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Abstrakt 
 
Syftet med arbetet är att undersöka och jämföra vad pojkar och flickor har för inställning när 
det gäller engelska som undervisningsämne i skolan såväl som den engelska de möter på sin 
fritid. Undersökningsmetoderna består av dels en enkät och dels observationer vid två olika 
skolor, totalt deltar 137 elever från år åtta och nio i undersökningen. Resultatet visar att det är 
främst flickor som gynnas av enkönade grupper. Intressant är också att se att pojkars och 
flickors attityd skiljer sig, främst beroende på skillnader i självförtroende och förväntningar 
från både omgivningen och individen själv. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi är två lärarstudenter, med inriktning engelska för grundskolans senare del. Vi vill med 

detta arbete lyfta fram elevers inställning till engelska, både i och utanför skolans värld. Detta 

för att i vår lärarroll kunna ge eleverna en undervisning som främjar positiva attityder och 

handlingar, och som kan bidra till en mer individuellt anpassad undervisning och påverka våra 

framtida elevers inlärning på ett positivt sätt.  

 

Efter att ha kommit i kontakt med olika lärare som undervisar i engelska på grundskolans 

senare del väcktes tanken kring hur eleverna egentligen uppfattar engelskan som språk i 

skolan. Pojkar och flickor är olika på så många sätt både fysiskt och psykiskt. Det kanske är 

så att elevernas inställning till engelska som undervisningsämne i skolan varierar beroende på 

vilket kön eleverna är av? Vi upplever att det går trend i att undersöka hur pojkar och flickor 

skiljer sig åt i olika situationer, till exempel i vem som tar mest plats i klassrummet. När vi 

var färdiga med våra empiriska undersökningar och efter att ha läst litteratur angående pojkar 

och flickor upplever vi en skillnad i hur de båda könen upplever sin engelskundervisning 

 

Under vår praktik har vi mött många olika gruppsammansättningar ute på skolorna. Den vi 

har reagerat mest över är när gruppen består av antingen enbart pojkar eller flickor. Varför gör 

läraren en sådan uppdelning? Hur ser eleverna på en sådan gruppkonstruktion? Finns det 

några faktorer som stärker en sådan gruppkonstruktion? För att nå svar på dessa frågor, 

kommer vi att jämföra resultatet av vår undersökning, med liknande undersökningar, 

genomförda i svenska skolor. 

 

Vi kommer att lyfta fram forskning om lärande, språkundervisning, engelskundervisning samt 

grupprocesser, kön och kognition. Detta kommer att ställas i relation till styrdokumentens 

riktlinjer. 
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1.1.1 Kön och kognition 

 

Det är inte bara undervisningsmetod som har betydelse för hur eleverna kommer att ta till sig 

kunskapen. Redan från början har pojkar och flickor olika fysiologiska förutsättningar när det 

gäller att utföra uppgifter och ta till sig kunskap. Kimura (2001), redogör för en mängd 

skillnader mellan könen när det gäller kognition. Forskaren anser att för att förstå skillnaderna 

kan vi inte enbart studera dagens elever, vi måste gå tillbaka i tiden och därmed även se de 

evolutionära skillnaderna mellan man och kvinna. Kimura drar slutsatsen att redan då 

människan fick sin föda genom att jaga, utfördes denna syssla främst av männen, vars fysik 

var anpassad till att agera både snabbt och med kraft. Under samma tid hade kvinnorna 

sysslor som dels var närmare hemmet där barnen fanns, och dels bestod av mer finmotoriska 

rörelse som till exempel bärplockning. När det gäller den historiska forskningen kan forskarna 

inte vara helt säkra på hur skillnaderna uppkom. Däremot kan man idag se liknande 

fysiologiska skillnader inom bland annat idrottens värld, där män och kvinnor i de flesta 

idrottsgrenar tävlar var för sig just på grund av att de har olika förutsättningar i till exempel 

mängden muskelmassa. Doreen Kimura menar att denna skillnad i ett längre perspektiv har 

bidragit till ett biologiskt urval, män och kvinnor har utvecklat olika fysiologiska kvalitéer. 

 

Även när det gäller språkanvändandet, visar forskningen att män och kvinnor skiljer sig åt. 

Kvinnor använder generellt sätt ett mer korrekt språk än män med samma sociala bakgrund. 

Kvinnor pratar i allmänhet mer om känslor medan män föredrar att prata om sport och 

nyheter. Män i allmänhet reagera på uttryck och känsloproblem genom att ge råd och 

lösningar medan kvinnor delar med sig av sina egna erfarenheter. (Yule, 1996) Forskning 

visar även att gruppers sammansättning har betydelse. Graaf, Hellmandotter och Ruben, 

(1991) anser att det är en fördel med enkönade grupper, eftersom hela gruppen utgår mer från 

gemensamma intressen så sker en positiv utveckling för gruppen.  

 

Pojkar och flickors olika biologiska förutsättningar är en ständigt återkommande förklaring 

till attityd och värderingsskillnader mellan könen. Flickor lägger ner mer tid på läxor, är mer 

målinriktade och ambitiösa än pojkarna.(Skolverket, 2006) Vi har gjort en enkätundersökning 

som inriktar sig på elevers inställning till engelskan, resultatet återkommer vi till senare i det 

här arbetet. En mer vetenskaplig förklaring är att pojkar har en betydligt senare biologisk 

mognad, vilket gör att de blir senare mottagliga för komplex inlärning än flickor i allmänhet. 

(Skolverket, 2006) 
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1.1.2 Skolans betydelse 

 

En lärare kan arbeta efter många olika lärandemodeller där en anpassningsinriktad 

lärandemodell är den som förekommer mest när det gäller den engelskundervisningen vi mött 

ute på skolorna. Läraren arbetar här efter redan existerande teorier och principer. Elevernas 

uppgift blir att överta redan ”färdiga” kunskaper som läraren förmedlar. En mer sällsynt 

lärandemodell inom engelskundervisningen är den så kallade utvecklingsinriktade 

lärandemodellen. Här utgår man från elevernas existerande erfarenheter och spontana frågor 

för att hitta kunskap som intresserar eleven. Denna modell bygger på en god dialog mellan 

lärare och elever, så att alla har en meningsfull sysselsättning. Eleverna upplever ofta denna 

kunskap som mycket värdefull eftersom den utgår från deras önskemål, från deras omvärld 

och de som de själva anser vara viktigt att kunna. Slutligen har vi den intuitiva 

lärandemodellen där läraren strävar utanför existerande ramar och tänker nyskapande och 

originalitet. För att behärska denna lärandemodell krävs att man som pedagog har förmågan 

att reflektera över sina egna erfarenheter, den omgivande verkligheten, kontexten såväl som 

helheten.(Maltén, 2003) 

 

Vygotskij är en pedagogisk teoretiker som ägnade mycket tid till att undersöka samspelet 

mellan elev och vuxen. Tornberg lyfter fram att detta samspel är, enligt Vygotskij, kärnan i 

undervisningsprocessen, vilken är en viktig roll i elevens kognitiva utveckling. Denna syn på 

omgivningens roll för individens utveckling brukar kallas sociokulturell. Detta samspel 

mellan kognition och omgivning kallar Vygotsky för internalisation. Det som Vygotskij 

beskriver som ”den närmaste utvecklingszonen” är att barns spontana begrepp ska komma i 

kontakt med vuxnas begrepp. Skillnaden vad barn klarade av kognitivt själv och vad barn 

klarade av med en vuxen som medverkade är den zonen. Språket är ett socialt redskap för 

kommunikation enligt Vygotskij. (Bråten, red. 1998) Med hjälp av läraren kan en elev förstå 

ett samband det annars inte skulle kunna förstå, detta kallas enligt Vygotskij den proximala 

utvecklingszonen, vilket innebär att eleven utvecklas genom interaktion med omvärlden. Ett 

barn räcker fram ett urdrucket glas och säger till sina föräldrar att han inte har något att skåla 

med, detta tyder på socialt och kommunikativt sammanhang. Barnet hade hört detta när vuxna 

druckit ur sina vinglas. Exemplet kan belysa en tes från Vygotsky att barn utvecklas socialt, 

språkligt och intellektuellt i samspel med omvärlden. Enligt Vygotsky demonstrerar barnet ett 

yttre lärande och att barnet lärt sig uttrycket på imitativ väg. Imitation är enligt Vygotsky 

barnets väg till intellektuell utveckling. Konsekvenserna av imitation är att kvalitén och 
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kvantitet är avgörande beroende av föräldrarna, eftersom de är de som uppfostrar och umgås 

mest med sina barn. (Tornberg, 2000) 

 

Som lärare gäller det inte bara att vara kunnig inom sitt undervisningsämne, det gäller också 

att förmedla kunskapen på rätt sätt, så att alla elever kan ta till sig undervisningen. 

Klassrumssituationen eleverna befinner sig i dagligen ställer många krav på eleverna, detta 

kallas den dolda läroplanen. De förväntas anpassa sig till skolmiljön och de arbetssätt som 

förekommer där. Den sociala kompetensen, att visa hänsyn och att foga sig efter skolans 

förutsättningar blir en allt större del av elevernas vardag. De tvingas från förskoleklassen lära 

sig att vänta på sin tur, att visa tålamod och acceptera att ständigt bli avbrutna. I skolans miljö 

arbetar eleverna med ämnen och uppgifter som de inte alls är intresserade av samtidigt som de 

brottas med tidsaspekten, det gäller att hela tiden hinna med och göra klart. En annan dold 

uppgift kan vara att eleverna lär sig är att undvika att själva vara hjälpsamma, speciellt i 
1grundskolans högre åldrar då betyg och kampen om att få ett bra betyg hindrar dem från att 

vara hjälpsamma. (Maltén, 2003) 

 

Följande sätt att se på undervisningen, skiljer sig från det sociokulturella perspektivet. Här ses 

eleven som ett objekt och mindre som subjekt. För att undervisningens ämnesinnehåll ska 

göras tillgänglig för så många som möjligt, används två olika processer i 

undervisningssituationer, input och output. Input refereras till intensiteten och frekvensen det 

vill säg den totala mängden av undervisningsspråket som eleven hör eller konfronteras med 

av läraren eller av andra elever under lektionen. Hur mycket eleven förstår och tillägnar sig 

avgörs av output. Output utgör således en del av den totala språkliga/ämnesmässig input. 

(Bråten red, 1998). För att lyckas när det gäller att lära sig ett annat språk än det man har som 

modersmål, ett så kallat L2 språk, är motivationen mycket viktig. En lärmiljö som uppmuntrar 

framgång och mål att uppnå är mer framgångsrik än en som förhåller sig till att rätta fel och 

ser misstag. Att våga gissa, ta risker och våga kommunicera ökar risken att bli bättre i L2. En 

viktig del är möjligheten till ”input”. (Tornberg, 1997)  
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1.1.3 Styrdokument 

 

I läroplanen, Lpo 94 går det att läsa hur undervisningen skall ge alla elever samma 

möjligheter att ta eget ansvar och ha ett eget inflytande över undervisningen. 

 

• Se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell bakgrund får ett reellt 

inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll, samt att detta 

inflytande ökar med stigande ålder och mognad, 

 

• Verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen, svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer och 

tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och förbereda 

eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som 

präglar ett demokratiskt samhälle. 

 

Även i skollagen läggs lika stor vikt vid att främja jämställdhet mellan könen.1 

    

 

1.1.4 Omgivningens betydelse 

 

Språket är i huvudsak en social funktion, men även en viktig faktor när det gäller den 

kognitiva förmågan då språket påverkar vårt tänkande. Språket hjälper oss att lösa problem, 

uppmärksamma omgivningen, språket är gruppsammanhållande. Genom språket signalerar vi 

grupptillhörighet, vilket gör att språket också fungerar som en identitetsutveckling. 

(Svensson, 1998)  

 

”Social dialects” är hur språk används i vissa grupper som klass, utbildning, ålder, kön och 

andra sociala parametrar. Jargong finns i grupper och innefattar ett visst språk (vissa ord). 

Jargong håller grupper samman och utesluter andra. (Yule, 1996)  

 

 
1 SFS 1999:886. Skollagen. Stockholm: Sveriges Riksdag 
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De samhällsvetenskapliga disciplinerna handlar om hur det externa (kultur, samhälle) och 

dess regler och sedvänjor internaliseras i människors tänkande, vilket påverkar hur de handlar, 

vad de känner och hur de upplever världen omkring sig. 

 

• Antropologer, uppmärksammar kulturen och dess roll vid internaliseringen. Olika 

roller, ansvar och uppgifter mellan könen. 

• Sociologer, fokuserar på internaliseringen som en produkt av mer generella sociala 

processer. Män ska vara familjeförsörjare och kvinnorna ska ta hand om barn och 

hem. 

• Psykologer, koncentrerar sig på internaliseringen som en socialisationsprocess. 

Primära (hemmet) och sekundära (skolan). Kunskap och förståelse för de sociala 

regler som styr deras beteende som bestämmer deras roller och identiteter.(W. 

Stainton Rogers, R. Stainton Rogers, 2002) 

 

Många forskare har undersökt hur människan fungerar när det gäller inlärning och hur vi 

påverkas av den miljö vi befinner oss i. Språkresearrangören EF använder sig på sin hemsida 

av argument som ”Det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är att läsa det i landet där det 

talas samtidigt som man upplever landets kultur” Visst ligger det mycket i det argumentet. 

Använder vi till exempel ett främmande språk samtidigt som vi befinner oss i den miljön 

upplever många att det är lättare att lära sig. Detta argument går att koppla till Vygotskys teori 

att människa själv, i varje situation ges en möjlighet att ta över och ta till sig kunskaper från 

medmänniskorna i olika samspelssituationer. (Säljö, 2003) 

 

Säljö menar att det inte bara är den omgivning vi vistas i som påverkar hur lätt eller svårt 

människan har att lära sig, även vårt förhållningssätt påverkar inlärningen hos oss. Skratt och 

positiva tankar har stor positiv inverkan på inlärningsprocessen. Det handlar inte bara om vår 

egen inställning, vår attityd till inlärning och det vi skall lära oss utan positiva tankar har en 

positiv inverkan på människan. Positiva tankar minskar produktionen av stresshormonet 

cortisol. Genom att göra undervisningen rolig, hjälpa eleverna till positiva tankar kring ämnet 

kan läraren utnyttja sin energi mer effektivt samtidigt som undervisningen tjänar sitt 

ursprungliga syfte, att lära. (Säljö, 2003) 
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Skrattets biologiska värde är att den inre joggningens rörlighet bidra till att blodådrorna rör på sig och att 

blodet syresätts. Det syresatta blodet cirkulerar genom kroppen och därmed även genom hjärnan. Ett 

syresatt blod i hjärnan är en god utgångspunkt för lärande och påverkar lärandet på ett positivt sätt. 

     (Kullberg, 2004, s. 23) 

 

Beroende på kultur och var man har växt upp skiljer det sig vilket språk som är ”rätt” eller 

lämpligt att prata (ex. ge mig saltet eller skulle jag kunna få saltet). En direkt fråga behöver 

inte vara en ohyfsad. Konversering går oftast till så att om två pratar så är den ena tyst och 

den andra pratar, dock behöver det inte vara så, i vissa kulturen är det vanligt att man pratar ”i 

mun” på varandra. När den ena pratar och den andra lyssnar finns det en sorts kod för när den 

andra ska börja prata, ett exempel kan vara att en fråga ställs eller att pausa i slutet av en 

fras/mening. Det kan också vara så att den som lyssnar vill börja prata då kanske den 

personen börjar göra upprepande ljud eller visar med kroppen att man vill komma in i 

diskussionen. (Yule, 1996) 

 

 

1.1.5 Tidigare undersökningar 

 

Vi har tidigare med hjälp av litteratur som belyser kön och kognition konstaterat att det är 

många faktorer som påverkar eleverna i undervisningssituationen, så som till exempel 

bilogiska och miljömässiga förutsättningar. Vi anser att genom en förförståelse för dessa 

faktorer, en förståelse för varför och på vilka sätt pojkar och flickor skiljer sig i sin 

inlärningsprocess, hjälper oss att förstå skillnaderna i inställning och attityd till det engelska 

språket och undervisningen i just engelska. Elevernas inställning till språkundervisning i 

allmänhet, engelska i synnerhet, tror vi är något som påverkar deras studieresultat. 

 

För att kunna undersöka hur flickor och pojkar ser på undervisning i engelska språket lyfter vi 

fram forskning om undervisning och undervisning då främst i engelska, bland elever i Sverige 

men har även valt att använda forskning där svenska elever i svenska skolor jämförs med 

elever i Europa som även dem läser engelska som ett L2, eller ett främmande språk. 

 

Svenska ungdomar är mycket duktiga i engelska. Detta har skolverket kommit fram till i en 

undersökning (Skolverket, 2004), där åtta europeiska länder undersökte elevers uppfattning 

om engelska. Studien visar också att pojkar och flickor är lika duktiga i engelska som ämne i 
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skolan. De svenska eleverna beskriver den undervisning som bedrivs i den svenska skolan 

som traditionellt lärarledd som oftast har sin utgångspunkt i någon form av lärobok. 

Grupparbeten är betydligt vanligare i den svenska skolan än i de andra europeiska länderna. 

Läxorna i den svenska skolan är färre, men trots detta är de svenska eleverna bättre i engelska 

än de flest andra länderna. En anledning till detta tros vara att lärarna i Sverige både själva 

talar mer engelska under lektionerna samt att eleverna själva är mer verbalt aktiva under 

lektionerna. En forskare som tidigt såg sambandet mellan de individuella självständiga 

tänkandet och den sociala aktiviteten, var Vygotskij. Han anser att allt utvecklas över tid och 

påverkas av människor runt omkring. (Imsen, 2000) Eleverna påverkas således av lärarens 

förhållningssätt och användarrutiner av det engelska språket. Svenska elevers attityd till 

engelska som undervisningsämne visar sig vara mer positiv än hos elever från andra länder. 

De har även ett stort självförtroende och litar till den egna förmågan att använda den engelska 

de kan.  

 

 

Noterbart är att de länder som rapporterar mest s.k. exposure, alltså exponering för och 

kontakt med det engelska språket. Också är de vars elever presterar de bästa resultaten 

totalt. Följaktligen är även här skillnaden mellan nord och syd uppenbar, med Norge 

och Sverige högst och Spanien och Frankrike markant lägst. 

 (Skolverket, 2004, s. 38) 

 

Skolverket gav hösten 2002 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att undersöka vad 

elever hade för åsikter om värdet av språkkunskaper. Resultatet visar bland annat att 25 

procent av eleverna hoppar av sitt språktillval för att istället få extra hjälp med svensk och 

engelska. Detta trots att det finns en allmän negativ attityd till engelsk/svenska som 

språktillval, både bland elever och lärare. Vidare visar undersökningen att elever och lärare 

har olika målsättningar, samt skillnader i sin språksyn. Eleverna vill lära sig språk som till 

exempel engelska för att de vill kunna kommunicera medan lärarna ser det mer som ett ämne i 

skolan som kräver en stor arbetsinsats och kontinuitet för att nå framgång. Elever ser 

engelskan som ett nödvändigt språk att behärska och de anser att de lär sig i lika hög grad 

genom andra aktiviteter och intressen som genom skolans lektioner. (Skolverket, 2002) 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår undersökning är att se hur pojkar och flickor ser på engelskan dels som ett 

ämne i skolan och dels den engelska de möter i sin vardag. Hur skiljer sig inställningen hos 

flickor och pojkar när det gäller engelskundervisningen och är skillnaderna så stora att läraren 

bör ta hänsyn till detta faktum när hon eller han konstruerar grupper och planerar 

undervisningen? Genom att ta del av tidigare forskning som handlar om 

undervisningsmetoder i språk och hur språk lärs, samt genom att ta del av andra 

undersökningar om flickor och pojkars likheter och olikheter i undervisningssituationer 

kommer vi titta närmare på hur omfattande dessa skillnader mellan könen är i skolor i vår 

närhet. 

 

• Hur skiljer sig pojkar och flickor i sin inställning till det engelska språket? 

• Är skillnaderna så stora att undervisningen bör anpassas beroende på om gruppen består 

av pojkar eller flickor? 
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2 Metod 

 

 

Vi utgår från ett hermeneutiskt synsätt, genom empiriska undersökningar i form av att vi dels 

iakttar elever under kvalitativa observationer och även genom en kvantitativ 

enkätundersökning. Under observationerna antecknar vi, och tittar på vad som händer utan att 

ha någon förutfattad mening. Utifrån våra egna erfarenheter och förförståelse tolkar vi de 

resultat vi fått från dels enkäten och dels vid observationerna, vilket gör tolkningen induktiv. 

(Thurén, 1991) 

 

Vid undersökningar, som till exempel vid enkät och under observation, gäller det att vara 

medveten om undersökningarnas reliabilitet. Detta betyder att mätningarna är genomförda på 

ett korrekt sätt och ger en sann bild av det som undersökts. Med en god validitet menas att 

undersökningen besvarat det ursprungliga syftet. Att frågeställningarna uppfattas på rätt sätt 

och att den som genomför undersökningen får svar på det man ville undersöka. (Johansson, 

Svedner, 2001) 

 

Oavsett vilken vetenskaplig inriktning man väljer för sitt arbete väljer man att tro på den fakta 

man fått in och sedan förlita sig på det slutliga resultatet. Viktigt att tänka på är den 

felmarginal som, enligt oss, alltid finns. Att ha i åtanke att resultatet eller fakta som insamlats 

inte behöver överensstämma med verkligheten, bara för att det är empirisk material. Att ett 

resultat kan vara felaktigt, utan att det är någons fel kan bero på många saker, till exempel att 

ett eller flera objekt (i vår undersökning, elev) har en dålig dag som gör att de vanligtvis 

”normala” svaren uteblir eller att svaren blir annorlunda. Mot bakgrund av detta har vi valt 

den realistiska sanningsteorin som grund för att guida oss igenom arbetet. Ett exempel på 

denna sanningsteori är korrespondensteorin för sanning, tron är sann om den överensstämmer 

med verkligheten. De förflutna åsikterna förkastas och de nya läggs till, vilket bidrar till en 

ständig förändring och utveckling av kunskap.  

 

Karl Popper (1902-1994), filosof och vetenskapsteoretiker, anser att inga empiriska sanningar 

är 100 procent säkra, även om man försöker falsifiera en hypotes och det inte går. Poppers 

grundtanker baseras på att man inte kan vara säker på om en hypotes är sann. Hypoteser kan 

inte verifieras, men man kan se om den är falsk, man kan falsifiera den. För att lättare kunna 
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falsifiera en hypotes, ska man enligt Popper formulera så många hypoteser som möjligt, så 

vågade som möjligt, för att sedan hårt kunna kritisera dem. Om det misslyckas så ska denna 

hypotes kallas provisorisk sanning, vilket betyder att den i framtiden kan komma att 

falsifieras. (Thurén, 1991) 

 

Den viktigaste tillämpningen av korrespondensteorin gäller inte så specifika utsagor 

som ”Gräs är rött” eller ”Gräs är grönt” utan beskrivningar av generella logiska 

situationer. T ex vill vi kunna säga saker som den här: Om en slutledning är giltig så 

måste, om alla premisserna är sanna, slutsatsen vara sann. Premissernas sanning (om 

alla är sanna) överförs alltså undantagslöst till slutsatsen. Och slutsatsens falskhet (om 

den är falsk) återöverförs undantagslöst till åtminstone en av premisserna. (Jag har döpt 

dessa lagar till respektive ”lagen om överföring av sanning” och ”lagen om 

återöverföring av falskhet”.)  

(Popper, 1976, s. 175) 

 

Många av våra framstående forskare, bland annat Popper, har ifrågasatt hur en undersökning 

når en hög signifikans, det vill säga att slumpen inte har en för stor inverkan på resultatet. 

Målet för alla som genomför undersökningar är att gå in i uppgiften utan förutfattade 

meningar och förväntningar om det kommande resultatet, som en öppen bok med blanka 

sidor. Thomas Kuhn talar om paradigm, böjningsmönster, och om forskares förutfattade 

meningar (den tysta kunskapen). Paradigm är ett slags mönster som fakta anpassas till, vilket 

enligt Kuhn alla vetenskapliga fakta utgår ifrån. (Thurén, 1991)  

 

När vi satte samman och sedan genomförde enkäten försökte vi ha en så neutral inställning 

som möjligt och inte ställa frågor som kunde vara ledande åt något håll. Målet var att frågorna 

inte skulle ha fokus på ett av könen, utan att eleverna skulle se enkäten som ”könlös”. 

 

Våra åsikter präglas av samhället vi lever i, men också av vad vi har för värderingar, som i sin 

tur kommer från den nära kretsen. Den nära kretsen brukar bestå av framför allt familjen och 

de närmaste vännerna, men kan också vara andra personer/organisationer/religioner som fått 

ett inflytande hos den enskilda individen, till exempel en lärare, en förening man kommer i 

kontakt med på sin fritid eller en religiös påverkan. Därför anser vi att vårt resultat även 

kommer att kunna spegla en samhällsbild och inte bara individuella åsikter. 
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2.1 Urval 

 

Vi har valt att genomföra vår enkätundersökning på två skolor och observationen på en av 

skolorna i vår hemkommun, den ena en F-9 skola belägen i centrala Varberg och den andra, 

även den en F-9 skola, men strax utanför staden. Vi har valt att kalla skolorna 1 och 2, där den 

centrala skolan är 1 och den utanför staden är 2. Skola 1 har ett upptagningsområde som 

består av både villor och lägenheter, med betoning på villor. När det gäller elevernas 

kulturella bakgrund finns det väldigt få elever på skolan med annan bakgrund än svensk. 

Detsamma gäller även för skola 2, alla elever med ett enda undantag i vår 

undersökningsgrupp är av svensk bakgrund. Den eleven har kanadensisk bakgrund. Även 

detta upptagningsområde består av villor eller bostadsrättslägenheter.  

 

Totalt har 137 elever besvarat enkäten. Pojkarna var något överrepresenterade i urvalet till 

undersökningen. 72 pojkar medverkade jämfört med 65 flickor (53 respektive 47 procent). 

Detta borde inte i någon nämnvärd utsträckning påverka utfallet i undersökningen. 

 

På skola 1 har enkäten besvarats av 96 elever i fyra olika klasser, två i årskurs 8 och två i 

årskurs 9. I årskurs 8 var det ett bortfall på fyra stycken elever, 2 pojkar och 2 flickor. I 

årskurs 9 var det ett bortfall på nio stycken elever, 4 flickor och 5 pojkar. Totalt har två 

klasser observerats, total 47 elever. Vid observationstillfällena var det totala bortfallet 6 

elever. Då vi inte hade någon större vetskap om hur de frånvarande elevernas roller i 

respektive klass, har vi valt att helt bortse från dem och deras betydelse för hur klasserna 

agerar under observationstillfällena. 

 

Skola 2, som är en betydligt mindre skola, har två klasser besvarat enkäten varav en årskurs 8 

och en årskurs 9. Elevantalet som besvarat enkäten är 41. Vid undersökningstillfället var det 

inget bortfall i år 8 medan det i år 9 var hela fyra elever som var frånvarande vid 

undersökningstillfället, tre pojkar och en flicka. Eleverna som inte var närvarande vid 

undersökningstillfället har inte använts, utan räknas som internt bortfall. På några av frågorna 

har vissa elever valt att inte svara. Då har de eleverna bortsetts från endast den frågan och det 

totala antalet elever har då minskats. När resultatet presenteras används procent som enhet, 

vilket gör att enstaka elever inte påverkar det totala resultaten nämnvärt. 
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Valet av årskurs grundas på att eleverna i de högre åldrarna hunnit skaffa sig en uppfattning 

om sin egen inställning till engelskundervisningen. Anledningen att vi valt både årskurs 8 och 

9, är att få ett större underlag i vår undersökning, eftersom ingen av skolorna har fler än två 

klasser i samma årskurs. De olika åldersgrupperna kommer att behandlas som en enda 

elevgrupp med uppdelningen efter kön. För att kunna jämföra, komplettera och bekräfta de 

svar undersökningarna givit oss, har vi valt att använda eleverna som en undersökningsgrupp, 

oavsett vilken skola de kommer från. Observationen skedde i klasser ur denna totala grupp 

mot bakgrund av en mycket positiv lärare som gärna såg att vi använde hans klasser under 

observationerna. Eftersom huvudsyftet med observationen var att endast komplettera de svar 

som framkom av enkäten, valde vi att nöja oss med att observera endast två av de utvalda 

klasserna, en år åtta och en år nio. Sammanlagt observerades totalt 47 elever, 24 pojkar och 

23 flickor. Dessa båda klasser skiljde sig något åt i sitt beteende i klassrummet. Framförallt 

var det ljudnivån i klassrummet under lektionen, samt att ena klassen hade mycket mer rörelse 

runt om i rummet undertiden då läraren hade sin undervisning. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Vi har använt oss av både kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder. Eftersom vi har 

en hermeneutisk utgångspunkt, är det viktigt att ha en förförståelse för vad som ska 

undersökas.  

 

Vetenskapliga teorier och politiska ideologier bygger också till del stor på förförståelse, 

på förutfattade meningar i ordets bokstavliga betydelse. (Thurén, 1991, s. 59) 

 

 

2.2.1 Kvantitativ datainsamlingsmetod - Enkät 

 

Syftet med enkäten var att få en bild av elevernas inställning till engelska dels som 

undervisningsämne i skolan, men även deras attityd till den engelska de möter på sin fritid, 

för att sedan undersöka hur pojkar och flickors inställning skiljer sig. 

 

Att använda enkät som undersökningsmetod ger en hög svarsfrekvens om den genomförs i 

pappersform och eleverna besvarar den under lektionstid, i jämförelse enkät vid datorn där 



17 

eleverna inte i samma utsträckning har möjlighet att besvara frågorna under skoltid. En annan 

viktig faktor är enkätens utseende. Många frågor kan göra att eleverna känner motstånd till att 

besvara frågorna likaså är det viktigt att använda sig av frågor som är lätta att förstå och har 

tydliga svarsalternativ. (Johansson, Svedner, 2001) Vår erfarenhet är att genom att använda 

sig av enkät i pappersform, blir det enkelt att gå tillbaka och analysera svaren.  

 

Då vi valt att undersöka vad eleverna tycker om engelskundervisningen i skolan så väl som 

deras förhållande till engelska språket på sin fritid, har vi valt att använda oss av enkät. Detta 

för att få ett kvantitativt underlag som vi sedan även kan analysera på ett mer kvalitativt sätt. 

Enkät som undersökningsmetod passar bra när man vill undersöka elevers inställning och 

synpunkter kring, till exempel ett skolämne vid ett visst tillfälle. För att enkäten skall fungera 

gäller att frågorna är formulerade på ett sådant sätt att eleverna verkligen svarar på det som du 

vill veta. Detta är en av svårigheterna med denna metod. Positivt med enkät är att eleverna 

själva fyller i den i sitt eget tempo och ges genom detta tillfälle att tänka igenom 

frågeställningarna i lugn och ro. En annan nackdel kan dock vara att eleverna dels stressar 

igenom enkäten för att snabbt bli klara och dels att de inte är ensamma i rummet. 

Klasskamraterna kan bidra till att de stressar, då de ser att klasskamraterna börjar bli klara 

med sina, därför är det viktigt att undvika att göra en enkät längre än tre sidor. Ett annat 

problem är det omfattande administrativa arbetet en enkät medför. (Kylén, 2004) 

 

Enkäten består av 11 frågor (se bilaga B) som alla har att göra med hur eleverna upplever 

engelska språket, så väl i som utanför skolans värld. Den består, utöver själva undersökningen 

i sig, av bakgrundsfrågor för att fastställa bland annat kön och ålder. Vi använde oss av fasta 

svarsalternativ som alla grundades på ett samband mellan eleverna och deras inställning till 

engelska språket. Genom att använda oss av minimalt antal öppna frågor, krävs mindre av 

eleverna i form av att de inte behöver formulera långa svar, samtidigt som svaren blir mer 

lättolkade. En nackdel är att studenterna inte själva får möjlighet att uttrycka något utöver 

svaren. 

 

 

2.2.2 Kvalitativ datainsamlingsmetod - Observation 

 

Syftet med att göra observation var att kunna få ett mer utvecklat helhetsintryck av hur pojkar 

och flickor beter sig i en undervisningssituation. Att endast grunda resultatet i enkätsvar anser 
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vi blir något bristfälligt, därför valde vi att använda ostrukturerad observation för att själva 

skapa en uppfattning om hur eleverna visar sin inställning till engelska som ämne i skolan. Vi 

anser också att en del elever och lärare, inte är medvetna om den faktiska situationen de 

befinner sig i, utan behöver en utomstående observatör för att se vissa beteenden. Meningen 

är att kunna jämföra de resultat vi fick från enkäterna med de observationer som gjordes, som 

ett komplement. Observationerna som gjordes var strukturerade och åskådande, vilket vi 

tolkade som det bästa alternativet att observera just de här klasserna, för att få en så klar bild 

som möjligt över undervisningssituationen. Detta för få en helhetsbild av hur eleverna 

interagerar och därmed visar sitt intresse för ämnet.  

 

I den strukturerade eller systematiska observationen skiljer man på åskådande observation och 

deltagande observation. Åskådande observation är en relation mellan subjektet (observatören) 

och objektet (den som observeras). Detta är en envägskommunikation och det ideala här är att 

observatören inte är synlig, vilket kan bli svårt att genomföra rent lokalmässigt. Vi har valt att 

istället vara synliga i klassrummet, utan att vara deltagande i den verksamhet som där pågår. 

Detta innebär att den observerade vet att han/hon ska observeras, vem som ska genomföra 

observationen, men inte i vilket syfte observationen göras, förutom att det är till ett 

examensarbete. Detta tror vi ökar risken för ett annorlunda beteende hos eleverna. 

 

Under våra observationer sitter vi längst ner i klassrummet och säger ingenting, läraren har 

fått i uppgift att säga till eleverna att inte ställa frågor till oss då det kan bli ett störande 

moment i klassrummet och tanken är att observatören skall vara så osynlig som möjligt. Vi 

har valt att använda oss av ett löpande protokoll, eftersom denna metod är lämpligast att 

använda sig av då det gäller skeenden i klassrummet.(Se bilaga B)  

 

Fördelen med de löpande observationerna är att de talar om vad som händer och att man inte 

behöver binda sig till några förutbestämda kategorier. Löpande observationer beskriver ett 

sammanhang och kan i vissa fall kallas ”critical incident”. En annan fördel är att hela klasser 

kan observeras och att observationerna blir kvalitativa, det vill säga att man får ett omfattande 

material som innehåller tydliga beskrivningar. (Johansson, Svedner 2001) 

 

Nackdelen kan vara om ”det nedskrivna” blir alltför abstrakt och därför inte på ett korrekt sätt 

talar om vad som egentligen har hänt. Då kan läsarna av observationen få en felaktig inblick i 

vad som egentligen hänt. Det kan även vara svårt för observatören att iaktta mer än en 
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händelse om flera incidenter av intresse sker samtidigt. Denna metod har visat sig användbar 

när det gäller observerandet av ickeplanerade händelser i ett klassrum och ger även bra grund 

till att göra analyser. (Johansson, Svedner 2001) 

 

 

2.3 Procedur 

 

Tidigt bestämde vi oss för att använda oss av både enkät och observation som 

undersökningsmetoder då dessa verkade passa bra, eftersom vi ville undersöka elevers tankar 

och attityd till det engelska språket. Det var även viktigt för oss att alla elever skulle få samma 

möjlighet att svara på frågeställningarna, utan påverkan från kamraterna och genom att sedan 

observera samma elever själva se hur de visade sin attityd och inställning till 

engelskundervisningen. 

 

 

2.3.1 Enkät 

 

Vi valde att genomföra enkätundersökningen i klasser där vi sedan tidigare varit engagerade 

eller på andra sätt har regelbunden kontakt. För att vår undersökning skulle bli lite mer 

omfattande valde vi att genomföra undersökningen i både årskurs åtta och nio, men ändå att 

analysera svaren som en enhet. Eleverna fick information om vilka vi var som genomförde 

enkäten, syftet med enkäten det vill säga att svaren skulle användas i en uppsats som vi skulle 

skriva. Vi var noga med att poängtera att det var frivilligt att delta i undersökningen samt att 

den är anonym. Någon närmare förklaring till enkätens innehåll fick de inte.  

 

Innan vi genomförde enkätundersökningen i de klasser vi valt ut, genomfördes den i en 

pilotgrupp som bestod av 18 stycken elever i årskurs sju. Vi valde att göra 

pilotundersökningen i en lägre ålder för att vara säkra på att inte frågornas utformning skulle 

vara till problem för eleverna. 

 

Enkäten består av 11 frågor som handlar om vad eleverna tycker om engelska som ämne i 

skolan, deras uppfattning om engelska är lätt eller svårt att lära sig, deras vardagsvanor 

gällande användningen av det engelska språket och lite hur de själva helst vill arbeta under 
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engelsklektionerna i skolan. En av frågorna består av åtta olika påståenden, där eleverna skall 

ange om de anser att påståendena är sanna eller falska. (se bilaga A) 

 

Resultatet sammanställdes med hjälp av det databasbaserade dataprogrammet SPSS version 

15.0, detta för att på ett enkelt sätt se eventuella samband och skillnader mellan pojkars och 

flickors svar på frågorna och för att se om dessa eventuella skillnader och samband kan 

styrkas rent statistiskt. Det är viktigt att tydligt visa hur resultatet analyserats för att andra ska 

ges full insyn i arbetet och möjlighet att värdera resultatet (Stukat, 1993). När man inte 

använder en hel population utan endast ett stickprov eller ett visst urval av en grupp elever, i 

vårt fall utvalda klasser i vissa årskurser, gäller det att få ett så sanningsenliga resultat som 

möjligt. Att statistiskt analysera och fastställa en signifikans för till exempel skillnaden 

mellan hur pojkar och flickor har besvarat en viss fråga, tydliggör hur stor inverkan slumpen 

har. För att ett resultat skall ha en statistisk signifikans krävs ett värde på 0,05 eller mindre. 

0,05 står då för att slumpen har påverkat svaren till högst 5 procent, eller att fem av hundra 

svar har påverkats av slumpen. 

 

Då frågorna i enkäten genererar data varierad skala, både ordinalskala och nominalskala, har 

vi använt oss av att av både Chi-Square (fråga 7,8,9 och 10) och Mann-Whitney Test (fråga 

1,2,3,4, och 11) för att fastställa signifikansnivån i frågorna. (Aronsson, 1999) Fråga fem har 

vi valt att redovisa pojkar och flickor för sig. Detta för att på ett tydligare sätt se hur 

språkvalen skiljer sig hos de olika könen. En av frågorna, fråga 6 har vi inte analyserat alls i 

SPSS, då frågan visade sig ha en mycket liten validitet för arbetet. 

 

 

2.3.2 Observation 

 

När vi bestämde oss för att genomföra observation, var det viktigt för oss att eleverna befann 

sig i sin naturliga undervisningsmiljö, det vill säga i klassrummet. I samråd med respektive 

klassföreståndare, fastställdes datum samt vilken lektion som skulle observeras. Eleverna 

informerades veckan innan, muntligt. Vi talade om att observationen var anonym, vilken 

lektion observationen skulle äga rum och att en av oss (observatören) kommer sitta längst ner 

i klassrummet och notera vad som händer. Vi informerade också om syftet med 

observationen, att den kommer att användas i vårat examensarbete, och kommer därför bli en 

offentlig handling. På grund av detta och att alla elever är under 18 år (omyndiga), talade vi 



21 

om att föräldrarna var tvungna att ge sin tillåtelse för observationen. Vi gjorde det enkelt och 

sa att om det är någon förälder som motsätter sig att deras barn skall observeras, ska dem 

själva eller någon förälder kontakta klassföreståndaren dagen innan, om inte, så antar vi att 

det är ok att genomföra observationen. Lektionerna valdes utifrån dess utformning, vilket 

passade bra för en ostrukturerad observation, i form av ett löpande protokoll. De utvalda 

klasserna bestod vid observationstillfällena av totalt 47 elever, sex elever av olika anledningar 

var frånvarande. 

 

Efter att ha inlett första observationen togs efter bara några minuter ett beslut om att frångå 

det ursprungliga protokollet och istället använda ett löpande protokoll som baserades på 

samtliga händelser indelade i mindre tidsintervaller. Detta beslut togs dels då vi insåg 

svårigheten att analysera och dels för att utomstående överhuvudtaget skall kunna få ett 

sammanhang i texten. Därför valde vi att övergå till löpande text där observatören istället 

skrev ned allt som hände under lektionerna i en kronologisk ordning.  

 

Det löpande protokollet talade om ämne, ålder, tid, datum och antalet tjejer och killar som var 

närvarande (bilaga B). Vi valde att utforma anteckningarna till löpande händelser, inte 

rubriker om läraren och elever gjorde specifikt utan allt står sammanskrivet, som vi tidigare 

nämnt. Anledningen är att vi anser det är dels lättare att få ett helhetsintryck när allt står under 

samma rubrik, och dels att det var enklare att skriva ner händelserna i den ordningen de 

skedde, utan att ta hänsyn till vem som gjorde vad. Lektionerna delades in i fyra olika 10-

minuters perioder, varje lektion var 40 minuter lång för att göra det hela mer lättöverskådligt 

vid analysarbetet. 

 

Veckan innan observationerna genomfördes, besökte vi klasserna och informerade om hur en 

observation går till. (Se Bilaga A) Vi var även noga med att poängtera att observationen är 

anonym. Vid själva observationstillfället fick eleverna reda på att observatören inte får 

besvara frågor och att vi kommer att sitta längst ner i klassrummet och skriva. Inställningen 

från oss observatörer, var att bara skriva om det som hände och inte ha några förutfattade 

meningar om hur pojkar, respektive flickor förväntades agera. I resultatdelen kommer vi i 

första hand att analysera händelser som har med vår enkät och de frågeställningar som vi 

använder oss av där.  
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3 Resultat 

 

Vi har valt att presentera resultatet av enkäten i form av stapeldiagram och tabeller (bilaga A), 

detta för att tydliggöra skillnaden i svaren mellan pojkar och flickor. En del frågor kräver lite 

mer förklaring och då har vi valt att använda både procent och text för att redovisa svaret, 

medan övriga redovisas enbart i textform. För att det skall vara enkelt att följa med i de olika 

frågeställningarna, har vi valt att presentera varje fråga med samma frågeställning som de har 

i enkäten. Resultatet från enkäten presenteras som en stor undersökningsgrupp, vi har alltså 

valt att inte redovisa resultaten klassvis. Diagrammen och tabellerna är utformade för att 

endast presentera skillnaderna mellan pojkarnas och flickornas svar. Vi lägger inget större 

fokus på hur samtliga elever har svarat utan har valt att koncentrera oss på skillnaderna 

mellan könen i svaren. 

 

Redovisning av observationen sker i löpande text. Vår analys baseras på det insamlade 

materialet, då själva observationen är helt ostrukturerad och inte är grundad på specifika 

händelser.  

 

3.1 Bortfall 

 

Urvalet totalt sett är 137 elever. Vid några frågor i enkäten har en del elever valt att inte svara. 

Dessa uteblivna svar behandlar vi som internt bortfall och det påverkar inte det procentuella 

svaren. Tabellen nedan visar bortfallet vid fråga 9 som var den enda frågan där inte alla elever 

besvarade samtliga påståenden. 

 

Tabell 1, Enkätens bortfall vid påståendena fråga nummer 9. 

Påstående Antal Flickor Antal Pojkar Totalt Totalt bortfall 

a 65 72 137 0 

b 65 70 135 2 

c 65 71 136 1 

d 65 71 136 1 

e 64 67 131 6 

f 65 72 137 1 

g 65 69 134 3 

h 64 63 127 10 
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Observationen grundar sig på två klasser med totalt 53 elever. Vid observationstillfällena var 

totalt 47 elever närvarande. 

 

 

3.2 Resultat - enkät 

 

Fråga 1: Tycker du att engelska ett viktigt ämne i skolan? 

 

  

 

Diagram 1 Stapeldiagram, fråga 1. 

 

Diagrammet visar att en majoritet av eleverna anser att engelska är ett mycket viktigt ämne i 

skolan. Pojkarna är något mer tillbakahållna i sina svar och nöjer sig till större del än 

flickorna att svara att engelska är viktigt. Ytterst få elever anser att engelska som skolämne 

inte är viktigt. Det föreligger en signifikant skillnad i hur eleverna har svarat beroende på 

vilket kön de är av. 
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Fråga 2: Jag tycker att engelska är: 

 

  

 

Diagram 1 Stapeldiagram fråga 2.  

 

Diagrammet visar att pojkar i något större utsträckning än flickorna tycker att engelska är 

tråkigt. När det gäller de elever som har en positiv inställning till engelska, har vi slagit 

samman mycket roligt och roligt. Det är då ingen större skillnad på hur pojkar och flickor har 

svarat. 
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Fråga 3: Hur ofta talar, läser eller lyssnar du på engelska under din fritid? 

Tabell 2, fråga 3 

 Pojkar Flickor 

Varje dag 73,4 % 67,7 % 

Några gånger varje vecka 15,3 % 27,7 % 

1 gång i veckan 4,2 % 1,5 % 

Mindre än en gång i veckan 4,2 % 3,1 % 

 

 

Tabell 1 visar att både pojkar och flickor har i stor utsträckning daglig kontakt med det 

engelska språket, Bland de grupper av elever som har lite kontakt med engelska språket på sin 

fritid är det inte heller någon större skillnad mellan könen. Det föreligger ingen statistiskt 

skillnad i hur pojkarna och flickorna har svarat på frågan 

 

Fråga 4: På engelsklektionerna, vilket språk talar din lärare mest?  

 

Diagram 3, Stapeldiagram fråga 4. 

 

Diagrammet visar att elever, oavsett kön, har i stort liknande uppfattning om vilket språk 

läraren använder sig av på engelsklektionerna.  
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Fråga 5: Vilket språktillval har du? 

 

   

 

Diagram 4, Pojkar fråga 5.              Diagram 5, Flickor fråga 5 

 

Diagram 4 visar att bland pojkarna är det vanligaste språktillvalet engelsk/svenska, tätt följt 

av tyskan. 

 

Diagram 5 visar att bland flickorna är spanskan överlägset det vanligaste språktillvalet, över 

hälften av alla flickor i undersökningsgruppen har spanska som språktillval. Hos flickorna är 

utöver ”annat” det engelsk/svenska som är det minst valda språktillvalet. 

 

Bland pojkarna är engelsk/svenska den vanligaste språktillvalet, samtidigt som det hos 

flickorna är den minst vanliga tillvalet. Intressant i diskussionen kring Eng/Sv är att eleverna i 

detta ämne inte får något betyg, utan betygen grundar sig på ordinarie engelsklektioner 

respektive svensklektioner.  

 

 

Fråga 6: Hur mycket läxor upplever du att du har i engelska? 

 

Bland flickorna anser 9,2 procent att de har väldigt mycket läxor. Bland pojkarna är 

motsvarande grupp 8,3 procent. Mycket läxor anser 30,8 procent av flickorna och 16,7 

procent av pojkarna att de har. Lagom mycket läxor tycker 58,5 procent av flickorna att de har 

och 75 procent av pojkarna. Ganska lite läxor anser 1,5 procent av flickorna att de har medan 

ingen av pojkarna ansåg att de hade ganska lite läxor. 
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Fråga 7: Känner du någon som kommer från ett engelskspråkigt land och som har 

engelska som modersmål? 

 

Tabell 3, fråga 7 

 Pojkar Flickor 

Ja 54 % 50 % 

Nej 46 % 50 % 

 

Ungefär hälften av eleverna anger att de känner människor som kommer antingen från ett 

engelskspråkigt land, eller att de känner människor som talar engelska i hemmet av en eller 

annan anledning. 

Gemensamt är att de allra flest bara har svarat ja eller nej på frågan, utan att utveckla vidare. 

Ett undantag är en flicka som svarade:  

 

”Jag var med när han prata med sin mamma i telefon en gång och det va häftigt när han 

pratade så snabbt och att inte behöva tänka innan han sa något. Jag skulle vilja lära mig 

det.” 

 

Detta svar tolkar vi som en positiv attityd och ett stort intresse till att lära sig det engelska 

språket. 

 

 

Fråga 8: Vid grupparbeten, vill du då helst arbeta i …?  

 

Tabell 4, Fråga 8 

 Pojkar Flickor 

Blandade 84,7 % 67,2 % 

Kill/Tjej grupper 15,3 % 32,8 % 

 

Hela 84,7 procent av pojkarna vill vid grupparbeten arbeta i grupper bestående av både pojkar 

och flickor. Även flickorna föredrar blandade grupper (67,2 %), men kan även i större 

utsträckning än pojkarna tänka sig att arbeta i enkönade grupper. 
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Fråga 9: Vilka påståenden stämmer bäst in på dig?  

   

 

Tabell 5, Engelska är ett lätt språk att lära sig. 

Pojkar Flickor 

sant falskt sant falskt 

87,5 % 12,5 % 84,6 % 15,4 % 

 

När det gäller om eleverna anser att engelska är ett lätt språk att lära sig skiljer sig inte 

pojkarnas svar från fickornas i någon större utsträckning. Det går inte att se ett statistiskt 

samband mellan kön och hur eleverna har svarat. Det vi kan utläsa av resultatet är att något 

fler flickor anser att påståendet inte är sant utan tycker att det är ganska svårt att lära sig 

engelska. 

 

 

Tabell 6, Killar är duktigare än tjejer på engelska.  

 

Pojkar Flickor 

sant falskt sant falskt 

22,9 % 77,1 % 1,5 % 98,5 % 

 

Flickorna håller inte alls med pojkarna om att det är pojkarna som är bättre på engelska. 

Bland pojkarna tycker hela 22,9 procent att de är duktigare än flickorna på engelska. Det finns 

ett starkt statistiskt samband mellan hur pojkar och flickor har svarat  

 

 

Tabell 7, Tjejerna får mer hjälp på engelsklektionerna. 

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

26,8 % 73,2 % 10,8 % 89,2 % 
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Pojkarna anser till en större del än flickorna att läraren oftare hjälper flickorna på lektionerna. 

Även en del av flickorna håller med men inte till lika stor del som bland pojkarna. 

Skillnaderna i hur pojkar och flickor har svarat, är för liten för att den skall kunna förklaras på 

ett statistiskt sätt. Den kan dock tolkas som en tendens att könet har betydelse för hur eleverna 

besvarat frågan.  

 

 

Tabell 8, Det är viktigt att få prata engelska på lektionerna. 

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

94,4 % 5,6 % 98,5 % 1,5 % 

 

Eleverna, både pojkar och flickor tycker att det är viktigt att få möjlighet att tala engelska 

under lektionerna i skolan. Flickorna anser i större utsträckning än pojkarna att det är viktigt. 

  

 

 

Tabell 9, Jag lär mig mer om läraren pratar svenska. 

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

22,4 % 77,6 % 20,0 % 80,0 % 

 

Även här svara eleverna ganska lika på den här frågan, oavsett om det är pojkar eller flickor 

som svarar.  
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Tabell 10, Engelska är ett bra språk att kunna. 

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

100 % 0 % 100 % 0 % 

  

Alla är överens. Engelska är ett bra språk att kunna. 

 

 

Tabell 11, Jag lär mig mer engelska på lektionerna än på fritiden  

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

58,0 % 42,0 % 66,2 % 33,8 % 

 

Siffrorna visar en tendens till att flickor tycker att de lär sig mer engelska i skolan än på 

fritiden, till skillnad från pojkarna där betydligt färre anser att de lär sig den största delen av 

engelskan på lektionerna och fler anser att de lär sig mest på sin fritid.) 

 

 

 

Tabell 12 Jag lyssnar mest på musik med engelsk text. 

 

Pojkar Flickor 

Sant Falskt Sant Falskt 

91,3 % 8,7 % 98,5 % 1,5 % 

 

Flickorna är de som lyssnar på mest musik med engelsk text på sin fritid.  
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Fråga 10: Har du någon gång använt dina kunskaper i engelska vid t.ex. en resa? 

 

Tabell 13, fråga 10. 

 Pojkar Flickor 

Ja 97,2 % 92,3 % 

Nej 2,8 % 7,7 % 

 

Tabell 12 visar en positiv bild av elevers möjlighet att prova på att tala engelska utanför 

skolan, vid till exempel resor. Det är ingen större skillnad på hur pojkar och flickor svarar 

vilket tyder på att det inte finns något samband mellan kön och hur de svarat på frågan.  

 

 

Fråga 11: Om du svarade ja på fråga 10, hur upplevde du att dina kunskaper ”räckte 

till” i den situationen? 

 

 

Diagram 5, Stapeldiagram fråga 11. 

 

Figur 5 visar att både flickor och pojkar upplever att den engelska de lär sig i skolan är 

tillräcklig för att de skall göra sig förstådda och förstå andra när de vistas utomlands.  
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Skillnaden mellan hur pojkar respektive flickor har svarat att deras engelska ”räckte till” när 

det fick möjlighet att använda språket i verkliga situationer är så liten att den inte har en 

statistisk signifikans. (60 flickor/70 pojkar) 

 

 

3.3 Resultat observation 

 

Analysen av observationen grundar sig på de protokoll som upprättades vid observationen 

oavsett i vilken klass händelserna ägde rum. Den ena klass var något mer okontrollerad än den 

andra men vi har valt att redovisa resultatet genensamt. 

 

Det visar tydligt att det är pojkarna som ta mest plats i klassrummet. De använder en betydligt 

högre ljudvolym när de pratar, de stör oftast klassen oftare i form av att de ”leker” med saker, 

inte kan sitta på sin plats en längre tid utan att prata med någon, de kan vara mer impulsiva, 

än vad flickor är. En elev hade till exempel inte sin stencil i klassrummet utan i sitt skåp. 

Detta ledde till att han sprang ut ur klassrummet när läraren inte ens hade avslutat meningen 

om att de behövde stencilen. Han sprang inte heller tyst utan det lät som alla i klassen skulle 

hämta sina stenciler och han slängde igen dörren. Ett annat exempel på pojkarnas beteende 

som lätt uppfattas som högre ljudvolym är framställandet av olika spontana, men helt 

meningslösa ljud eller gester. Exempel på dessa är att börja sjunga eller ”headbanga”.  

 

Flickor kunde också sitta och prata, men under observationerna hände det inte en enda gång 

att de pratade på ett sådant sätt att de störde någon annan i klassrummet, vilket hände nästan 

varje gång en pojke började prata. En anledning till att pojkarna i större grad stör 

undervisningen, kan vara deras val av placering i klassrummet. Vid båda 

observationstillfällena, lät läraren eleverna placera sig på valfria platser, vilket ledde till att 

majoriteten av pojkarna valde att sätta sig längst bak och flickorna längst fram. Detta 

medförde att pojkarna hamnade längre bort ifrån auktoriteten, i detta fall läraren, och kunde 

genom detta prata med ostört. 

 

Frekvent är också att flickorna har en tendens att fråga mer än vad pojkarna gör. Även 

frågornas syfte skiljer sig avsevärt. Flickorna frågar för att de är intresserade av att kunna lösa 

uppgifterna de har blivit tilldelade sig i en större utsträckning än vad pojkarna gör. Ett 
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exempel på detta är vi uppstart av ett nytt kapitel då flickorna omgående ifrågasätter hur detta 

skall redovisas. Ofta när pojkarna frågar är det för att de inte har hört, vilket kan bero på att de 

själva har pratat, någon kompis har pratat, eller att de helt enkelt har ägnat sina tankar åt att 

drömma sig bort från lektionen. Vid ett par tillfällen ropade pojkar ut sina frågor så att hela 

klassen kunde höra frågan, vilket självklart störde resten av klassen. Vi ett tillfälle ropade en 

pojke; ”jag kan” och fick frågan före fem flickor som räckte upp handen. 

 

Vid något tillfällen hände det att en flicka svarade fel och då ropade en av pojkarna ut det 

rätta svaret och kommenterade på ett hånfullt sätt, genom kroppsspråk och kommentarer, att 

hon hade svarat fel. Det trots att pojkarna oftare svarade fel och reaktionen från flickorna blev 

då istället att de räckte upp handen för att få frågan från läraren. Inte en enda gång kom det 

någon negativ kommentar från någon flicka. 

 

Något som också var specifikt för killar, var att om de inte tyckte lektionen var tillräckligt 

intressant ägnade de sig istället lektionstiden till att hitta på saker att göra. Ett exempel på 

detta var att leka med sin linjal, vässa pennan, ”irra” omkring i klassrummet, ofta ända tills 

läraren fått nog och sagt ifrån, ett annat är att prata mycket och högt. Trots att det vid flera 

tillfällen var pojkarna som bidrog till den höga ljudnivån, hände det att även flickorna 

använde sig av denna för att själva sitta och småprata om annat. Skillnaden här blev att 

flickornas småprat inte uppmärksammades av läraren, då han hade fullt upp med pojkarna. 
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4. Diskussion 

 

I följande avsnitt diskuterar vi reliabiliteten och validiteten av arbetet. Vi går även igenom 

resultatet och hur vi ser på gruppkonstellationer. Avslutningsvis går vi också in på 

yrkesrelevansen och framtida forskning. 

 

4.1 Reliabilitet och validitet 

 

Resultatet kan påverkas av olika faktorer. När det gäller enkäten kan elever ge olika svar 

beroende på hur dagsformen är. De kan även svara utefter vad de tror att vi förväntar oss för 

svar och därmed inte ge sin personliga åsikt i svaret. Även det faktum att vi i våra 

undersökningar endast har vänt oss till två olika skolor påverkar resultatet. Hade samtliga 

elever i landet deltagit i undersökningen, vilket är en praktiskt omöjlighet, hade resultatet 

varit den verkliga sanningen. Med ett större och mer geografiskt spritt underlag hade 

undersökningen också visat ett mer korrekt resultat. Eftersom vår undersökning endast visar 

resultatet från sex olika klasser samtliga från en och samma kommun, är resultatet endast ett 

urval och därför genomför vi signifikanstest av resultatet i SPSS. 

 

Validiteten av enkäten, hur överensstämmande undersökningen är i förhållande till det vi valt 

att undersöka, anser vi vara stor. Liknande frågeställningar har använts av skolverket för att 

undersöka elevers attityd kring undervisningsämnen. Även det faktum att 

pilotundersökningen som först genomfördes var en lyckad sådan stärker enkätens validitet. 

Också observationen anser vi ha stor validitet då vi som observatörer inte hade något 

förutbestämt att observera utan istället analyserade det material vi fått in vid 

observationstillfället för att hitta intressanta företeelser. 

 

Enkätens fråga nummer 6 visade sig inte ha någon hög validitet. Vårt syfte med frågan stämde 

inte överrens med det sätt som eleverna besvarade den, då ”lagom” inte var ett bra alternativ 

som svarsalternativ. Lagom har en för stor spännvidd och kan tolkas på väldigt många olika 

sätt. Fråga 7 gav inte de antal svar som vi hoppats på. Ytterst få elever besvarade den mer 

öppna frågan på ett användbart sätt. Vi använder oss ändå av den frågan då bland de få 

utvecklande svaren vi fått in, särskilt ett tillför undersökningen information om hur elever 

tänker kring engelska språket. Genomförandet av undersökningarna, både enkäten och 
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observationen var väl fungerande vilket vi anser ger dem en hög reliabilitet Vi anser att 

oavsett i vilken klass, och vem som hade genomfört undersökningarna, hade genomförts så 

hade resultatet sett liknande ut. 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

Av tidsmässiga skäl valde vi att endast genomföra enkätundersökningen i sex olika klasser, 

och för att komplettera denna, observationer i två av dessa klasser. Resultatet hade 

förmodligen blivit mer rättvist om vi hade genomfört den i fler klasser, på fler skolor och i 

fler kommuner. Detta hade bidragit till ett större underlag och det hade lättare gått att se 

skillnaderna mellan könen.  

 

 

Den positiva trend bland svenska elevers attityd till engelska språket som skolverket 

presenterar i sin undersökning, (Skolverket, 2004) stämmer mycket bra in även på vårt 

resultat. Både pojkar och flickor tycker att engelska är ett viktigt ämne i skolan och de allra 

flest elever tycker också att det är riktigt roligt med engelska. Det enorma utbudet av 

engelska, gör det mer eller mindre omöjligt att inte komma i kontakt med språket . Elever 

idag är medvetna om engelskans betydelse, få elever har enbart en negativ inställning till att 

lära sig kommunicera och förstå engelska. Datorer och musik har en stor påverkan på dagens 

ungdom och detta, anser vi, gynnar även engelskans status bland elever. Vår egen erfarenhet 

är att framför allt pojkars inställning till det engelska språket har förändrats. Från att vara ett 

ämne i mängden, har det engelska språket blivit en del av deras vardag i form av det dagliga 

användandet av datorer och TV-spel. Den enorma utvecklingen inom spelindustrin har lett till 

att dagens ungdomar, framför allt pojkar, spelar med andra ungdomar från hela världen, då 

med engelska som användarspråk. Positiva följder av detta kan vara ett utvecklat skriftligt 

språk och mer positiv inställning till att lära sig engelska. Även flickor kommer i större grad i 

kontakt med engelska i sin vardag i dagens kommunikationssamhälle där massmedial 

påverkan och utbud är enormt. Enligt skolverkets rapport, Here and there and everywhere, 

lyssnar flickor cirka fem timmar mer på musik med engelsk text än pojkarna. Den tendensen 

ser även vi i vårt resultat, där hela 98,5 procent av flickorna anger att de oftast lyssnar på 

musik med engelsk text. 
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Flickorna är i ännu större utsträckning än pojkarna positiva till engelska, inte minst som 

skolämne. 97 procent av flickorna och 95 procent av pojkarna säger sig tycka om 

engelska språket som sådant, och motsvarande siffror för ämnet är 95 procent 

respektive 90 procent.   (Skolverket, 2004) 

 

Vissa paralleller kan här dras med resultaten från både vår enkät och observation. Flickorna 

visar tydligt sitt intresse för att lära sig under lektionstiden, vilket bland annat visar sig när de 

ställer frågor. Frågorna är oftast av intresse för ämnet och saknar sällan relevans, ett exempel 

på detta är att förvissa sig om att de uppfattat uppgiften på ett korrekt sätt och att de även i 

förväg vill veta hur de olika redovisningsalternativen skall se ut. Vi upplever att flickorna har 

en större medvetandegrad och intresse för skolan i allmänhet, speciellt när det gäller språk 

och när det är dags att få betyg. Anledningen till att pojkarna inte är så målinriktade i detta 

stadium, tror vi kan vara att de försöker leva upp till en viss manlig image. Det framgår 

tydligt av observationen att en del, främst pojkarna, använder sig av en viss jargong. Denna 

jargong delar in klasserna i olika grupper, de pojkar som pratar och inte fokuserar på de 

uppgifter som tilldelas dem, och de pojkar som arbetar och tar till sig informationen på ett bra 

sätt. Observationen visar att läraren har en stor betydelse för hur klassen agerar. Tillåter 

läraren en placering som bidrar till ett stökigare klassrum, får detta en negativ effekt när det 

gäller elevernas attityd till ämnet, i det här fallet till engelskan. Som lärare måste man verka 

för den positiva andan då detta är något som påverkar eleverna individuellt och gruppen i 

helhet. 

 

Intressant att notera är också trots att eleverna har samma lärare, går på samma lektioner, har 

de ändå en varierande bild av vilket språk som läraren använder sig av under 

engelsklektionerna. Variationen är lika stor inom gruppen pojkar respektive flickor, vilket 

visar att eleverna upplever en och samma undervisningssituation på väldigt olika sätt. 

Däremot är antalet elever som upplever att läraren använder sig mest av svenska 

förhållandevis liten, något som kan få stöd i skolverkets resultat som visar att svensk 

undervisning i huvudsak sker på målspråket. (Skolverket, 2004)) Eleverna i vår undersökning, 

oavsett kön, tycker att det är väldigt viktigt att själva få möjlighet att uttrycka sig 

kommunikativt på engelsklektionerna. Även utanför skolan är eleverna positiva till att 

använda engelskan, även om flickorna i större utsträckning visar en större osäkerhet när det 

gäller den egna förmågan. Trots denna positiva inställning till målspråket upplever hela 20 

procent av flickorna och 22,4 procent av pojkarna att de lär sig mer om läraren använder sig 
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av svenska. Detta kan bero på att eleverna känner en annan trygghet i att få mer komplicerade 

genomgångar, som till exempel grammatik, på svenska. Något som även talar för att flickor i 

större utsträckning är mer engagerade och motiverade under lektionerna, är det faktum att de i 

större utsträckning än pojkarna anser att de lär sig mer engelska på lektionerna än på fritiden. 

 

Vår undersökning visar att majoriteten av de elever som har engelsk/svenska är pojkar, detta 

framkommer även i skolverkets undersökning (Skolverket, 2004). Resultatet visar att fler 

flickor har ett ytterligare språk som tillval. Det vi frågar oss är om detta är ett taktiskt val, att 

slippa läxor i ytterligare ett ämne och istället koncentrera sig på engelskan. Detta får dock inte 

stöd i vår undersökning, då endast 25 procent av pojkarna anser att de har väldigt mycket eller 

mycket läxor i engelska trots att hela 31,9 procent har engelsk/svenska som språktillval. Har 

eleven däremot ett intresse för språk, blir detta till en positiv påverkan även för den vanliga 

engelskundervisningen. Positivt kan även vara att eleverna upplever engelskan som mer 

naturligt i jämförelse med sitt språktillval, om detta är annat än engelsk/svenska. Engelska 

utsätts de för dagligen medan deras språktillval oftast bara förekommer under lektionstid. 

 

En annan viktig aspekt för att påverka inställningen till ämnet är valet av arbetssätt och 

gruppkonstellation. Skolan använder sig som sagt av många olika grupperingar där enkönade 

grupper är en. Hur dessa grupper är sammansatta påverkar eleverna både på lång och på kort 

sikt. Den långsiktiga interaktionen och utvecklingen i gruppen är i hög grad väsentlig för 

verksamheten i klassrummet. (Stensmo 2000) Vår undersökning tyder på är att i könsindelade 

grupper, blir det mer arbetsro och fler elever, både pojkar och flickor, vågar göra sin röst mer 

hörd. Graaf, Hellmandotter, Ruben, (1991) tar upp aspekter kring skillnaden i självkänsla. De 

anser att pojkar har ett starkare självförtroende än flickor, framförallt under grundskolans 

senare del. Det handlar mer om en större tilltro till sin förmåga. Flickor fogar sig mer och går 

med på de förslag som ges medan pojkarnas idéer ofta dominerar. Något även vi ser tydliga 

tendenser till i vårt resultat. 

 

Att lära sig ett främmande språk, som till exempel engelska, kan innebära många hinder. 

Elever är medvetna om att man pratar ett annat språk, vilket kan få tonåringar att bli blyga och 

ovilliga att prata. Problem kan också uppstå av tråkiga textböcker, tuffa scheman, vilket kan 

leda till negativa känslor/upplevelser och leda till mindre motivation, stress och obekvämhet. 

(Yule, 1996) Pojkar visar i större utsträckning självförtroende vid användandet av det 

engelska språket i verklighetsförankrade situationer. Även tilltron till den egna kunskapen är 
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betydligt större hos pojkar än hos flickor, något vi anser kan hämma, framför allt flickorna, i 

blandade grupper. Män är överlägsna kvinnor i en mängd spatiala färdigheter som till 

exempel att kasta pil och de har även ett mer utvecklat matematiskt tänkande medan kvinnor 

däremot är bättre på matematiska uträkningar och har en större verbal förmåga än män 

(Kimura, 2001). Alltså borde flickor ha lättare att utrycka sig verbalt i till exempel engelska, 

men här har tilliten till den egna förmåga en mycket stor roll, vilken vi kan se tydliga 

tendenser till i resultatet. Även skolverket har kommit fram till att självbedömning är ett 

område där pojkar och flickor skiljer sig mycket åt.  

 

Intressant att notera är att de påståenden där pojkarna gör en mera positiv bedömning av 

sin förmåga avser ren förståelse, medan situationerna där flickorna känner sig lite 

tryggare innebär en mera aktiv användning av språket. 

     (Skolverket, 2004) 

 

Pojkarna har i större utsträckning än flickorna svarat att de anser att flickorna får mer hjälp 

under lektionerna. Något som kan förefalla märkligt då vi vid upprepade tillfället fått höra, av 

pedagoger på skolorna, att de är pojkarna som tar mest plats i klassrummet. Vår egen 

erfarenhet tyder också på att det är pojkarna som uppmärksammas mest i klassrummet, ett 

exempel på detta är vi ett av observationstillfällena när fem flickor, trots att de räcker upp 

handen, inte får frågan. Istället väljer läraren att låta en pojke svara då han rakt ut ropar jag 

kan. En annan intressant iakttagelse som vi gjorde under analyseringsarbetet av 

observationerna, var att i de löpande protokollen nämns ordet tjej 47 gånger medan ordet kille 

nämns inte mindre än 93 gånger. Detta framkom trots att observatören inte tittade på något 

specifikt. Detta gör diskussionen kring huruvida grupper skall formas med enbart pojkar mer 

intressant. Om nu pojkarna tar så mycket mer plats än flickorna är könsindelade grupper till 

stor fördel för flickorna. För att även pojkar skall gynnas av en sådan gruppindelning gäller 

det för läraren att anpassa lektionen, och använda den till uppgifter som gör att pojkarna 

utvecklas positivt. Detta kan till exempel vara att använda material som tilltalar pojkarnas 

intressen och att eleverna ges möjlighet att ta ett eget ansvar för sin inlärning under 

lektionstid. 

 

Kenneth Orlenius diskuterar i sin bok Värdegrunder – finns den? kring hur vi lärare kan 

motverka de traditionella könsrollerna. De traditionella könsrollerna gynnar pojkarna i 
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utbildningssystemet och senare i arbetslivet trots att det är flickorna som får bra betyg och 

generellt sätt är mest engagerade i skolan. 

 

…Skolan måste bejaka olikheterna och arbeta i könshonomgena grupper för att 

stimulera en ökad jämställdhet. Pojkar behöver bli medvetna om sitt kön och utveckla 

ett självförtroende som innebär att de ständigt behöver bevisa sin manlighet enligt de 

ideal och budskap som de utsätts för i samhället. 

    (Orlenius, 2001 s. 161) 

 

Den gemensamma undervisningen anser Gunn Imsen medför att pojkars särställning inom 

skolan förstärks till en härskarroll som medför en undervisning som sker i stort sett på 

pojkarnas villkor. Detta resonemang talar för enkönade uppdelningar där pojkar och flickor 

kan få en mer könsanpassad undervisning.( Imsen, 2000) Även Orlenius är inne på denna 

linje. Han menar att pojkarna är de som dominerar i klassrummet och han likar flickorna vid 

”ljuddämpare” som används för att tysta ner pojkarna och skapa ro i klassrummet.  

 

Motivation, attityd och självförtroende anser vi är direkt avgörande för elevernas 

studieframgång. Dessa faktorer är också kopplade till och påverkas direkt av andra yttre 

faktorer som till exempel grupptryck. Återigen är pojkars föreställning om vad de anser är ett 

manligt beteende, att det helt enkelt inte anser att det är manligt att vara positiv till skolarbetet 

i allmänhet, ett bra exempel på detta. I vissa avseenden kan då enkönade grupper vara till 

fördel för vissa elever. Enligt vår undersökning är det flest flickor som vill arbeta i grupper 

tillsammans med enbart flickor. I övriga frågor som eleverna besvarade i enkäten, såväl som 

under observationerna, ser vi en skillnad mellan pojkar och flickors inställning till det 

engelska språket. Denna skillnad tolkar vi som endast en tendens, då vi inte fann någon eller 

en mycket liten statistisk signifikans mellan hur pojkar och flickor besvarade frågorna. 

 

 

Efter att ha analyserat både enkätsvaren och observationerna, har vi dragit slutsatsen att genus 

spelar roll, om än en ganska liten sådan. Vid undervisningssituationer där flickorna skulle 

kunna ha en fördel av sina biologiska förutsättningar, som till exempel vid kommunikativa 

situationer, där de har en verbal fördel, hämmas de istället av bland annat osäkerhet. 

Undersökningen visar att flickor på många sätt inte har samma tillit till den egna förmågan, 
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som pojkar har. Pojkarna kompenserar däremot sin bristande förmåga att uttrycka sig verbalt 

genom ett gott självförtroende.  

 

Flickors inställning skiljer sig något från pojkarnas, då de har ett större engagemang och en 

vilja att delta i undervisningens alla moment. För att kunna ge så många elever som möjligt de 

bästa förutsättningarna för en god inlärning är det många faktorer som spelar in. Genus är 

bara en av många. Genom en varierad gruppsammansättning kan pojkar och flickor komma 

mer till sin rätt och läraren kan då anpassa undervisningen ut efter dessa förutsättningar. 

Enkönade gruppsammansättningar anser vi främst gynnar flickorna, eftersom de då får ett helt 

annat utrymme att kunna komma till tals. Vi tolkar resultatet av vår enkät att pojkarna vill 

hellre arbetar i blandade grupper och att flickorna tar ett större ansvar när det gäller att lösa 

tilldelade uppgifter. 

 

Vi anser att genom en varierad undervisning med många olika lärstilar, metoder och arbetssätt 

tillsammans med varierade gruppsammansättningar, når man och ger alla elever en möjlighet 

att få just den undervisningsformen som passar dem bäst. 

 

Att utgår ifrån rådande tankar om kör och genus är därför nödvändigt. Att synliggöra 

den mångfald som finns i en arbetsgrupp och komplettera den med genuskunskap är en 

möjlig väg att gå. Att aktivt verka för jämställdhet är att arbeta mot ett strävansmål, där 

vi aldrig blir helt färdiga. Men, med en medvetenhet om vilka tankegångar och vilken 

syn på människan, på eleven, som faktiskt finns, skapas större förutsättningar för att 

hitta det gemensamma och det som man behöver jobba med. 

    (Kjellberg, 2004 s. 59) 

 

Enligt tidigare nämnd forskning, är svenska ungdomar bland de mest positiva till engelska i 

Europa. Majoriteten anser att engelska är både roligt och viktigt, vilket resulterar att så väl 

pojkar som flickor har en regelbunden kontakt med engelskan på sin fritid. Denna positiva 

attityd till det engelska språket gäller för oss som blivande lärare att dra nytta av. Att i sin 

undervisning ha en variation som attraherar eleverna, gruppindelningar och placeringar i 

klassrummet som gynnar arbetsklimatet, bidrar även det till en positiv anda i klassen, vilket 

kan leda till en bättre undervisningsmiljö och bättre studieresultat. 
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Under arbetets gång har vi strävat efter att besvara de frågor vi inledningsvis ställde, något vi 

anser vi lyckats med. Arbetet har även inspirerat oss till att väga in variabeln kön, när vi 

arbetar ute i verksamheten med gruppsammansättningar. Även det faktum att man som lärare 

kan anpassa undervisningen, utifrån vilka elever som befinner sig i klassrummet, är något vi 

kommer att fundera en extra gång kring.  

 

Genom att ta del av litteratur kring pojkar och flickors biologiska skillnader har vi förstått och 

bättre kunnat ta del av de rapporter som skolverket har genomfört som rör ämnet. Mer 

kunskap om skillnaderna mellan pojkar och flickor i ett kognitivt perspektiv har gjort att vi 

känner oss mer redo att möta den verklighet som idag existerar ute på skolorna, en verklighet 

där könsindelade grupper är en del. 

 

Vi tror att alla lärare och pedagoger behöver ha en stor kunskap i hur pojkar och flickor 

fungerar tillsammans, enskilt, men också vilka åtgärder som behöver vidtas om en icke 

fungerande sammansättning åskådliggörs. Exempel på åtgärd kan vara könsindelade grupper, 

under vissa lektioner eller under vissa tidsperioder. Dessa faktorer anser vi är av stor vikt då 

läraren den som bär huvudansvaret för hur undervisningens utformning, med utgångspunkt i 

läroplanen, skall utgöra en grund för hur lektionerna ser ut och hur de uppfattas av eleverna. 

Genom att ha en stor kunskap om hur elevernas attityd och inställning till ämnet, i vårtfall 

engelskan, kan läraren utforma lektionen så att eleverna påverkas positivt och därigenom får 

en optimal inlärning.  

 

I framtiden hade vi gärna sett fler undersökningar som handlar om olikheterna i kognition 

mellan pojkar och flickor, utifrån ett elevperspektiv. Det är trots allt eleverna som är de som 

skall tillgodogöra sig den kunskap som lärare lär ut.  Det är då viktigt, anser vi, att de blir 

tilldelade denna kunskap på bästa sätt, utifrån varje elevs individuella förutsättningar. Genom 

mer kunskap skapas en större förståelse. Det är viktigt att inte enbart se till skillnaderna 

mellan könen när det gäller inlärning och hur läraren kan hjälpa eleverna till en bättre 

kunskap, men vi anser att denna faktor är en som behöver belysas på ett mer omfattande och 

tydligt sätt. 
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Bilaga A - Elevers attityd/inställning till engelska 
 
1. Tycker du att engelska ett viktigt ämne i skolan?   
  Mycket viktigt  !  
  Viktigt   ! 
  Ganska viktigt  ! 
  Tråkigt   ! 
  Mycket tråkigt  ! 
   
2. Jag tycker att engelska är:   
  Mycket roligt  !  
  Roligt   ! 
  Ganska roligt   ! 
  Tråkigt   ! 
  Mycket tråkigt  ! 
  
3. Hur ofta talar, läser eller lyssnar du på engelska under din fritid? 
   
  Varje dag   ! 
  Några gånger varje vecka  ! 

1 ggr/veckan   ! 
  Mindre än 1 ggr/vecka  ! 
   
4. På engelsklektionerna, vilket språk talar din lärare mest?  

Mest engelska  ! 
Mest svenska   ! 
Lika mycket av båda  ! 
 

5. Vilket språktillval har du? 
Engelsk/Svenska  ! 
Tyska   ! 
Franska   ! 
Spanska   ! 
Annat   ! 

  
6. Hur mycket läxor upplever du att du har i engelska? 

Väldigt mycket  ! 
Mycket   ! 
Lagom   ! 
Ganska lite   ! 
Lite   ! 

 
7. Känner du någon som kommer från ett engelskspråkigt land och som har engelska som 
modersmål? 
  Ja !  Nej! 
 
Om du svarade ja, har den personen påverkat dig när det gäller vad du tycker om engelska? 
___________________________________________________________________________



 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Vid grupparbeten, vill du då helst arbeta i …? 
 

Blandade grupper ! 
  

Tjej respektive  
Killgrupper  ! 

 

 

 

9. Vilka påståenden stämmer bäst in på dig? Sätt kryss på det alternativ du anser stämma.  
     sant falskt 
Engelska är ett lätt språk att lära sig  ! ! 
Killar är duktigare än tjejer på engelska  ! ! 
Tjejerna får mer hjälp på engelsklektionerna  ! ! 
Det är viktigt att få prata engelska på lektionerna ! ! 
Jag lär mig mer om läraren pratar svenska ! ! 

Engelska är ett bra språk att kunna  ! ! 

Jag lär mig mer engelska på lektionerna än på fritiden ! ! 
Jag lyssnar mest på musik med engelsk text ! ! 
 
  

10. Har du någon gång använt dina kunskaper i engelska vid t.ex. en resa? 
Ja  ! 
Nej  ! 
 

11. Om du svarade ja på fråga 10, hur upplevde du att dina kunskaper ”räckte till” i den 
situationen? 

Mycket bra  ! 
Bra  !  
Inte bra  ! 
Ganska dåligt ! 

  Inte alls  ! 
 
Jag är     tjej kille 
    ! ! 
 
går i årskurs___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 

Mikael och Nina 

Lärarutbildningen Högskolan i Halmstad 
 



 

 

Bilaga B 

Löpande protokoll 1 

 
Plats: I ett klassrum på X skola 
Datum: 22/11-06 
Tid: 9.10-9.50 
Klass: åk. 9 
Antal: 11 killar, 11 tjejer, 22 st. 
Ämne: Engelska 
 

0-10 min 
Allmänt snack i grupper, läraren har inte kommit. Läraren kommer (4 min. Sen). Snackigt 
(alla). Läraren säger att alla ska sätta sig ner. Två killar snackar längst bak, två tjejer 
snackar längst bak, två tjejer snackar i mitten. Läraren talar om när prov ska lämnas ut, 
allmänt snack rakt ut i luften. Nytt kapitel ska startas, ett par tjejer frågar om 
redovisningar. Läraren försöker starta, men det kommer ytterligare frågor från tjejer, ett 
par killar snackar rakt ut med varandra. Läraren sätter på ett band som har med kapitlet att 
göra (alla lyssnar)…..två killar viskar längst fram. Alla lyssnar! En kille längst ner leker 
med sina vantar och sitt skolmaterial, han lämnar sin bänk för att hämta en vante som har 
farit iväg (2m. Ca.). En kille kommer för sent, han springer in och sätter sig på sin plats. 
Alla lyssnar! 
10-20 min 
Många lyssnar på bandet, en tjej skriver i sin almanacka, den sena killen plockar fram sitt 
material. Bandet är slut! Läraren säger att de ska läsa texten två och två för att sedan 
översätta den. Vissa elever byter plats för att kunna läsa två och två. Småsnackigt i 
allmänhet. Det kommer frågor till läraren från en tjej, många undrar vad de ska göra, de 
börjar läsa (det löste sig av sig självt). Två tjejer som sitter längst bak skrattar när de läser, 
en tjej och en kille gör något annat än att läsa (en kort stund, ca. 20 sek.). Läraren 
förklarar för två elever längst fram, läraren går runt i klassen. En kille ställer en fråga som 
hela klassrummet kan höra (”skriker”), läraren går fram och svarar eleven. En tjej längst 
ner i rummet sträcker på sig och gäspar. En tjej i bakre delen frågar läraren, läraren går 
fram och svarar. Kille i mitten leker med sin linjal, samtidigt som en kille längst ner ställer 
en fråga till läraren. Läraren förklarar något för fyra killar längst fram, en tjej går fram och 
hämtar ett papper vid tavlan. Två killar längst fram sitter och pratar om annat (flamsar 
lite). Läraren stoppar läsningen! 
20-30 min 
En tjej ställer en fråga, som läraren besvarar. Läraren frågar en elev om han vill läsa högt, 
innan han börjar läsa så undrar han om han ska läsa på engelska. Läraren rättar killen när 
han läser fel. Det blir lite förvirrat när en tjej ska översätta, läraren går in och talar om hur 
det ska vara (på svenska). Läraren har talat engelska fram till nu. Två killar längst ner 
småpratar, en tjej längst ner ritar, killen ijämte kollar vad hon gör. En kille läser, en kille 
översätter, en tjej läser, en tjej översätter, samma kille som innan tappar sin linjal (oljud), 
killen längst ner sitter och tuggar på något (inget ätbart) och lyssnar inte. Kille läser, men 
frågar var det är han ska läsa (han som inte lyssnade nyss), tjej översätter, en tjej kastar ett 
papper mot papperskorgen, men missar och ropar ut Nej!, dock inte speciellt högt. Läraren 
går igenom kommande läxa, en tjej frågar till när, en kille går in och svar innan läraren 
hinner, en annan kille tycker att det är för mycket i läxa, en annan tjej frågar till när läxan 



 

är, en annan tjej frågar om glosor varpå en kille svarar henne rakt ut. Nu kommer det 
många svar och frågor från många elever samtidigt, blir lite småstökigt en väldigt kort 
stung (ca. 20 sek.). Läraren säger att de ska ha ett quizz på stycket de har gått igenom. En 
tjej frågar om det är ok att skriva i boken, men läraren delar ut papper. En kille vässar sin 
penna. Läraren ställer första frågan. 
30-40 min 
Tjej sprang tillbaka från vässaren för att hinna med första frågan, två killar längst bak och 
två killar längst fram snackar om annat. Två olika tjejer och en kille ställer frågor, en 
annan kille pratar högt i klassen om annat, en tjej frågar vad läraren sa för att hon inte 
hörde, killen med linjal fortsätter att leka med den och frågar något rakt ut med hög 
stämma. En tjej säger att de inte kommer ihåg, tjejen som tidigare skrev i sin almanacka 
tar upp den och fortsätter skriva, en kille längre fram ”headbangar” för sig själv, en tjej 
blundar och tuggar tuggummi, en kille ropar VA!!! Högt ut i klassrummet. Många i 
klassen börjar skratta då något roligt sades, skrattet forsätter lite (på en lägre nivå) och det 
blir lite pratigt. Läraren fortsätter med frågor (nr.9) EN tjej plockar bort hårstrå från en 
kompis. En kille vill att läraren tar om frågan. Fyra killar med varandra om annat. En kille 
och en tjej pratar med varandra, en annan kille klappar sina böcker i huvudet på sin 
bänkkompis (löst). Slut på frågor! Kommer ettt par olämpliga skämt om Afrika (texten 
handlar om Afrika). Läraren frågar om de rätta svaren och det snackas lite runt om i 
klassrummet om vad de svarat och de jämför med varandra. En kille sitter och ”diggar” i 
mitten, en kille längre bak säger ”kom igen” och gör ljud, några tjjer längre ner 
kommenterar sina svar, ett par killar längre ner bryter ut i skratt. Frågor öser över läraren, 
läraren går igenom svaren (på engelska), men svarar på frågor på sv., efter varje fråga  (de 
sista 3-4) ropar många av killarna ”heja rop”. Fyra killar reser sig, de vill gå. NU! Släpper 
läraren iväg dem. SLUT!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Löpande protokoll 2 
 
Plats: I ett klassrum på X skola 
Datum: 22/11-06 
Tid: 10.00-10.40 
Klass: åk. 8 
Antal: 13 killar, 12 tjejer, 25 st. 
Ämne: Engelska 
 
 

0-10 min 
Läraren börjar lektion, några killar längst ner snackar. Förhör av gloser där eleverna går 
fram och skriver på tavlan. En tjej tycker det är pinsamt att skriva ett speciellt ord(ingen 
allvarligt ord). En kille säger att han inte kan när läraren frågar honom, det är småsnackigt 
i klassrummet. En kille frågar en tjej vad hon gör och anklagar henne sedan för att fuska. 
Två killar längst fram sitter och snackar om annat. En kille som precis kommit från tavlan 
frågar sin kompis om han hade rätt. Vid tavlan småpratas det. En kille längst ner snackar 
för sig själv, men rakt ut i klassen, mycket pratigt i detta läge från många håll. En tjej 
pratar med en annan tjej (hon står upp och pratar), fyra tjejer i hörnet pratar med varandra, 
läraren frågar en kille längst ner, men killen säger att han inte kan. Alla där fram sitter och 
pratar, killarna där bak pratar desto högre, ljudvolymen är inte behaglig. Prat prat prat prat 
prat prat prat………Läraren pratar med en tjej i mitten, två killar kommer sent (min. 9) 
10-20 min 
Snackigt! Läraren säger att det ska vara tyst, det blir tyst, förutom för två killar nere i 
hörnet som fortfarande pratar. Läraren ska fortsätta med en övning som heter ”Word 
Hunt” (ej planerat från början). Två + två killar pratar om annat än det dem ska prata om, 
fyra tjejer i hörnet längst fram småpratar. En kille springer ut ur klassrummet, elever rör 
på sig för att hämta stenciler, en kille vässar pennan. Problem med stenciler då alla inte 
har (de är från dagen innan), men det löser sig. En kille vässar pennan, men vid en annan 
plats och snackar samtidigt, killar längst ner snackar, samt att andra killar kommer dit för 
att prata. Två killar som varit och hämtat stenciler kommer tillbaka, han som vässar 
pennan gör det fortfarande och snackar nu med en tjej, en annan kille kommer dit och är 
med i samtalet (på svenska och rör inte lektionen), ytterligare en kille är med i samtalet. 
Det är en förvirrad stämning i klassen (bland killarna), alla tjejer sitter och jobbar bra, 
samt 3-4 killar. Killarna som stått upp och snackat sätter sig, läraren tystar klassen. Killen 
som fortfarande vässar sin penna fortsätter att prata. En tjej frågar läraren något, en kille 
irrar runt i klassrummet, men frågar sedan läraren om något. En tjej räcker upp handen, 
hon och hennes kompis får hjälp. En kille lämnar sin plats och går till ett par killar längst 
ner för att prata (inte om något som hör till lektionen). Tre +tre killar i två grupper snackar 
om helt andra saker än vad läraren har sagt att de ska göra. 
20-30 min 
Läraren fortsätter med ”Word Hunt” (genomgång), det snackas ändå (killar). En tjej svarar 
på en fråga, en annan räcker upp handen, samtidigt som en kille står upp och snackar med 
en kompis. Ett roligt svar följs av en skrattorgie av alla i klassen. Killarna längst ner 
fortsätter att prata trots genomgång, läraren fortsätter gå igenom svaren medan vissa killar 
flamsar. Läraren frågar efter svar, det räcks upp händer av 5 tjejer och ingen kille, men en 
kille ropar rakt ut ”jag kan”, vilket resulterar i att han får svara. Nästa fråga besvaras rätt 
ut att två killar samtidigt. Det snackas mycket och det blir mer skratt då vissa hade 



 

kondomer som svar, det är vid detta läget BARA killar som skrattar. Läraren säger att det 
räcker här men vissa tjejer vill fortsätta och då stämmer en del killar in och ”Word Hunt” 
fortsätter. Läraren använder sig av en stencil från en elev (kille) där det står ”roliga” svar, 
bla kondomsvaret. Läraren avslutar övningen, det är stökigt bland killarna. Läraren 
fortsätter med ett kapitel i boken, de ska jobba själva med texten. Snackigt bland killarna, 
tjejerna börjar jobba DIREKT! En kille frågar vad de ska göra, en annan ställer en annan 
fråga med liknande mening, vilket läraren svarar på. Två killar börja sjunga, medan en 
annan börjar rita i en annans bok, de pratar ohämmat (killar). Tjejerna jobbar på jättebra, 
de två killarna längst fram småpratar om uppgiften. En kille vässar pennan (samma som 
innan), men på sin plats. En kille fortsätter sjunga (för sig själv). Läraren går fram till han 
som vässar och säger att han har vässat mycket. Eleven fortsätter att vässa ändå.  Läraren 
hjälper tjejer längst fram, vässkillen ställer en fråga rakt ut, men räcker upp handen då han 
ser att läraren inte märker honom, han tar ner handen efter bara ca. 10 sek.  
30-40 min 
Tjejerna snackar i huvudsak om uppgiften, medan killarna mest snackar om saker utanför 
skolan (inga saker som förknippas med arbetet de borde göra). Läraren hämtar en 
papperskorg och låter två tjejer och två killar slänga lappar de har skrivit in den. Läraren 
frågar klassen hur det går. En kille har lagt sig ner över bänken så det ser ut som att han 
ska sova, en annan kille säger att han inte fattar. En kille längst fram pratar med sin 
bänkkamrat högt om om andra saker än uppgiften. En tjej svarar fel och en kille 
kommenterar och en annan rättar henne, snackigt bland två killar längst ner. Två andra 
killar längst ner ligger ner i ”sov” positioner. Läraren avslutar lektionen 10.36, de behöver 
förbereda sig för nästa lektion. Eget arbete. 
 
 
 
 

 
 


