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Förord  

Vi är två lärarstudenter från Högskolan i Halmstad som båda två är boende i en mindre stad i 

södra Sverige. Lindas vardagsrum har varit vårt kontor varje vardag mellan 8 – 16 där vi 

gemensamt har författat hela studien. Vi har genomfört en hermeneutisk studie kring elevers 

upplevelser av muntlig kommunikation i engelska, då det är ett ämne som intresserar oss båda. 

Att få ihop en hermeneutisk undersökning är inte lätt. För det första är ordet hermeneutik i 

princip omöjligt att uttala korrekt, prova själv. För det andra är det väldigt svårt att stava till 

hermeneutik, tacka vet vi stavningskontroll. För det tredje är det ett annorlunda arbetssätt, som 

inte tillhör vanligheten bland examensarbeten. Trots dessa svårigheter har en struktur, 

uthållighet och målmedvetenhet tagit oss dit vi är idag. Även våra handledare, Jonas och Heike, 

har stöttat oss fram till ett färdigt examensarbete, tack så mycket!  

Under tiden vi har formulerat vårt examensarbete har vi lärt oss oerhört mycket, både gällande 

problemformuleringen och hermeneutiken. Vi har även lärt oss en hel del om oss själva. Vi har 

bland annat blivit medvetna om att när det är som mest frustrerande är det viktigt att stanna upp 

och låta lärandet ta tid. Stress har skapat en känsla av otillräcklighet vissa stunder, vilket vi tar 

med oss som en viktig lärdom att försöka motverka i framtiden.  

Denna studie är vi idag stolta över och tillägnar våra älskade makar som har stöttat oss på alla 

möjliga sätt under hela studietiden. Vi älskar er oerhört mycket!  

 

Anna Hedin & Linda Svegard 

2019-05-21  
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1. Inledning 

Denna empiriska undersökning är en vidare forskning från tidigare kunskapsöversikt “Vad 

motiverar elever till att samtala på engelska i klassrummet?” (Hedin & Svegard, 2019) och 

pilot-aktionsforskningen “Let´s play”. De tidigare studierna har syftat till att ta reda på och 

utveckla elevers muntliga kommunikation i engelska, vilket väckte intresse för denna 

undersökning.  

Att kunna samtala på engelska är nästan ett krav i dagens samhälle (Skolverket, 2011, s. 8). Då 

vi lever i en allt mer globaliserad värld är det en fördel att bemästra det engelska språket. En 

globaliserad värld medför att det är enkelt att kommunicera över landsgränserna, via till 

exempel internet. Det engelska språket omger oss i vardagen och används i flera olika 

sammanhang, till exempel på reklamskyltar, i affären, på arbetet, i skolan, med mera. 

Vi har observerat, i skolverksamheten, att elever väljer att avstå samtal på engelska i 

engelskundervisningen. Ju äldre eleverna blir desto mer väljer de att avstå muntlig 

kommunikation på engelska i klassrummet. Personliga erfarenheter säger att elever avstår 

muntlig kommunikation på grund av osäkerhet och att det känns pinsamt att samtala på ett 

andraspråk inför sina klasskamrater. Lärare bekräftar erfarenheten och hävdar att mer och mer 

elever nuförtiden avstår samtal på engelska i klassrummet. Samtidigt som elever väljer att avstå 

samtal på engelska i klassrummet, upplevs de i dagens digitaliserade samhälle inte ha 

svårigheter att samtala på engelska utanför skolan. Det har uppmärksammats att elever föredrar 

att samtala på engelska utanför skolan, i bland annat datorspel och andra sociala medier. Att 

elever samtalar på engelska via datorspel och sociala medier är ett fenomen vi är medvetna om, 

bland annat då det är ett vanligt samtalsämne på rasterna i skolan.  
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2. Bakgrund 

För att få inblick i undersökningen presenteras litteratur och styrdokument i följande avsnitt, 

detta för att synliggöra vilken bakgrund som ligger till grund för problemformuleringen. Syfte 

och frågeställning introduceras i slutet av avsnittet. 

Copland, Garton och Burns (2014, s. 746) har genomfört en stor enkätundersökning på 4459 

lärare från 142 länder och fått fram resultatet att det är ett internationellt problem att elever 

avstår samtal på engelska i engelskundervisningen. Resultatet visar även att eleverna är 

omotiverade till att samtala inför sina klasskamrater (s.746). Sveriges officiella statistik (2015; 

2016; 2017; 2018) visar att den genomsnittliga betygspoängen från de nationella proven har 

sjunkit i delprovet tala hos eleverna i årskurs sex de senaste åren. Resultatet indikerar att 

eleverna har visat mindre kunskaper inom den muntliga förmågan i engelska. En anledning till 

att elever väljer att avstå från samtal på engelska i klassrummet kan vara att de finner det 

onaturligt att tala på ett annat språk än sitt modersmål med klasskamrater (Börjesson, 2012, s. 

13).   

I timplanen står det att elever sammanlagt i lågstadiet ska ha 60 timmar engelska för att sedan 

i mellanstadiet öka till 220 timmar (Skolverket, 2019). Under samma period i mellanstadiet ska 

elever tillgodoses 410 timmar matematik och 520 timmar svenska. Engelska, matematik och 

svenska är de tre största ämnena i grundskolan, men trots detta skiljer sig 

undervisningstimmarna avsevärt. Avsikten är inte att här analysera vad detta beror på, utan 

fokus ligger på engelskan och dess undervisningstid. För att väcka intresse och bygga upp ett 

språkligt självförtroende inför ett livslångt språklärande, är det till sin fördel att påbörja 

språkinlärningen i tidiga årskurser (Lundberg, 2007, s. 190). Att fånga elevers språkintresse 

redan i lågstadiet blir ännu viktigare när engelskundervisningen enbart är på 60 timmar.  

Ett syfte med engelskundervisningen, enligt Skolverket (2018, s. 33), är att få eleverna att 

utveckla en mångsidig kommunikativ förmåga, det vill säga eleverna ska utveckla sin muntliga 

kommunikation så att de kan använda det engelska språket i olika sociala sammanhang både i 

skolan och utanför skolan. Börjesson (2012, s. 14) menar att all kommunikation i klassrummet 

under engelskundervisningen bör bedrivas på engelska då det ger elever och lärare goda 

tillfällen att använda språket på en naturlig nivå. Detta leder till en ökad kunskap i muntlig 

kommunikation i engelska, då elever får öva olika strategier för interaktion som de sedan kan 

ta med sig till mer autentiska situationer utanför skolan.  
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Användandet av läromedel i engelskundervisning är vanligt förekommande, vilket har 

observerats under praktikperioder. Tre av fyra lärare använder sig av läromedel vid nästan varje 

lektionstillfälle (Skolverket, 2006, s. 71). Det är viktigt att man som lärare granskar och värderar 

innehållet i sitt läromedel för att kunna komplettera med aktiviteter som ger elever möjlighet 

till att uppnå alla kunskapskraven (Skolverket, 2006, s. 138). Det har noterats att vanligaste 

arbetssättet i engelskundervisningen är att lärare använder ett läromedel och kompletterar med 

muntliga aktiviteter. Trots komplettering av muntlig aktivitet är det ibland inte tillräckligt med 

underlag för att uppnå alla kunskapskrav inom den kommunikativa förmågan. Estling 

Vannestål och Lundberg (2010, s. 136–137) påpekar att elever lämnar grundskolan med en 

upplevd känsla av bristande kunskaper i att kommunicera på engelska.  

En tidigare kunskapsöversikt (Hedin & Svegard, 2019, s. 12) visar att elever som spelar 

datorspel utanför skolan är mer motiverade att lära sig engelska jämfört med de som inte spelar 

datorspel. Redan för över tio år sedan visade en utvärdering att de mer framgångsrika 

språkeleverna är de elever som nyttjar det engelska språket utanför skolan i stor utsträckning 

(Lundberg, 2007, s.177). En kombination av erfarenheter och forskning påvisar att samtal på 

engelska har minskat i skolan medan samtal på engelska utanför skolan har ökat. Detta är ett 

problemområde vi vill undersöka närmare, vilket mynnade ut i följande syfte och 

forskningsfrågor.  

2.1. Syfte och forskningsfrågor  

Målet med denna studie är att bidra med kunskap som skolverksamheten kan använda sig av. 

Med hänsyn till problemområdet är syftet med denna empiriska undersökning att förstå elevers 

upplevelser av muntlig kommunikation i engelska. Undersökningen har yrkesrelevans eftersom 

en lärares medvetenhet kring detta kan användas i engelskundervisningen. Med utgångspunkt 

från syftet ska följande forskningsfrågor besvaras i resultatavsnittet: 

1. Hur upplever elever att samtala på engelska i och utanför skolan?  

2. Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever upplever 

skolengelska och fritidsengelska?  
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3. Teoretisk grund  

I följande avsnitt redovisas undersökningens teoretiska grund. Avsnittet beskriver de viktiga 

utgångspunkterna i denna empiriska undersökning. Studiens centrala begrepp definieras i slutet 

av avsnittet.  

3.1. Hermeneutiska glasögon  

I följande studie är hermeneutik ett teoretiskt ramverk. Hermeneutik kommer från det grekiska 

ordet hermeneuein och betyder tolka. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt är avsikten med studien 

att få förståelse för elevers upplevelser av muntlig kommunikation på engelska. Hermeneutik 

är en vetenskaplig riktning där forskaren försöker undersöka, tolka och förstå grundbeteenden 

hos de personer som undersöks för att få förståelse för olika sociala fenomen (Patel & Davidson, 

2011, s.28). Det är den äldsta formen av kvalitativ bearbetning och grundar sig så långt tillbaka 

som till att tolka bibeln (Olsson & Sörensen, 2011, s. 158). Det centrala i hermeneutisk 

forskning är att tolka innehållet i det empiriska materialet för att kunna förstå helheten (163). 

Hermeneutik som grund ger en bredare förståelse för elevernas upplevelser.  

I undersökningen söks en förståelse för hur eleverna upplever muntlig kommunikation på 

engelska. För att förstå detta har undersökningen två forskningsfrågor som är specificerade i att 

ta reda på hur eleverna upplever samtal på engelska i och utanför skolan, samt likheter och 

skillnader däremellan. Det centrala i en hermeneutisk undersökning är att få en ny förståelse för 

helheten utifrån delar (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 145). I början av undersökningen är 

helheten vår förförståelse och skrivs mer om under avsnittet tidigare forskning. Delarna är 

tolkningar som framkommit utifrån en tolkningsprocess och redovisas som resultat i 

resultatavsnittet. I slutet av undersökningen utvecklas en ny förståelse för en ny helhet som 

inkluderar både vår förförståelse och våra tolkningar från tolkningsprocessen.  

För att få en förståelse för det insamlade materialet behövs en teori. I en hermeneutisk studie 

sker en tolkning och inte en analys. Det insamlade materialet ska tolkas med hjälp av en 

hermeneutisk tolkningsprocess för att därefter sammansmältas med förförståelsen. 

Överraskande delar i tolkningsprocessen innebär upptäckt av delar som skiljer sig mot 

förförståelsen. När tolkning sammansmälter med förförståelse skapas ny förståelse, vilket är i 

enlighet med hermeneutisk teori. Kort sagt, för att förstå elevernas upplevelser kommer delarna 
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läggas mot helheten, det vill säga resultatet mot förförståelsen. Teorin kommer förhoppningsvis 

leda till en ny förståelse för hur eleverna upplever muntlig kommunikation i engelska.  

3.2. Centrala begrepp  

Engelska: Engelska har en viktig språkroll i dagens globaliserade värld (Lundberg, 2010, s. 17). 

Engelska kan även definieras som andraspråk i denna studie.  

Skolengelska: Den engelska elever använder och lär sig i skolan. Skolengelskan är formell 

engelska. Formell inlärning innefattar all inlärning som sker i skolan, undervisningen och läxor 

(Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.28).  

Fritidsengelska: Den engelska elever använder och lär sig utanför skolan, på 

fritiden.  Fritidsengelskan är informell engelska. Informell inlärning är den inlärning som sker 

i vardagen utanför skolan (Hyltenstam & Lindberg, 2013, s.28).  

Samtal: All sorts muntlig interaktion mellan individer. Samtal är en möjlighet till att 

kommunicera (Skolverket, 2018, s. 7) och kan även benämnas som muntlig kommunikation i 

undersökningen.   

Texten: Vid utförandet av en hermeneutisk undersökning ser man på det insamlade materialet 

som text och inte som fakta eller data (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 146). I denna empiriska 

undersökning kommer empirin, från och med nu, benämnas som texten för att på ett konsekvent 

sätt följa det hermeneutiska arbetssättet.  
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4. Tidigare forskning  

Studier kring engelska som andraspråk är nuförtiden ett etablerat forskningsämne. Sedan slutet 

av 1960-talet har det skett en systematisk forskning kring andraspråksinlärning (Hyltenstam & 

Lindberg, 2013, s. 7). Aktuell forskning som tagits del av kring andraspråksinlärning i och 

utanför skolan redovisas härnäst.  

4.1. Andraspråksinlärning i skolan  

Chung och Huang (2010) har genomfört en internationell studie i Taiwan och undersökt hur 

elever uppfattar inlärningen av engelska och vad de tycker om själva engelskundervisningen. 

Många medverkande elever påpekar att de är intresserade av att lära sig engelska som 

andraspråk eftersom de vill kunna samtala på en internationell basis, både med besökare i landet 

och inför framtiden (s. 442). Samtalen i engelskundervisningen bör vara utmanande och 

förberedande för eleverna, så att de kan kommunicera i andra kommunikativa sammanhang 

både i och utanför skolan (Lindberg, 2013, s. 513). Engelskundervisningen som fick eleverna, 

i Chung och Huangs (2010, s. 443) undersökning, att vara mest aktiva visade sig vara 

lektionerna där de spelade spel, då viljan till att samla poäng skapade samtal. I deras resultat 

framgick även att uppmuntrande kommentarer från lärare och föräldrar visade sig vara en viktig 

del i lärandet av engelska i skolan (s. 443).  

För att uppnå en positiv utveckling på språkintresset och motivationen menar Lundberg (2007, 

s. 190) i sin avhandling att lärare ska utföra engelskundervisningen med kontinuitet och 

progression. En undersökning i Köpenhamn visar däremot motsägande resultat. Tholin (2005) 

undersökte både lärare och elever på sju skolor i Köpenhamn för att bland annat synliggöra 

engelskundervisningens upplägg. Eleverna i undersökningen betonade att 

engelskundervisningen behövde mer variation (s. 6). Skillnaderna mellan undersökningarna är 

att Lundberg (2007) utifrån ett lärarperspektiv kommit fram till att kontinuitet är en fördel för 

inlärningen medan Tholin (2005) utifrån ett elevperspektiv har kommit fram till det motsatta.  

Henry och Thorsen (2018) har gjort en mindre observationsstudie där de undersökt om en god 

relation mellan elev och andraspråkslärare motiverar till fortsatt lärande i engelska. Trots att 

det är en mindre observationsstudie visar resultatet ett starkt och positivt samband mellan 

relation och motivation (s. 229). Resultatet visar även att uppgifter som har personliga 

anknytningar motiverar elever till att lära sig ett andraspråk (s. 224). Två andra forskare som 
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genomfört en studie med liknande forskningsområde är Illés och Ackan (2017). De har 

undersökt elever och lärare i Turkiet och i Ungern med inriktningen att ta reda på om spontan 

och humoristisk interaktion mellan lärare och elever har en inverkan på språkinlärningen (s. 4 

- 5). Elever engagerar sig i klassrumsdiskussioner när de får möjlighet till en humoristisk 

språkanvändning (s. 6 - 8), vilket stärker det faktum att läraren har en viktig roll i elevernas 

inlärning och utveckling av andraspråk. Både Henry och Thorsen (2018) samt Illés och Ackan 

(2017) betonar att läraren är en viktig del i elevers motivation till fortsatt lärande av formell 

engelska inom andraspråk. 

För att få elever motiverade till att samtala och lära sig ett andraspråk är bland annat en 

medvetenhet kring sina språkliga självbilder en faktor (Hedin och Svegard, 2019, s. 17). 

Dörnyei och Chan (2013) undersökte om elevers motivation i ett andraspråk hade ett samband 

med deras förmåga att skapa en framtida självbild, det vill säga en visuell bild av sitt framtida 

språkanvändande. 172 elever i Hong Kong medverkade i deras undersökning som resulterade i 

flera exempel på positiva samband mellan motivation och självbild (s. 447 - 452). En slutsats 

från deras undersökning är att det finns en röd tråd mellan elevers framtida självbild, avsedda 

insatser i andraspråket och deras betyg (s. 452). Eftersom undersökningen har skett i Hong 

Kong visar det ett internationellt resultat och inte ett resultat utifrån den svenska skolan. Trots 

detta är resultatet intressant och användbart då det är ett internationellt resultat inom motivation 

i andraspråk.  

Phillips (2010, s. 232) har genomfört en studie i England där elever har använt sig av 

videosamtal för att utveckla ett andraspråk. Resultatet visar att videosamtal har en positiv 

inverkan på samtliga elever i lägre klasser medan vissa elever i årskurs sex tyckte det var 

pinsamt att tala inför sina klasskamrater (s. 232). Liknande videosamtal har genomförts och 

undersökts mellan studenter i Sverige och Tjeckien (Sundh & Denksteionova, 2018, s. 1154–

1159). 138 universitetsstudenter genomförde samtal på sitt andraspråk, engelska, via 

videosamtal. Även i denna studie var videosamtal en motiverande faktor, men inte för alla 

studenter. I Sundh och Denksteionovas (2018, s. 1154–1159) studie gällde det studenter men 

resultatet blir trots detta likt Phillips (2010, s. 232) resultat, att det är motiverande med 

videosamtal för de flesta elever med vissa undantag. Lundberg (2010, s. 21) påpekar att elever 

kan avstå samtal då de kan uppleva det som pinsamt och obehagligt att samtala på engelska 

inför sin klass då de kan säga fel. Harmer (2001, s. 131) menar att engelskundervisningens krav 

på den muntliga kommunikationens genomförande kan vara en av anledningarna till att elever 
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väljer att avstå samtal på engelska i skolan, då kraven på den formella engelskan upplevs som 

högre gentemot den informella engelskan elever använder utanför skolan.  

4.2. Andraspråksinlärning utanför skolan  

Uppmärksamheten och intresset kring elevers engelskinlärning utanför skolan har under de 

senaste åren ökat (Sundqvist, 2015, s. 354). Att unga elever lär sig engelska utanför 

klassrummet, genom olika aktiviteter som till exempel datorspel, är numera ett internationellt 

fenomen (s. 354). Sundqvist har i sin undersökning intervjuat Eldin, 14 år, för att synliggöra 

skillnader mellan skolengelska och fritidsengelska. Enligt Eldin har han till största del lärt sig 

sin engelska utanför skolan genom bland annat datorspel. Eldin påpekar även att skolengelskan 

är tråkig då undervisningen upplevs för enkel (s. 360). Undersökningen är utförd på endast en 

pojkes upplevelser av skolengelska och fritidsengelska, vilket gör resultatet svagt. Pia 

Sundqvist är en känd docent i engelska som har gedigen forskning inom språkvetenskap och 

engelskdidaktik och hon har utfört flera forskningar kring skolengelska och fritidsengelska. 

Trots att nämnd undersökning enbart är på en pojkes erfarenheter finns den med i tidigare 

forskning då Sundqvist är en stark källa med mycket forskning kring ämnet.  

Tillsammans med Sylvén har Sundqvist genomfört en studie där de undersökt 76 

mellanstadieelever (Sundqvist & Sylvén, 2014). Denna studie visar att elever i årskurs fyra 

ägnar mer timmar till engelska utanför skolan än i skolan. Eleverna har i resultatet delats upp i 

tre olika grupper, de som inte spelar datorspel alls, de som spelar mindre än fyra timmar per 

vecka och de som spelar mer än fyra timmar per vecka. Elever som ofta spelar datorspel, där 

de behöver samtala på informell engelska, är bättre på språket jämfört med de som enbart spelar 

datorspel ibland (s. 10–14). De elever som spelar mer än fyra timmar per vecka är även mer 

självsäkra i sitt språkanvändande och är inte rädda för att göra språkliga misstag inför klassen, 

vilket andra elever med mindre speltimmar utanför skolan kan vara rädda för (s. 15). Lundberg 

(2007, s. 177) har analyserat en utvärdering från 2005 och synliggjort att elever som använder 

engelska utanför skolan har en medvetenhet om inlärningsstrategier och ett språkligt 

självförtroende att använda sig av i undervisningen. Lundberg (2010, s.22) skriver att elever lär 

sig engelska utanför skolan genom att spela datorspel. De så kallade duktiga språkeleverna, som 

använder informell engelska, är inte enbart konsumenter av datorspel utan det kan även 

innebära engelska via andra medier och vid utlandsresor (s.22). Tiden elever lägger på olika 

aktiviteter som är baserade på engelska utanför skolan har en stor inverkan på vad de presterar 

i skolan (Sundqvist, 2009, s. 211).  
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4.3. Förförståelse 

En sammanfattning av tidigare forskning presenteras härnäst för att förtydliga förförståelsen i 

studien. Sammanfattningsvis säger tidigare forskning att elever är intresserade av att lära sig ett 

andraspråk för att kunna använda språket både i och utanför skolan. Tidigare forskning har gett 

oss förförståelsen att det finns olika faktorer som motiverar elever till att vilja samtala på 

engelska, bland annat att spela spel i undervisningen då eleverna motiveras av att samla poäng. 

Några andra motiverande faktorer är beröm från lärare eller andra vuxna, aktiviteter med 

personliga anknytningar och framtida självbild. Läraren har även en viktig roll i elevernas 

motivation och utveckling av ett andraspråk. Tidigare forskning har även gett oss förförståelsen 

att engelskundervisningen och dess aktiviteter bör vara återkommande och utmanande. Elever 

föredrar däremot mer variation i engelskundervisningen.  

Några faktorer som kan ha en negativ inverkan på elevernas vilja till samtal på engelska är att 

elever kan tycka det är pinsamt att samtala på engelska inför sina klasskamrater och att 

engelskan i skolan kan upplevas som tråkig. Ytterligare en orsak kan vara att 

engelskundervisningen upplevs ställa högre krav på det språkliga användandet hos eleverna 

gentemot den engelska de använder utanför skolan.  

Många elever lär sig engelska utanför skolan genom olika aktiviteter. De elever som spelar 

mycket datorspel utanför skolan har ett språkligt självförtroende och är inte rädda för att säga 

fel inför klassen. De elever som till exempel spelar mycket datorspel ägnar mer tid till engelska 

utanför skolan än i skolan.  
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5. Metod  

I avsnittet metod presenteras och diskuteras studiens insamlingsmetoder. Därefter nämns de 

etiska principerna och hur de har uppnåtts, samt en värdering av undersökningens trovärdighet. 

Slutligen redovisas tolkningsprocessen.  

5.1. Insamlingsmetod 1: Enkät   

För att samla in text till undersökningen har enkät valts som första insamlingsmetod. Enkäten 

var digital via programmet Google-formulär. Metoden valdes utifrån undersökningens syfte 

och forskningsfrågor, vilket Ejlertsson (2014, s. 11) påpekar bör vara avgörande vid val av 

insamlingsmetod. Enkäten (bilaga A) mejlades ut till elever i årskurs fem och sex på en skola i 

södra Sverige. Undersökningen byggdes på ett bekvämlighetsurval1 eftersom de deltagande 

elevernas föräldrar sedan tidigare givit sitt samtycke. För att locka och motivera eleverna till att 

medverka i enkäten synliggjordes syftet med undersökningen och det påpekades att elevernas 

svar kunde skapa en förändring för lärare och ämnet engelska. När elever ser ett syfte med 

enkäten och är intresserad av att bidra till resultatet är det den inre motivationen som driver 

(Ejlertsson, 2014, s. 39). Nästa steg blev att skapa enkäten, vilket Ejlertsson anser bör ske 

stegvis för att ta reda på vad som ska mätas och hur (s. 47). Operationaliseringen skedde i tre 

steg. Först plockades nyckelord fram från forskningsfrågorna. Nyckelorden förgrenade sig 

sedan till olika delar som till sist blev omformulerade till enkätfrågor. Till exempel: 

Nyckelord: Skolengelska → Del: Samtal på engelska → Fråga 1: Hur mycket engelska pratar du i 

skolan? → Fråga 2: Hur känns det att prata engelska i skolan?  

Vid utformandet av enkäten valdes Ejlertssons arbetssätt som stöd då vi inte hade erfarenheter 

av att skapa enkäter och för att få en väl formulerad enkät. För att undvika missförstånd i en 

enkät bör frågor och svarsalternativ anpassas och formuleras efter målgruppen (Ejlertsson, 

2014, s. 52). Svarsalternativen anpassades efter eleverna genom att blanda öppna frågor med 

svarsalternativ och linjära skalor. Frågorna i enkäten anpassades även efter eleverna då till 

exempel ordet prata användes istället för samtala, då det upplevs som ett mer förekommande 

begrepp för eleverna.  

                                                 
1 Bekvämlighetsurval var i detta fallet elever som fanns tillgängliga i vår närhet.  
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Efter att ha förgrenat nyckelorden och formulerat frågor, som svarar mot forskningsfrågorna, 

hade enkäten 16 frågor, där hälften berörde skolengelska och andra hälften fritidsengelska. 

Forskningsfrågan: Hur upplever elever att samtala på engelska i och utanför skolan? kunde 

besvaras då frågorna gav eleverna möjlighet att uttrycka sina tankar kring skolengelska och 

fritidsengelska. Att samma frågor användes för både skola och fritid valdes för att kunna 

besvara andra forskningsfrågan, vilka likheter och skillnader det finns mellan hur elever 

upplever skolengelska och fritidsengelska. När enkäten blivit granskad och godkänd av 

handledare var det dags att mejla ut enkät-länken till eleverna så att de kunde svara och delta. 

Enkäten var anonym, vilket framgick tydligt för eleverna. Enkäten valdes att vara anonym i 

hopp om att de 49 elever som fick möjlighet att delta skulle våga skriva mer ärliga och 

utförligare svar, när de var medvetna om att ingen kunde ta reda på att det var just deras svar.  

 

5.2. Insamlingsmetod 2: Intervju 

Vidare valdes även intervju som insamlingsmetod med sex elever från samma urval som 

besvarade enkäten. Detta för att få en djupare och mer kvalitativ förståelse för elevernas 

upplevelser kring att samtala på engelska i och utanför skolan. Intervjuerna med eleverna valdes 

att genomföras enskilt för att de skulle våga uttrycka sig utan att deras svar skulle begränsas av 

andra elever. Vid en intervju i en fokusgrupp, som var ett annat alternativ, kan intervjuaren 

ibland komma djupare in i diskussioner kring ämnet. I vårt fall kände vi att det eventuellt bara 

skulle hämma eleverna till att kunna säga vad de verkligen tycker om att samtala på engelska. 

När det är personer i en fokusgrupp som redan känner varandra sedan tidigare kan det hindra 

dem från att samtala fritt om vad de faktiskt känner, samt att vissa elever då även riskerar att 

hamna utanför samtalet och inte kommer till tals alls (Dahlin-Ivanoff, 2011, s. 77).  

Intervjuns frågor grundades i de frågor som fanns med i enkäten, men med fler följdfrågor för 

att utveckla elevernas svar (Bilaga B). Den kvalitativa intervjuform som valdes att genomföras 

var en semistrukturerad undersökning. Semistrukturerad undersökning är en intervju där mer 

talutrymme ges åt den som intervjuas genom öppna frågor och följdfrågor. Det är svårt att 

placera en intervju i en specifik intervjuform, då utfallet ofta ser olika ut och intervjuaren 

anpassar sig efter situationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 40–41). Semistrukturerad 

intervju valdes som metod för att få fram personliga känslor, upplevelser och tankar hos 

eleverna, som i sin tur kan besvara våra forskningsfrågor. De sex elever som deltagit i 
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intervjuerna har valts ut av klasslärarna, med hänsyn till utvalda önskemål. Önskemålen som 

framfördes var att det skulle vara en blandning av kunskapsnivåer, elever som samtalar på 

informell engelska och att eleverna inte valdes för att kunna manipulera resultatet. När personer 

blir utvalda till intervjuer av till exempel en författare, till en undersökning, kan det ibland ske 

på felaktiga grunder för att bland annat påverka resultatet i en tänkt riktning (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 42). 

Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på utvalda skolan och under varje intervjutillfälle 

medverkade vi båda två. Grupprum valdes som plats för att eleverna skulle känna sig trygga i 

miljön, under intervjutillfället. Det finns flera olika faktorer som kan påverka utfallet av en 

intervju, exempelvis var intervjun äger rum och relationen mellan intervjuare och person som 

intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011, s. 44 – 45). Att sedan tidigare ha en relation 

med eleverna sågs som positivt vid genomförandet av intervjuerna, då eleverna upplevdes 

avslappnade trots att två vuxna satt och lyssnade på dem. Varje intervju pågick i cirka fem 

minuter och vi turades om att vara aktiv intervjuare och icke deltagande observatör. Den aktiva 

intervjuaren ställde frågor till eleven och icke deltagande observatören observerade och 

antecknade. Ett hinder som försökte undvikas var att ställa följdfrågor som styrde eleverna. 

Trots en medvetenhet kring detta uppstod ändå ett par styrande följdfrågor, vilket fanns med i 

åtanke vid tolkning. För att få med sig allt material från intervjuerna, användes ljudinspelning 

som verktyg. Fördelar med ljudinspelning är att det konserverar bitar som annars kan glömmas 

bort och inspelningen kan lyssnas på i flera omgångar (Bjørndal, 2005, s.72). I det 

transkriberade materialet från intervjuerna redovisas eleverna som intervjuperson A, 

intervjuperson B och så vidare.   

5.3. Etiska principer och undersökningens trovärdighet 

En etikblankett har sedan tidigare skickats hem med eleverna i årskurs fem och sex till 

vårdnadshavare. Denna blankett har vårdnadshavare godkänt och återlämnat till skolan så att 

en sammanställning har kunnat ske över vilka elever som fått delta. Informationskravet uppfylls 

i denna undersökning då en informationstext i enkäten informerar eleverna om varför en önskan 

finns om deras deltagande. Eleverna blir även medvetna om syftet med enkäten, vilket är att de 

kan bidra till en utveckling av engelskundervisningen om de deltar. Eleverna kunde i början av 

enkäten välja om de ville delta eller inte. Svarade de nej kom de direkt till att skicka in enkäten 

utan att se övriga frågor. Innan varje intervju och ljudinspelning startade, informerades eleven 

om syftet med intervjun samt att frågan; Vill du delta i denna intervju? ställdes. 
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva väljer om de vill delta i undersökningen eller inte 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Informerat samtycke är när informationen om risker och fördelar med 

att delta samt syftet med undersökningen och hur den är upplagd är formulerat för deltagararen 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107).  

Konfidentialitetskravet innebär att information som är privat data och kan avslöja deltagaren, 

inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 109). Vetenskapsrådet 

(Vetenskapsrådet, u.å.) förtydligar att det innebär att deltagarna ges största möjliga anonymitet 

samt att insamlat material som ligger till grund för undersökningen förvaras på ett säkert sätt så 

att obehöriga inte kan ta del av den. I enkäten var eleverna anonyma och om det vid något 

tillfälle ändå gick att avläsa vilken elev det berörde, avidentifierades detta i texten. Intervjuerna 

var inte anonyma men texten därifrån har avidentifierats och eleverna benämns med fiktiva 

namn. För att tillgodose konfidentialitetskravet ytterligare har allt material från intervjuerna 

sparats på ett USB-minne för att utesluta risk av offentlighet. Det material som samlats in till 

undersökningen kommer inte användas i annat syfte än befintliga forskningssyfte. Enkätsvar 

och transkribering av intervjumaterial kommer att arkiveras i fem år.  

 

Att genomföra en undersökning med trovärdighet innebär att undersökningen har hög validitet 

och reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 112 - 117). Undersökningen har en 

trovärdighet, för det första har vi undersökt det undersökningen syftade till och för det andra 

för att undersökningen har skett på ett systematiskt och noggrant sätt. I en hermeneutisk 

undersökning är strävan inte att uppnå en generalisbar sanning. Hermeneutiken riktar sig istället 

till att utifrån förförståelse komma fram till den sannolikaste tolkningen, som leder till ny 

förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2017, s 150). 

5.4. Slutgiltigt material 

Insamlingsmetoderna resulterade i material från 47 enkäter och 6 intervjuer. Enkäten skickades 

ut till 49 elever men två elever valde att inte delta. Av de 47 enkäterna var 23 från årskurs fem 

och 26 från årskurs sex. Detta slutgiltiga material på 47 enkäter och 6 intervjuer var fundamentet 

till tolkningsprocessen. Intervjuerna genomfördes den 30 april 2019 och enkäterna 

genomfördes tidigare. Vi valde att inte titta på enkätsvaren förrän efter intervjuerna genomförts. 

Detta gjordes för att undvika eventuell styrning i intervjuerna, då enkätsvaren hade kunnat 

påverka utförandet av intervjuerna omedvetet. Enkätsvaren sammanställdes därför först dagen 

efter intervjuerna genomförts.  
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5.5. Tolkningsprocess 

Vår tolkningsprocess är grundad i de hermeneutiska filosofiska tankarna och konstruerad med 

stöd från den hermeneutiska cirkeln. Alvesson och Sköldberg (2017, s. 152) påpekar att 

grundtanken med den hermeneutiska cirkeln är att det hela tiden ska leda till en ny och 

utvecklad förståelse. För att få en förståelse för hur eleverna upplever att samtala på engelska i 

och utanför skolan har tolkningsprocessen fördelats i tre faser. Dessa tre faser innefattar tre 

olika tolkningar som i slutändan genererar i en ny förståelse. Utifrån den hermeneutiska cirkeln 

har vi modellerat vår tolkningsprocess som en spiral (Bild 1), då den anses vara mer dynamisk. 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s. 237) anser att den hermeneutiska spiralen är mer 

korrekt efter det hermeneutiska, då sociala fenomen hela tiden kan få en ny förståelse.  

 

Innan tolkningsprocessen påbörjades transkriberades och sammanställdes allt material, från 

intervjuer och enkäter, till text. När alla intervjuer var transkriberade och enkätsvaren utskrivna 

påbörjades tolkningsprocessen av texten. 

  

Bild 1: Modell på 

tolkningsprocess. 
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5.5.1. Fas ett  

I fas ett, och i början av spiralen, skedde en induktiv tolkning av texten på en övergripande nivå, 

för att söka efter gemensamma nämnare. Induktiv tolkning betyder att den förförståelse som 

finns läggs åt sidan. Texten började med att tolkas enskilt för att sedan tillsammans diskutera 

och synliggöra textens gemensamma nämnare. Fas ett avslutades med att textens gemensamma 

nämnare formulerades till kategorier som blev de första rubrikerna i resultatavsnittet. Dessa 

kategorier besvarar första forskningsfrågan om hur eleverna upplever att samtala på engelska i 

och utanför skolan, på en övergripande nivå.  

5.5.2. Fas två  

Fas två, och nästa varv i spiralen, var en fördjupad tolkning av texten med avstamp från fas ett. 

För att få en ny förståelse för elevernas upplevelser av att samtala på engelska undersöktes 

texten ytterligare ett antal gånger, med kunskaperna från fas ett som grund. I denna fas 

formulerades nya kategorier till resultatavsnittet som också besvarar första forskningsfrågan, 

men på en djupare nivå gentemot fas ett.  

5.5.3. Fas tre  

För att nå en ännu högre nivå i spiralen och ny förståelse inriktade sig fas tre på en 

sammanfattande tolkning av fas ett och två. Målsättningen med fas tre var att besvara andra 

forskningsfrågan genom att hitta likheter och skillnader mellan elevers upplevda skolengelska 

och fritidsengelska.  

5.5.4. Kritiska aspekter med hermeneutisk tolkningsprocess 

Eftersom hermeneutik saknar karaktäristisk tolkningsmetod behöver man som forskare göra sig 

bekant med de grundläggande filosofiska tankarna innan en struktur på tolkningsprocessen 

skapas (Ödman, 2017, s. 235 - 236). En tolkningsprocess bör vara individuellt anpassad efter 

undersökning (Alvesson & Sköldberg, 2017, s 145), vilket resulterar i att tolkningsprocesser 

kan se olika ut beroende på undersökning. I fas ett där tolkningen var av induktiv karaktär hade 

svårigheter kunnat inträffat, då Hartman (2004, s. 158) menar att förutfattade meningar alltid 

finns med sedan tidigare när tolkning sker. I undersökningen gjordes vårt yttersta för att frångå 

förförståelsen när texten tolkades i fas ett.   
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Då fenomen kan uppfattas olika mellan personer kan ett empiriskt material tolkas på flera olika 

sätt (Svensson, 2011, s. 185). Därför valdes tolkningsprocessen att tolkas enskilt först och sedan 

tillsammans för att inte missa viktiga bitar. Viktigt att ha med sig i tolkningsprocessen, är att 

det aldrig går att se en fullständig tanke i texten utan enbart delar av en tanke (Skoglund, 2012, 

s.1). Alla som svarat på en enkät eller intervju vet att allt man tänker inte kommer med i svaret, 

därför kan förväntningen inte vara att elevernas svar är hela deras tanke. Det är även viktigt i 

tolkningsprocessen att ha med sig i åtanke att även eleverna har en förförståelse i ämnet. 

Eftersom alla elever har individuell förförståelse genererar det i en variation bland svaren i 

texten.  
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6. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet som framkommit ur texten. Avsnittet är uppdelat i de tre 

faserna från tolkningsprocessen. I varje fas finns det kategorier med citat från texten som stärker 

resultatet. Fas ett och två besvarar första forskningsfrågan: Hur upplever elever att samtala på 

engelska i och utanför skolan? och fas tre besvarar andra forskningsfrågan: Vilka likheter och 

skillnader finns det mellan hur elever upplever skolengelska och fritidsengelska?  

6.1. Fas ett  

I den inledande fasen, fas ett, tittade vi på texten på en övergripande nivå där det framkom två 

gemensamma nämnare. I fas ett genomfördes en induktiv tolkning av texten, det vill säga i den 

mån det är möjligt lades förförståelsen åt sidan.  

6.1.1. Det är roligt att samtala på engelska i och utanför skolan 

I texten framkom det att en del av eleverna upplever det som roligt att samtala på engelska i 

och utanför skolan. Ett exempel som nämns flera gånger i texten, på när det är roligt att samtala 

på engelska i skolan, är när de får spela spel i engelskundervisningen. Eleverna upplever spel 

som en rolig aktivitet för att de då får tillfälle att sitta i smågrupper och samtala.  

Det är kul, oftast när man spelar spel är det lättare att prata engelska, det är bara allmänt kul. 

(Intervjuperson C) 

Ett annat exempel är när eleverna upplever sig ha ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna 

föra samtal, vilket gör att de tycker det är roligt att samtala på engelska. När eleverna ser nyttan 

med att kunna språket påverkar det inställningen till engelskan i skolan, vilket leder till att 

eleverna uppskattar att lära sig nya ord på engelska och utveckla ordförrådet. Eleverna har 

framfört i texten att de eventuellt kommer bo och arbeta i ett annat land i framtiden och ser då 

fördelen med att kunna samtala på engelska. 

Det är roligt att prata engelska i skolan när man kan orden man ska säga. (Enkätsvar) 

Man har väldig nytta av engelskan och jag tycker det är kul att lära mig nya ord på engelska. 

(Enkätsvar) 

För att det skit kul och jag vill lära mig mer och det gör jag genom att prata engelska. (Enkätsvar) 
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På enkätfrågan “När pratar du engelska på fritiden” svarade 19 elever att de pratar engelska när 

de spelar datorspel. 13 elever svarade att de pratar engelska med familj och vänner. Resten av 

eleverna gav olika svar, som till exempel “lite ibland” och “när jag har lust”. I texten nämns det 

faktorer som får eleverna att uppleva det som roligt att samtala på engelska utanför skolan. Ett 

vanligt svar i texten är att eleverna tycker det är roligt att spela datorspel, då de kan prata med 

andra online. Eleverna tycker även att det är roligt att samtala med familj och vänner, då det 

uppfattas som mer avslappnat.  

Jag pratar mer engelska på fritiden för att när jag brukar sitta och spela då spelar man med folk som 

man inte känner då behöver man inte oroa sig för att säga eller skriva fel. (Enkätsvar) 

På fritiden är det roligast att prata engelska vid matbordet eller i bilen. (Enkätsvar). 

När man pratar engelska med sina föräldrar är man avslappnad och då blir det lättare. (Enkätsvar) 

6.1.2. Det är tråkigt att samtala på engelska i skolan  

Texten säger att eleverna kan uppleva det som tråkigt att samtala på engelska i skolan. Det är 

skilda uppfattningar om vad som upplevs som tråkigt när det gäller att samtala på engelska i 

skolan. Texten redovisar bland annat att engelsklektionerna upplevs som tråkiga. För det första 

upplevs engelsklektionerna som tråkiga då det inte finns någon variation i 

engelskundervisningen. Eleverna menar att de ofta läser i textbook efter läraren och upplever 

det som tråkigt.  

Det är tråkigast när man läser efter läraren. (Enkätsvar) 

Det är ingen variation i vad vi gör. (Enkätsvar) 

Det är tråkigt för vi läser bara, kanske några lekar skulle vara roligare. (Enkätsvar) 

För det andra upplevs engelsklektionerna som tråkiga när eleverna tycker det är svårt. Vissa 

elever menar att de själva har svårt för språket, vilket gör att engelsklektionerna upplevs tråkiga. 

Andra elever menar att lektionerna blir tråkiga när uppgifterna är för svåra.  

Jag tycker det är tråkigt för jag har svårt för det. (Enkätsvar) 

Det är tråkigt att prata engelska när man ska göra något arbete som är svårt. (Enkätsvar) 

Texten redovisar även att samtal på engelska upplevs som tråkigt i skolan, då eleverna inte får 

lov att säga vad de vill. I texten finns det flera exempel på citat som påtalar att eleverna kan 
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uppleva ett tvång att samtala på engelska, och då om saker de inte vet hur de ska formulera. 

Eleverna upplever ibland att samtalen i skolan kan vara pressande, särskilt när de inte kan orden 

de behöver för att samtala. Detta kan leda till att den informella engelskan upplevs som roligare 

då eleverna själva kan välja när de ska prata engelska.  

Det är tråkigt att prata engelska när man inte vet vad man ska säga, när man blir tvingad. (Enkätsvar) 

Ibland kan det vara svårt när man tvunget ska prata engelska på beställning men det är också viktigt 

att kunna. (Enkätsvar) 

Det är roligast att prata engelska på fritiden när man vill. (Enkätsvar) 

En elev, av 47, har svarat att samtal på engelska utanför skolan kan vara tråkigt. Eleven upplever 

det som tråkigt när eleven inte förstår språket eller inte är på humör för att prata engelska. På 

enkätfrågan “När är det tråkigast att prata engelska utanför skolan” svarade ungefär hälften av 

eleverna att det var tråkigast när de gör engelskläxan, medan andra hälften svarade i form av 

“Det är aldrig tråkigt”. De elever som svarat och gett exempel på när det kan vara tråkigt att 

samtala på engelska utanför skolan upplever trots allt att fritidsengelska är roligt.  

6.1.3. Ny förståelse utifrån fas ett  

Efter att ha genomfört första varvet i tolkningsprocessen har vi fått en ny förståelse för hur 

eleverna upplever att samtala på engelska i och utanför skolan. En del elever upplever det som 

roligt att samtala på engelska både i skolan och utanför skolan. Det är olika faktorer som 

påverkar vad som upplevs som roligt. I skolan är det roligt med engelska spel och eleverna vill 

lära sig fler ord, då de ser användbarheten med att kunna samtala på språket både nu och i 

framtiden. Utanför skolan upplevs pressen minska och eleverna tycker det är roligt att samtala 

på ett mer avslappnat sätt. Texten redovisar att de elever som upplever det som tråkigt att 

samtala på engelska specificerar det till skolan. Att samtala på engelska i 

engelskundervisningen kan upplevas som tråkigt på grund av brist på variation, svåra uppgifter 

och känslan av tvång.  
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6.2. Fas två  

I fas två tittar vi på texten ytterligare ett antal gånger, för att finna ny förståelse för hur eleverna 

upplever att samtala på engelska i och utanför skolan. I fas två finns förståelsen från fas ett med 

som grund för en djupare tolkning.  

6.2.1. Frihet skapar samtal 

I texten nämner eleverna att de tycker det är roligare att samtala på engelska utanför skolan, för 

där är det mindre press. Tidigare i resultatet presenterades det att några elever upplever 

engelskundervisningen som tråkig, då de kan känna sig tvingade till samtal. Eleverna upplever 

skolengelskan som styrd och med krav på att de måste samtala på engelska på beställning. De 

uttrycker att det är roligast att samtala på engelska när de inte känner sig tvingade.  

Roligast att prata engelska när man inte blir tvingad. (Enkätsvar) 

Det är tråkigt att prata engelska när man blir tvingad. (Enkätsvar) 

Begreppet frihet definieras på flera olika sätt i texten. Eleverna uttrycker att det är enklare att 

samtala på engelska när de själva får välja om de vill prata eller inte. Eleverna nämner bland 

annat att det är enklare och roligare att samtala på engelska när de frivilligt kan börja prata om 

vad de vill. Friheten att samtala om vad man vill nämns också i texten flera gånger som en 

anledning hos eleverna att vilja samtala på engelska, både i och utanför skolan.  

Faktiskt tycker jag att det är mest kul när man pratar fritt med andra, alltså inte med förskrivna frågor 

eller något som läraren frågar svar om. (Enkätsvar) 

När man får prata om vad man än vill, till exempel tåg och sådana grejer. Det är mitt, min favorit 

grej att prata om. (Intervjuperson F). 

Jag tycker det är lite enklare när man helt frivilligt börjar prata engelska. (Enkätsvar) 

Om man får prata om de man vill är det roligt (Enkätsvar) 

Friheten att få samtala med vem man vill nämns också i texten flera gånger. Eleverna upplever 

att samtalen på engelska blir roligare om de själva får välja vem de ska samtala med. Texten 

redovisar att i skolan föredrar eleverna att få samtala på engelska med sina närmsta vänner. 

Utanför skolan kan eleverna välja att samtala på engelska med sin familj och sina vänner, som 
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nämnts tidigare. Friheten att välja vem man vill samtala på engelska med skapar situationer där 

språket kan användas på ett avslappnat och kravfritt sätt.  

När man är med kompisar, och det är då jag pratar som mest engelska, är man avslappnad och då 

blir det lättare. (Enkätsvar) 

I skolan väljer eleverna att samtala på engelska på rasterna, då de upplever det som mer fritt när 

de får välja vem de ska samtala med och vad de ska samtala om. På enkätfrågan “När är det 

roligast att prata engelska i skolan” svarade de flesta eleverna, rasterna.  

I skolan är det roligt att prata engelska på rasterna med kompisarna. (Enkätsvar). 

På rasten är det roligast att prata engelska i skolan (Enkätsvar).  

6.2.2. Det är roligt att samtala på engelska när svenskan inte räcker till 

I texten framkommer det att samtal på engelska uppskattas av eleverna när det svenska språket 

inte räcker till. Eleverna föredrar att samtala på engelska när det inte går att göra sig förstådd 

på svenska. Eleverna tycker att det är roligt att samtala på engelska, till exempel via datorspel 

utanför skolan. En av anledningarna till att eleverna tycker det är roligt att använda engelska 

via datorspel är för att de har en möjlighet att samtala med personer från andra länder.  

Det är roligt att prata engelska på fritiden för man kan prata med folk i hela världen. (Enkätsvar) 

För att kunna samtala med personer från andra länder, anser eleverna att de behöver kunna 

samtala på engelska för att lyckas med kommunikationen. Att samtala på ett gemensamt språk 

trots olika modersmål upplever eleverna som något roligt och som en fördel vid 

kommunikationssvårigheter. En annan nämnd fördel, i texten, med att samtala via datorspel är 

att eleverna möter personer från andra länder med historier som är intressanta att ta del av.  

Jag pratar engelska ganska mycket när jag spelar Fortnite och typ sånt, med andra människor från 

Europa och sånt. För kan man inte deras språk är det väldigt bra att kunna prata engelska med dem 

(Intervjuperson F). 

När jag möter folk från andra länder som inte kan svenska, de brukar faktiskt bli ganska imponerade. 

Bortsett från det tycker jag att det är roligt för att jag brukar komma in i långa konversationer med 

dem vilket är intressant eftersom vi kommer från olika länder där det händer olika saker. (Enkätsvar) 

I texten fanns ännu ett exempel på när eleverna valde att samtala på engelska när det svenska 

språket inte räckte till. När det uppstår svårigheter i kommunikationen mellan elever med 
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svenska som modersmål och elever med svenska som andraspråk, använder de engelska istället 

för svenska. Detta påminner om tidigare nämnda upplevda fördelar med att använda engelska 

när eleverna spelar datorspel. Texten redovisar att eleverna ser det som en fördel att kunna 

använda engelska vid kommunikationssvårigheter i svenska språket.   

När folk kommer ny till skolan som inte kan prata svenska då pratar jag engelska. (Enkätsvar) 

Jag pratar engelska på rasten. Med kompisar som kommer från andra länder är det ibland lättare att 

prata engelska. (Enkätsvar) 

Ibland när jag träffar på någon som inte kan svenska så måste man prata engelska. (Enkätsvar) 

Ytterligare ett tillfälle att använda engelska, när det svenska språket inte räcker till, visar sig 

vara när eleverna är utomlands. Det är i texten många elever som konstaterar att det är bland 

annat på resor utomlands som de pratar engelska utanför skolan. När eleverna är utomlands och 

behöver samtala på engelska, upplever de samtalen som ett roligt tillfälle att bli bättre på 

engelska.  

När man är utomlands kan man prata engelska och man kan lära sig mer ord. (Enkätsvar) 

6.2.3. Elevernas känslor påverkar och styr samtalen  

Texten framhäver att elever har starka känslor kring att samtala inför klasskamrater. Det kan 

beröra både positiva och negativa känslor hos eleverna. Flera uttryck i texten handlar om 

negativa känslor kring att samtala inför klasskamrater. Undervisningen upplevs sakna tillfällen 

för träning inför att samtala på engelska inför klassen. Vid tillfällen när det leder till att övriga 

elever i klassen är tysta och bara tittar på den eleven som är ombedd att svara på en fråga, kan 

situationen uttryckas som pinsam. En elevs känsla om att övriga i klassen blir tysta och bara 

tittar på den som är ombedd att svara bekräftas i texten även från lyssnarens perspektiv. 

Det är lite jobbigt eftersom vi aldrig övar på att stå framför folk och pratar eller så har vi aldrig 

samtal med någon. (Enkätsvar) 

Det är lite jobbigt när det brukar vara så många som hör när man pratar så man blir rädd att man 

säger fel så att man glömmer orden. (Enkätsvar) 

Jag tycker det är jobbigt att prata engelska i skolan för jag gillar INTE att prata inför klassen jag blir 

bara nervös och gör fel, och folk skrattar åt en, fast man säger att man inte får. (Enkätsvar) 
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Fritidsengelskan kan vara den plattform där elever får träna ytterligare på att samtala på 

engelska, det vill säga att de utanför skolan får tillfälle att träna på att samtala på engelska utan 

att ha känslan av att det är pinsamt. Eleverna uppskattar att lära sig nya ord utifrån den 

informella engelskan för att sedan kunna använda det i skolan.  

Det är roligt att prata på fritiden för då har man inte lika mycket press på mig om man råkar säga 

fel. (Enkätsvar) 

Jag väljer att prata på engelska på fritiden eftersom då känns det som ingen bryr sig att man säger 

fel. (Intervjuperson B) 

Kul att lära sig nya ord som man även kan använda i skolan. (Enkätsvar) 

Elevernas känsla om sin egen kunskap kan utifrån texten konstateras ha stor betydelse för hur 

eleverna upplever att samtala på engelska. Eleverna som har känslan av att samtal på engelska 

i skolan är roligt har även uttryckt, i texten, att de upplever sig duktiga på språket. Eleverna 

som upplever sig duktiga på engelska kan däremot känna att det är jobbigt att prata med elever 

som de inte tycker är så duktiga i språket. De elever som upplever att samtal på engelska i 

skolan är tråkigt kan ha känslan av att vara dåliga på engelska. För elever kan det vara 

avgörande att de har känslan av att de kan språket, om de ska uppleva det som roligt att samtala 

på engelska.  

Ibland när någon inte kan engelska så bra är det lite jobbigt att prata med dem. (Enkätsvar) 

Jag tycker att det är sådär men ibland är det roligt och ibland tråkigt, när man förstår är det roligt. 

(Enkätsvar) 

Yttre kommentarer från människor i elevernas närhet påverkar deras känsla om de är duktiga 

eller dåliga på engelska. Uppmuntrande kommentarer ger effekt på elevernas motivation till att 

vilja samtala på engelska både i och utanför skolan, vilket redovisas i texten. Kommentarer från 

bland annat lärare kan motivera eleverna till att vilja bli bättre på att samtala på engelska. 

Det är många som säger att jag är bra på engelska, och läraren brukar säga när jag tramsar på 

lektionerna att om jag bara skärper mig kan jag få A. (Intervjuperson A). 

6.2.4. Ny förståelse utifrån fas två 

Andra varvet i tolkningsprocessen har givit oss ytterligare en ny förståelse för hur eleverna 

upplever att samtala på engelska i och utanför skolan. Eleverna upplever att samtal på engelska 

i skolan är mer styrda än utanför skolan. I skolan uttrycker eleverna att det finns ett krav på att 
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samtala på engelska, medan samtalen utanför skolan är mer frivilliga. Texten redogör för att 

eleverna tycker det är roligast att samtala på engelska när de får prata med vem de vill och om 

vad de vill. I skolan föredrar eleverna att samtala på engelska på rasterna. När eleverna spelar 

datorspel utanför skolan kan de samtala med personer från andra länder. Att kunna samtala på 

ett gemensamt andraspråk när modersmål skiljer sig åt, upplever eleverna som en fördel vid 

kommunikationssvårigheter. Samma kommunikationssvårigheter kan uppstå i skolan mellan 

svenska som modersmåls- och svenska som andraspråkselever. Ytterligare ett tillfälle när 

eleverna väljer att samtala på engelska för att kunna kommunicera är när de reser utomlands. 

Eleverna kan uppleva samtal på engelska som pinsamt i skolan, vid till exempel samtal inför 

hela klassen. Utanför skolan kan samtal utföras utan att eleverna får känslan av att det är 

pinsamt. Eleverna som upplever sig som duktiga på engelska tycker att engelska är roligt. 

Tvärtemot upplever eleverna, som har en känsla av att vara dåliga på engelska, att engelska är 

tråkigt. Eleverna upplever uppmuntrande kommentarer som motiverande till att samtala på 

engelska.  

6.3. Fas tre  

Fas tre är en sammanfattning av fas ett och två specificerat i likheter och skillnader, för att 

besvara andra forskningsfrågan: Vilka likheter och skillnader finns det mellan hur elever 

upplever skolengelska och fritidsengelska? Fas tre är tredje och sista varvet i 

tolkningsprocessen och genererar i en ny förståelse för likheter och skillnader mellan hur elever 

upplever att samtala på engelska i och utanför skolan.  

6.3.1. Likheter 

De flesta eleverna i texten har en övergripande positiv inställning till att lära sig engelska och 

att samtala på engelska både i och utanför skolan. Eleverna ser fördelarna med att kunna 

använda språket både i och utanför skolan. I skolan vill de samtala på engelska för att lära sig 

mer ord och bli bättre på språket, för att kunna använda det utanför skolan. Samma sak gäller 

att eleverna vill lära sig nya ord utanför skolan för att kunna använda det i skolan. En annan 

upplevd fördel, med att kunna samtala på engelska i och utanför skolan, är att ha möjlighet att 

använda det vid kommunikationssvårigheter med personer med annat modersmål.  

En annan likhet mellan elevers upplevda skolengelska och fritidsengelska är att det är mer fritt 

att samtala på engelska utanför skolan och på rasterna i skolan. Detta inkluderar inte 

engelskundervisningen som upplevs ställa krav. När eleverna väljer att samtala på engelska på 
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rasterna upplevs samtalen inte som styrda och det kan liknas med elevernas upplevda känsla av 

att samtala utanför skolan.  

Eleverna upplever uppmuntrande kommentarer som motiverande både i och utanför skolan. På 

samma sätt som när föräldrarna utanför skolan pushar eleverna till att bli bättre, motiveras 

eleverna av lärarna när de ger uppmuntrande kommentarer i skolan. 

6.3.2. Skillnader 

De samtal som sker på engelska i skolan är ofta styrda och eleverna upplever då dessa samtal 

som tråkiga. Att samtalen upplevs som styrda i skolan beror mycket på att den talade engelskan 

handlar om högläsning från läromedel eller om bestämda samtalsområden. Utanför skolan har 

eleverna istället känslan av att samtal på engelska är roligt, därför att det är frivilligt kring vad 

de samtalar om och med vem de samtalar med. I skolan händer det att läraren ställer frågor och 

eleverna ska svara genom att räcka upp handen eller bara bli utvalda till att besvara frågorna. 

Detta har eleverna i texten uttryckt som jobbigt och kravfyllt, vilket är något som inte sker 

utanför skolan där samtalen upplevs vara frivilliga. Elever kan vid dessa tillfällen få känslan av 

att det är pinsamt att samtala på engelska i skolan, vilket inte är en vanlig känsla de upplever 

utanför skolan. Fritidsengelskan är frivillig vilket tar bort rädslan för att säga fel samt 

upplevelsen av att samtal på engelska skulle vara pinsamt. 

Av de 47 elever som deltog i enkäten svarade samtliga att de samtalar på engelska i skolan. 43 

av dessa 47 elever svarade att de samtalar på engelska utanför skolan. Detta betyder att fyra 

elever upplever sig enbart samtala på engelska i skolan. En anmärkningsvärd skillnad som 

framkommit under tolkningsprocessen är att eleverna upplever det som roligare att samtala på 

engelska utanför skola än i skolan. I bild 2 redovisar stapeldiagrammet, som är svarsfrekvenser 

från enkäten, att 14 av 47 elever upplever det som roligt att samtala på engelska i skolan. 

Stapeldiagrammet visar även att 3 elever tycker det är tråkigt.  
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I bild 3 redovisar stapeldiagrammet, som också är svarsfrekvenser från enkäten, att 21 av 43 

elever upplever det som roligt att samtala på engelska utanför skolan. Det är ingen av eleverna 

som har kryssat i en etta, vilket kan tolkas som att ingen tycker att engelska är enbart tråkigt 

utanför skolan.   

 

Detta betyder att 29,8 procent av eleverna upplever att samtal på engelska är roligt i skolan 

medan så mycket som 48,8 procent av eleverna upplever att samtal på engelska är roligt utanför 

skolan. Elevernas upplevelser av att det är roligare att samtala utanför skolan stämmer överens 

med stapeldiagrammen. Med utgångspunkt från att fritidsengelskan är roligare påpekar en del 

elever, i texten, att de har upplevelsen av att lära sig mer engelska utanför skolan än i skolan.  

Jag lär mig mer engelska hemma än i skolan. (Enkätsvar) 

Bild 2: 

Stapeldiagram 

 

Bild 3: 

Stapeldiagram 
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7. Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen ska delarna sammansmältas med helheten för att få ytterligare en ny 

förståelse för elevernas upplevelser av muntlig kommunikation i engelska. Delarna är resultatet 

som framkommit ur tolkningsprocessen och helheten är vår förförståelse som är baserad på 

tidigare forskning. När delarna sammansmälter med helheten bildas en ny helhet och förståelse.  

7.1. Delarna möter helheten 

De flesta elever upplever det som roligt att samtala på engelska både i och utanför skolan. 

Resultatet redovisar att eleverna upplevde det som rolig att samtala på engelska när de fick 

spela spel på engelsklektionerna. Här finns liknelser med förförståelsen, som uppkommit 

utifrån Chung och Huangs (2010, s. 443) resultat, som visar att elever uppskattar spel i 

engelskundervisningen. Skillnaden mellan resultaten är att vårt resultat visar att smågrupper är 

en faktor för att vilja samtala på engelska, medan Chung och Huangs resultat visar att viljan till 

att samla poäng i spelen skapade samtal. I tidigare forskning framgick det att 

engelskundervisningen, enligt Lindberg (2013, s. 513), ska utmana och förbereda eleverna för 

olika typer av kommunikativa sammanhang, både i och utanför skolan. Förförståelsen, utifrån 

Sundqvist (2015, s. 360), påtalar att engelskundervisningen kan upplevas som tråkig då den 

upplevs vara för enkel. Lundberg (2007, s. 190) menar att engelskundervisningen och dess 

aktiviteter bör vara återkommande och utmanande för att motivera elever till att samtala på 

engelska. Vårt resultat visar motsatt, både Sundqvist och Lundberg, då en del elever upplever 

engelskundervisningen som tråkigt då den kan upplevas som för svår och för enformig. 

Resultatet i denna studie liknar däremot Tholins (2005) resultat, som i tidigare forskning 

redovisar att elever önskar mer variation i engelskundervisningen.  

Förförståelsen var att läraren kan påverka elevers motivation och utveckling av andraspråk. 

Henry och Thorsen (2018, s. 229) betonar att elever engagerar sig mer i engelsklektioner när 

de har en god relation till sin lärare. En lärare med spontan och humoristisk interaktion påverkar 

elevernas språkinlärning (Illés & Ackan, 2017, s. 6 - 8). I vårt resultat finns det inget som går i 

linje med att en god relation till läraren och humor i klassrummet skulle påverka elevernas 

samtal på engelska. Elever har i texten däremot påpekat att de blir motiverade till att samtala 

på engelska när läraren pushar dem. I tidigare forskning redovisas resultat, som säger att elever 

motiveras till en ökning av kunskap i engelska genom uppmuntrande kommentarer från lärare 
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och föräldrar (Chung och Huang, 2010, s. 443). Chung och Huangs resultat är liknande med en 

del i resultatet som framkommit i denna undersökning, då vissa elever har uttryckt att positiva 

kommentarer från bland annat lärare kan vara motiverande.  

Resultatet i denna studie visar att elever upplever att samtalen på engelska i skolan ställer högre 

krav och är mer styrda, medan det är mer frivilligt utanför skolan. Resultatet påminner om 

förförståelsen som innebar att engelskundervisningen upplevs ställa högre krav på det språkliga 

användandet hos eleverna. Harmer (2001, s. 131) menar att elevers upplevelse av högre krav 

på den formella engelskan kan vara en av anledningarna till de väljer att avstå samtal i 

klassrummet. En annan anledning till att elever väljer att avstå muntlig kommunikation i 

klassrummet kan vara att det upplevs som pinsamt att samtala på engelska i helklass, vilket 

framgår både i förförståelsen och resultatet. En möjlig förklaring till känslan av att det är 

pinsamt att samtala på engelska kan enligt Lundberg (2010, s. 131) vara rädslan för att säga fel 

inför sina klasskamrater. Det finns alltid några elever i varje klass som upplever det som 

pinsamt att samtala på engelska inför sina klasskamrater (Phillips, 2010, s. 232; Sundh & 

Denksteionova, 2018, s. 1154 - 1159). I denna studies resultat är dessa elever, som tycker det 

är pinsamt, ibland samma elever som har en känsla av att vara dåliga på att samtala på engelska 

och tycker att engelska är tråkigt. I resultatet påpekar en elev att det är jobbigt att samtala på 

engelska med klasskamrater som upplevs ha svårigheter med språket. Sådana situationer, när 

en elev tycker sig vara bättre än en annan elev, verkar påverka den andra eleven negativt. Elever 

som tycker sig vara bättre på språket kan påpeka detta för vissa klasskamrater, medvetet eller 

omedveten, vilket kan medföra att klasskamraterna känner sig ännu sämre i språket.  

Utanför skolan upplevs det inte som pinsamt att samtala på engelska inför andra då pressen 

minskar och samtalen upplevs istället som något fritt och roligt, visar resultatet. Elever upplevs 

uppskatta de stunder där de får samtala om vad de vill, det vill säga när samtalsämnena inte är 

förutbestämda. Tidigare forskning nämner att uppgifter med personliga anknytningar är 

motiverande (Henry och Thorsen, 2018, s. 224). När elever får möjlighet att samtala mer fritt 

bör utfallet av friheten resultera i att de samtalar om sådant som de är intresserade av, det vill 

säga om saker med personliga anknytningar. En fundering att ta med sig är om de styrda 

samtalen i skolan, med brist på personliga anknytningar, hör samman med att skolengelskan 

upplevs som tråkig. Detta har inte synliggjorts i resultatet, men är en intressant fundering.  
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Sundqvist (2009, s. 211; 2015, s. 354) och Lundberg (2010, s. 22) konstaterar att elever lär sig 

engelska utanför skolan genom olika aktiviteter, vilket går att jämföra med resultatet i denna 

studie. När elever spelar datorspel eller reser utomlands samtalar de med personer som har annat 

modersmål, vilket leder till ett behov av att samtala på engelska. Elever upplever det som roligt 

och lärorikt att samtala på engelska vid nämnda tillfällen, vilket inte fanns med i förförståelsen. 

Elever med ett språkligt självförtroende är oftast de elever som spelar mycket datorspel på 

fritiden (Sundqvist & Sylvén, 2014, s. 15). Vårt resultat säger att elever som upplever sig som 

duktiga i språket betonar att de tycker att samtal på engelska är roligt, vilket kan tydas som ett 

språkligt självförtroende. Att dessa elever skulle vara elever som spelar mycket datorspel 

utanför skolan, som förförståelsen indikerar på, har däremot inte kunnat tolkats fram i 

tolkningsprocessen.  

De flesta elever ser användbarheten med det engelska språket. Elever vill, enligt resultatet, lära 

sig fler ord och utveckla sina kunskaper i att samtala på engelska inför framtiden, vilket är i 

linje med tidigare forskning. Chung och Huang (2010, s. 442) skriver att elever vill utveckla 

sina kunskaper för att kunna samtala på en internationell basis, både med besökare i landet och 

inför framtiden. Elever motiveras av en språklig självbild kring sitt framtida språkanvändande 

(Dörnyei & Chan, 2013, s. 447 - 452; Hedin & Svegard, 2019, s. 17), det vill säga elever vill 

lära sig att samtala på engelska för att kunna använda språket i framtiden. Att kunna samtala på 

engelska i framtiden upplevs som en motiverande faktor till att utöka sina kunskaper i engelska, 

vilket var en förförståelse som sammansmältes med studiens resultat.  

Att elever ägnar mer tid till att samtala på engelska utanför skolan än i skolan (Sundqvist & 

Sylvén, 2014, s. 10 - 14), är en förförståelse som kan diskuteras i linje med resultatet. 

Stapeldiagram i resultatet visar att det är 29, 8 procent av eleverna som tycker att samtal på 

engelska är roligt i skolan medan hela 48,8 procent tycker att det är roligt utanför skolan. När 

elever upplever det som roligt att samtala på engelska bör det rimligtvis resultera i att mer tid 

läggs på att använda språket, vilket i längden genererar att de blir bättre på att samtala på 

engelska. Vårt resultat indikerar att elever upplever att de lär sig mer engelska utanför skolan 

än i skolan. Noterbar reflektion är att Sundqvist och Sylvén (2014, s. 14), i tidigare forskning, 

visar att de elever som spelar mer än fyra timmar datorspel per vecka är bättre på engelska än 

de som inte spelar datorspel. Samtidigt visar Henry, Sundqvist och Korp (2014, s. 24) att 

inlärningen av engelska är ungefär jämnt fördelad mellan formell och informell inlärning. 

Jämförs resultaten mot varandra kan slutsatsen dras att inlärningen i skolan är mer effektiv då 
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elever lär sig hälften av sin engelska på färre antal timmar, vilket till viss del motsäger delar i 

vårt resultat.  

7.2. Delar som överraskar  

I tolkningsprocessen uppenbarade sig ett par delar som överraskade, då det skiljde sig från 

förförståelsen. En överraskande del i resultatet var att ett flertal elever finner det roligt att 

samtala på engelska med personer som har ett annat modersmål än vad de själva har. Både när 

elever spelar datorspel online och när de är utomlands behöver de kunna samtala på engelska 

för att ha möjlighet att kommunicera. Extra överraskande var att vissa av eleverna även såg 

nyttan med att samtala på engelska för att kunna kommunicera med svenska som 

andraspråkselever, som kan engelska. En annan del i resultatet som överraskade var att många 

elever föredrar att samtala på engelska på rasterna i skolan. Elever föredrog detta då det kan 

likna den frihet de har utanför skolan i att kunna samtala med vem de vill och om vad de vill. 

Anmärkningsvärt är att elever kan välja att avstå samtal i klassrummet ena stunden, för att andra 

stunden gå ut ur klassrummet och börja samtala på engelska med sina klasskamrater.  

7.3. Från förförståelse till en ny helhet 

I början av den empiriska undersökningen var förförståelsen baserad på vår tidigare forskning. 

Utifrån tolkningsprocessen, modellerad som en spiral utan ände, har den sannolikaste 

tolkningen av texten framkommit. Varje varv genererade i ny förståelse som tillslut, efter tre 

varv, sammansmältes med förförståelsen och bildade en ny helhet. Nu med resultatdiskussionen 

bakom oss har vi uppnått en ny helhet. Utifrån vår empiriska undersökning är denna nya helhet 

i skrivande stund den sannolikaste förståelsen för oss, kring elevers upplevelser av muntlig 

kommunikation i engelska. Vi alla bär med oss olika förkunskaper, vilket medför att du som 

läsare kommer ha uppnått en egen personlig helhet när du läst klart denna empiriska 

undersökning. Du som läser har kanske en annan förförståelse, för hur elever upplever muntlig 

kommunikation i engelska, som avviker från vår helhet. Enligt det hermeneutiska tankesättet 

kan ny förståelse alltid nås genom att slå samman den nya helheten med nya delar.   
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8. Slutsats och implikation  

Vårt mål med denna empiriska studie är att bidra med kunskap som skolverksamheten kan 

använda sig av. Syftet med undersökningen är att förstå elevers upplevelser av muntlig 

kommunikation i engelska. Resultatet har lett till tre slutsatser. En slutsats är att elever upplever 

muntlig kommunikation i engelska som roligt när det är fritt att samtala med vem man vill och 

om vad man vill. Upplevd frihet i att samtala på engelska länkas tydligt samman med 

upplevelsen att muntlig kommunikation på engelska är roligt. Begreppet fritt definieras på 

många olika sätt i texten, vilket gör att just upplevelsen av fri muntlig kommunikation blir en 

stark slutsats. En annan slutsats är att elever upplever en användbarhet med att kunna samtala 

på engelska både i och utanför skolan. Utanför skolan ser elever nyttan med språket, exempelvis 

när de är utomlands eller när de spelar datorspel online med personer från andra länder. I skolan 

kan elever välja att samtala på engelska när de ska kommunicera med elever som har annat 

modersmål. Det är inte bara upplevelsen av användbarheten som påverkar, utan även elevers 

känslor kring att samtala på engelska kan styra den muntliga kommunikationen. En tredje och 

sista slutsats är att höga krav symboliseras med engelskundervisningen och kan vara en av 

anledningarna till att elever väljer att avstå samtal i klassrummet. En annan anledning kan vara 

att det är pinsamt att samtala inför klasskamrater i klassrummet. Elever som upplever att 

engelskundervisningen ställer höga krav är ofta samma elever som tycker muntlig 

kommunikation på engelska är tråkigt samt att det är pinsamt att samtala på engelska inför 

klasskamraterna. Det finns en tydlig koppling mellan elevers upplevelser kring kravfylld och 

tråkig engelskundervisning.  

Frihet skapar samtal medan krav hämmar. Utifrån den kunskapen är den didaktiska 

implikationen att elever bör erbjudas en större frihet när det gäller att samtala på engelska i 

klassrummet. Lärare bör också tänka på att ha en varierande undervisning, då eleverna i denna 

undersökning uttryckt att de upplever det flesta engelsklektioner som tråkiga på grund av brist 

på variation. Om man som lärare har en varierande undervisning och ger elever en större frihet, 

kommer de uppleva engelskundervisningen som roligare. Detta kan leda till att intresset för 

språket ökar och elever väljer att samtala mer i skolan. Dessa didaktiska implikationer är 

lärdomar vi tar med oss ut i skolverksamheten och till våra framtida arbetsplatser. Vi anser att 

de didaktiska implikationerna kommer att få elever att samtala mer på engelska i skolan och 

skillnaden mellan skolengelska och fritidsengelska kommer i längden att minska.   
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Ett förslag på vidare forskning är att undersöka vidare kring det överraskande resultatet i 

undersökningen, att elever finner det roligt att samtala med personer som har ett annat 

modersmål än de själva har. Extraordinärt var ju att eleverna i denna undersökning även kunde 

applicera denna glädje när det gäller nyanlända elever på skolan. Det hade varit intressant att 

forska vidare kring detta för att se om liknande resultat skulle uppkomma med fler elever från 

andra skolor. Ett annat förslag på vidare forskning och problemområde är att elever finner det 

roligare att samtala på engelska på rasterna än i klassrummet, trots att det ungefär är samma 

personer de har runt omkring sig.  

Likt undersökningens problemområde finns det delar i vårt resultat som visar att elever kan 

föredra att samtala på engelska utanför skolan än i skolan. Med detta i åtanke hoppas vi att 

denna empiriska undersökning och dess didaktiska implikationer används ute i 

skolverksamheten och att det i längden förhoppningsvis skapar förändring, så att skolan 

besparas från kommentarer som:  

Jag lär mig mer engelska hemma än i skolan. 
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Bilaga B 

Följdfrågor utifrån enkät till intervju 

1.      När pratar du engelska i skolan? / 6. fritiden? 

- Kan du ge ett exempel/flera exempel? 

- Varför har du valt att prata engelska i dina exempel? 

- Hur menar du? Kan du utveckla? 

2.      Vad tycker du om att prata engelska i skolan? / 7. Fritiden? 

- Varför tycker du att det är tråkigt/roligt/spännande/konstigt o.s.v. att prata engelska 

i skolan? 

- Varför tror du att du tycker så? 

- Hur menar du? Kan du utveckla? 

3.      Hur känns det att prata engelska i skolan? / 8. Fritiden? 

- Varför känns det jobbigt/enkelt/pinsamt/konstigt osv att prata engelska i skolan? 

- Varför tror du att det känns så? 

- Hur menar du? Kan du utveckla?  

4.      När är det roligast att prata engelska i skolan? / 9. Fritiden? 

- Kan du ge ett exempel/flera exempel? 

- Varför tycker det är roligast att prata engelska då? 

- Varför tror du att du tycker det är roligast att prata engelska då? 

- Hur menar du? Kan du utveckla?  

5.      När är det tråkigast att prata engelska i skolan? / 10. Fritiden? 

- Kan du ge ett exempel/flera exempel? 

- Varför tycker du det är tråkigast att prata engelska då? 

- Varför tror du att du tycker det är tråkigast att prata engelska då? 

- Hur menar du? Kan du utveckla?  
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