när elverna abetar i mindre grupper. 

Medan många informanter visade kommunikationsrädsla inför helklass var det få som 

upplevde det i små grupper. Som resultatet av undersökningen visade var det endast en elev 

som upplever rädsla inför att tala engelska i par eller i mindre grupp. 36 av de 37 eleverna 

som deltog känner sig trygga att kommunicera på engelska i grupp eller tillsammans med 

någon. Dock bör man påminnas om att det faktiskt finns en elev som upplever 

kommunikationsrädsla i alla sammanhang. 

	

Språk i hemmet 
	

Denna del av undersökningen avser Sundqvists (2009) begrepp unintentional learning vilket 

bland annat kan ske när en elevel är i behov av att kommunicera på engelska med en främling. 

Utifrån sådana möten kan eleven eventuellt öka sitt språkliga självförtroende. 

Undersökningen visar att tio av eleverna lever i en miljö hemma där ett annat främmande 

språk än svenska förekommer. Två elever talar spanska hemma, en elev talar rumänska 

hemma ibland, och resten av eleverna har finska som ett förekommande språk i hemmet. I 

jämförelsen mellan de elever som har ett främmande språk hemma med de elever som visar 

benägenhet till lågt språkligt självförtroende kunde inga tydliga samband konstateras. Ett 

samband som dock kunde ses mellan språk i hemmet och fritidsengelskan var att två av de 

elever som inte har något annat språk än svenska hemma, och använder svensk undertext när 

de ser på film, är två av de tre elever som inte skulle klara av att kommunicera med en 

främling på engelska om de gått vilse. De får då inte heller tillfälle att öka sitt språkliga 

självförtroende genom unintentional learning (Sundqvist, 2009).  

Bland de elever som har spanska som ett språk i hemmet har ena eleven en spansk 

förälder där spanska talas hemma ibland, och den andra eleven har båda spanska föräldrar där 

spanska talas hemma hela tiden. Dessa två elever läser böcker på engelska, är inne på 

engelska hemsidor och ser ofta på engelska filmer.  
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Det var få elever som valde en annan undertext än svenska när de ser film. Det visade 

sig dock att de båda eleverna med spanska i hemmet ser filmer utan undertext, eller med både 

engelsk och svensk undertext. Resultatet visar alltså att de elever som har ett annat språk än 

svenska (eller finska) hemma tenderar att använda sig av fritidsengelska i större grad, när det 

kommer till läsa böcker, engelska hemsidor och framför allt undertext på film, jämfört med 	

de	elever	som	talar	bara	svenska	hemma.	

 
 
 
 

Användning av engelska medier 
	

Här undersöks out-of-class learning, allstå att kommunicera och/eller interagera på ett 

annat språk utanför klassrummet (Sundqvist (2009) och naturalistic learning, alltså direkt 

kommunikation med olika medier eller en verklig person som talar målspråket (Sundqvist 

(2009) och avser själva inlärningen av ett främmande språk. Resultatet visade att bland 

alternativen läsa böcker på engelska, vara inne på engelska hemsidor, se på engelskspråkiga 

filmer och spela data- och/eller tv-spel, var filmer det mest populära alternativet bland 

eleverna. Det minst populära var att läsa böcker. Ett intressant mönster här är att det oftast var 

samma elever som svarade att de brukar ägna sig åt engelska böcker, hemsidor, film och spel 

på fritiden.  

Resultatet när det gäller kön visade dock inte att det exempelvis var vanligare att 

pojkarna tittade på mer film än flickorna eller vice versa. Resultatet var väldigt jämnt på den 

fronten, vilket inte helt stämmer överens med Sundqvists och Sylvéns (2014) studie där 

pojkar använder sig mer av engelska än flickor på fritiden. I min undersökning var det endast 

onlinespel där pojkarna var flera till antalet. Dessa elever som spelar online ägnar sig åt 

naturalistic learning i kommunikationen med en annan spelare på engelska. I en årskurs med 

37 elever svarade 25 informanter att de spelar spel på fritiden. Majoriteten av de elever som 

spelar visade sig tycka om engelska i skolan och upplever ingen kommunikationsrädsla.  

I en grupp på åtta elever i min undersökning syns ett tydligt samband mellan 

användningen av fritidsengelska och bättre språkligt självförtroende. Samtliga åtta elever 

svarade i enkäten att de tycker om ämnet engelska och att tala engelska i klassen. I denna 

grupp är en flicka, fem pojkar, samt två elever som inte angav kön. I denna grupp med åtta 

elever som spelar mycket finns även de elever som ser engelska filmer med engelsk undertext 

eller ingen undertext. Det var även populärt i denna grupp att läsa böcker på engelska och 
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vistas på engelska hemsidor. Detta resultat visar att de elever som spelar mycket även 

använder sig av engelska i andra medier på fritiden. Falkners (2007) resultat att elever som 

spelar mycket dataspel utvecklar sin förmåga i engelska har alltså bekräftats i min egen 

studie.  

De elever som inte spelar data- och/eller tv-spel var tolv till antalet. Av dessa är det 

åtta som upplever kommunikationsrädsla. Denna grupp består av endast en pojke och resten 

flickor. Lågt självförtroende är, som tidigare nämnts, vanligare bland flickor, vilket även 

denna undersöknings resultat visar.  

Resultatet visar att det starkaste sambandet i dessa klasser är mellan dataspelande på 

engelska (på fritiden) och  språkligt självförtroende. Detta kunde tydligt ses genom 

enkätundersökning och korrelationsanalys som visade att det är vanligast med fritidsengelska 

genom de medier som finns i hemmet, främst då genom data-  och/eller tv-spel.  

 
 

Olika tolkningar av enkätfrågorna 
	

När undersökningen gjordes var det ett par av frågorna som eleverna ifrågasatte hur de skulle 

tolka. Efter att resultatet analyserats fanns det en del uppgifter att fundera över huruvida 

frågorna uppfattats olika av eleverna och därmed är reliabelt. 

I den första frågan där eleverna fick svara på om de anser engelska som deras 

favoritämne eller det ämne de tycker minst om fanns svårigheten att välja mellan endast dessa 

två alternativ. Det är möjligt att resultatet skulle visat annorlunda på denna fråga om eleverna 

hade fått fler svarsalternativ eller fått välja mellan olika ämnen vilka de tycker om mer än 

andra.  

Frågan som handlade om eleverna får hjälp med engelskaläxorna hemma kan tolkas 

på två olika sätt. Det ena sättet att uppfatta frågan på är att eleverna inte får hjälp av föräldrar 

som inte kan, vill eller orkar hjälpa dem. Det andra sättet att tolka frågan på är att eleverna 

anser att de känner sig så pass säkra på sin engelska att de inte behöver fråga sina föräldrar 

efter hjälp.  

Vid frågorna om de språk som förekommer i hemmet var intentionen av frågan att 

språken skulle basera sig på föräldrarnas modersmål. Här var det dock flera elever som fyllt i 

att de talar engelska hemma ibland, trots att föräldrarna har svenska som modersmål. Istället 

har nu ett ytterligare resultat uppkommit som visar att det förekommer engelska på ett eller 

annat sätt i svenskspråkiga hem, och även i finskspråkiga hem.  
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Vid frågan om eleverna besöker hemsidor på engelska hade det varit intressant i 

efterhand att få exempel på hemsidor som eleverna besöker för att se om det finns några 

specifika hemsidor som ofta förekommer, och om det finns några gemensamma hemsidor 

som flickor respektive pojkar väljer att besöka. Även vid frågorna om filmer och spel hade det 

varit intressant att veta vilka filmer eleverna sett nyligen och vilka spel som är vanligt 

förekommande bland eleverna.  

	

Sammanfattning och avslutning 
	

För att svara på uppsatsens frågeställningar jämfördes frågeställningar som rörde 

språkligt självförtroende, användning av fritidsengelska genom olika medier i hemmet och 

skillnader mellan pojkars och flickors fritidsengelska och språkliga självförtroende.  

Enkätundersökning och korrelationsanalys visar att det finns samband mellan de elever som 

tycker om engelska i skolan och inte upplever komminikationsrädsla då de talar engelska i 

klassen. Enkätundersökningen bekräftar tidigare forskning: de elever som ägnar sig åt 

engelska på fritiden, out-of-class learning (Sundqvist, 2009), genom data- och/eller tv-spel, 

har bättre språkligt självförtroende och ser framemot engelskalektionerna. De upplever inte 

kommunikationsrädsla. Undersökningen visade även samband mellan de elever som upplever 

kommunikationsrädsla i klassrummet och de som inte ägnar sig åt fritidsengelska. Det 

resultatet ger svar på frågan om det språkliga självförtroendet påverkas av elevernas 

användning av fritidsengelskan.  

Resultatet av denna undersökning visar att de flesta eleverna som deltog inte upplever 

rädsla inför att tala engelska, utan de flesta tycker det är ett kul ämne. Men trots att detta är 

majoriteten finns det faktiskt elever som upplever rädsla och det är hos dem man måste finnas 

som stöd som lärare och hjälpa dem så att de känner sig trygga i klassrummet. Lundberg 

(2007) betonar vikten av att istället för individuell kommunikation i klassrummet ha flera 

gemensamma kommunikativa aktiviteter för att minska kommunikationsrädslan så eleverna 

kan känna sig trygga att tala engelska i klassen.  

Resultatet visade även att det är vanligare att flickor upplever kommunikationsrädsla i 

klassrummet än pojkar. Som resultatet visar är det även pojkar som spelar mest data- och/eller 

tv-spel, vilket korrelerar med resultatet som visar att pojkarna har ett starkare språkligt 

självförtroende. Sammanfattningsvis visar resultatet att data- och/eller tv-spelande på fritiden 

leder till ett  stärkt språkligt självförtroende hos eleverna.  
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Eftersom jag aldrig själv lidit av lågt språkligt självförtroende och inte hade några 

problem att tala engelska i klassen själv när jag gick i femman har jag genom denna uppsats 

fått en större inblick och förståelse för de elever som känner oro inför detta. Jag vet nu hur 

dessa elever känner och att det faktiskt existerar i de åländska skolorna där jag kommer jobba 

i framtiden. Jag kommer som lärare skapa en trygg klassrumsmiljö där det ska kännas kul och 

spännande att tala engelska. Genom läsning av litteraturen till denna uppsats har jag även lärt 

mig att det är i dessa årskurser det är extra viktigt att stärka elevernas självförtroende, 

speciellt hos flickorna.  

 

Förslag på vidare forskning 
	

Resultatet i denna uppsats visade att dataspelandet är ett populärt fritidsintresse hos de flesta 

elever, dock var de flesta pojkar som spelade spel. Pojkarna visade även mest intresse för 

online-spelande där flickorna tydligt inte hade samma intresse. Här skulle det vara intressant 

att göra fortsatt forskning ur ett genusperspektiv, och ta reda på varför det är så att pojkar 

spelar mer än flickor genom exempelvis intervju med elever. Ett annat spår att forstätta på 

skulle vara att forska kring varför det är så att flickorna upplever kommunikationsrädsla i 

större grad än pojkarna, vilket denna undersökning visade. Som tidigare forskning nämner är 

språkligt självförtroende ett område det behövs forskas mera inom för att ge alla elever de 

bästa förutsättningarna för att lära sig ett främmande språk i klassrummet.  
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Bilagor	
	
Bilaga	1.		
	

Enkätundersökning	årskurs	5	

	

Jag	är:	Tjej	/	Kille	

Jag	är	_______	år	gammal	

Jag	går	i	årskurs	_________.		

	

Ringa	in	eller	stryk	under	det	svar	som	stämmer	bäst	in	på	dig!	

	

1.	Engelska	är:					mitt	favoritämne	/	det	jag	tycker	minst	om							i	skolan	

2.	Att	prata	engelska	själv	inför	klassen	är:							kul	/	jobbigt	

3.	Att	prata	engelska	i	par	eller	mindre	grupp	är:					kul	/	jobbigt	

4.	Läraren	kan	hjälpa	mig	och	har	svar	på	mina	frågor	på	engelskalektionen:				ja	/	nej	

	

5.	Jag	får	hjälp	med	min	engelskaläxa	hemma:					ja	/	nej	

6.	En	eller	båda	mina	föräldrar	har	ett	annat	språk	än	svenska		

					som	modersmål:				en	/	båda	/	ingen	av	dem	

7.	Hemma	pratar	vi	ett	annat	språk	än	svenska:						aldrig	/	 ibland	/	ofta	/	hela	tiden	

					Vilket/vilka	språk	isåfall?	_____________________________________________________________	

	

8.	 Hemma	 läser	 jag	 böcker	 på	 engelska:	 	 	 	 ja	 /	 nej	

9.	Jag	har	tillgång	till	internet	hemma:							ja	/	nej	

10.	Hemma	är	jag	ofta	inne	på	engelska	hemsidor:								ja	/	nej	

11.	Hemma	tittar	jag	ofta	på	engelskspråkiga	filmer:				ja	/	nej	

12.	 När	 jag	 tittar	 på	 engelskspråkiga	 filmer	 har	 jag	 för	 det	 mesta:	

							svensk	undertext	/	engelsk	undertext	/	ingen	undertext	

	

13.	Jag	spelar	data-/tv-spel	hemma:					ja	/	nej	

14.	Jag	spelar	data-/tv-spel	online:				ja	/	nej	

15.	 Om	 ja	 på	 förra	 frågan,	 när	 jag	 spelar	 data-/tv-spel	 online	 kommunicerar	 jag	med							

							andra	spelare	på	engelska:				ja	/	nej	
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16.	Skulle	jag	gå	vilse	i	ett	annat	land	där	de	inte	talar	svenska	skulle	jag	klara	av	att	be		

							en	främmande	person	om	hjälp	på	engelska:							ja		/		nej		

	

	


