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Tack vare dagens teknologiska utveckling har vi tillgång till nya kunskaper och            

färdigheter utanför en skolmiljö. Många barn möter det engelska språket tidigt i livet             

genom olika förutsättningar. Denna studie är framtagen för att undersöka om           

mellanstadieelever som använder sig av engelska språket på fritiden har en           

positivare attityd än de elever som inte använder sig av engelska på fritiden.  

I detta arbete undersöks elevers attityder till engelska språket på fritiden och i skolan              

samt lärares uppfattning om elevers attityder till engelska i skolan. Begreppet           

extramural beskrivs utifrån Pia Sundqvists undersökning (2010) som inlärning utanför          

klassrummet. Extramural inlärning är den inlärning som inte sker i en skolmiljö            

(Sundqvist, 2010. s1-2) . 

 

Studien har tre frågeställningar och de lyder följer: Finns det någon likhet mellan             

elevers språkängslan på fritiden och deras språkängslan i skolan?  

Finns det något samband mellan elevers attityder till det engelska språket och deras             

extramurala användning? Vilket område anser undervisande lärare i engelska är det           

mest problematiska när det gäller elevers lärande i engelska språket? 

 

Denna studies syfte är att sammanställa tidigare forskning om ämnet samt att öppna             

upp för nya tankar och frågeställningar. De metoder som används i denna studie är              
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en kvantitativ enkät som utfördes av elever i mellanstadiet och en kvalitativ intervju             

som utfördes av fem lärare som undervisar i engelska i mellanstadiet.  

 

Resultatet som denna studie kom fram till ur enkätsvaren var att majoriteten av             

elever i årskurs 4-5 tycker att det är jobbigt med att prata engelska i skolmiljö trots att                 

många av dessa elever använder sig av engelska språket på fritiden och även             

resultaten visade utifrån lärar intervjuerna att det mest problematiska området under           

engelskalektionerna är när eleverna ska använda sig av engelska språket muntligt.  

 

Genom att dra paralleller mellan studiens resultat och de teoretiska          

utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv, extramural inlärning och mediering så        

kan man se vikten av dessa tre i ett samspel genom att extramural inlärning fungerar               

som ett verktyg till att lära sig engelska som i sin tur bidrar till att individer använder                 

sig av språket för att  kommunicera och interagera med omvärlden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Språkängslan, extramural inlärning, mellanstadiet.  
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Inledning 

Redan som liten hade jag lätt för språk och hade svårt att förstå varför mina               

klasskamrater eller nära vänner haft det jobbigt för ett främmande språk tog jag mig              

igenom skolan utan att uppleva det jobbigt med inlärning av nya främmande språk. 

När jag sedan började arbeta inom skola så insåg jag snabbt att alla barn inte har                

samma attityd till ett nytt språk som jag hade. Detta ökade mitt intresse för              

andraspråksinlärning och främmandespråksinlärning. 

Mina erfarenheter av att arbeta inom skolan värld med utbildning säger mig att             

läroplanen i engelska inte riktigt hinner med de stora förändringar som har skett             

bland våra barn och deras användning av det engelska språket på fritiden. Engelska             

är ett av tre skolämnen som eleverna gör ett nationellt prov på i årskurs 6 (skolverket,                

2011).  

 

Syftet med denna studie är att undersöka elevers attityd till det engelska språket i              

skolan och på fritiden samt lärares perspektiv på vad de upplever som problematiska             

områden i sitt klassrum. Genom att en enkät får eleverna uttrycka sina attityder till              

hur de upplever engelska i skolan samt på fritiden och genom att intervjua fem lärare               

som arbetar i årskur 4-5 få deras perspektiv på deras uppfattning till elevers             

språkängslan till engelska språket i skolan. Språkänglsan är ett begrepp som           

Horwitz m. fl. år 1986 (2012. s. 69) beskriver som nervositet och rädsla till att               

använda ett språk. Studiens syfte är också att undersöka om elevers extramurala            

inlärning påverkar deras attityd till att använda sig av engelska i skolan. Extramural är              

den inlärning som inte sker i en skolmiljö (Sundqvist, 2010. s.100 ). Konsekvenserna             

av att språkängslan uppstår kan bidra till en negativ attityd till språket vilket i sin tur                

bidrar till att personen känner sig misslyckad (Horwitz, 2010. s.2).  

 

 

 

Tack och trevlig läsning. 

Frida Aramesh 
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 Bakgrund 

Språket är en av människans viktigaste verktyg till ett socialt liv och nya färdigheter.              

Genom interaktion med andra individer så utvecklas nya kunskaper mellan båda           

parter. Information ges och tas och detta kan sedan utvecklas till en ny kunskap som               

skickas vidare. Det är viktigt att förstå att det finns andra viktiga redskap för kunskap               

än kommunikation. Idag är intresset för individens inlärning stor och det finns frågor             

kring vilka omständigheter som är mest gynnsam för människan när det kommer till             

att utveckla nya kunskaper och färdigheter. (Säljö, 2014. s. 12). 

Vi människor använder oss av olika redskap beroende på situation för att lösa             

problem på bästa möjliga sätt och strävan efter kunskap är stor. Genom samspel och              

interaktion med andra individer utvecklar människan nya färdigheter. Ju fler sätt man            

kan kommunicera på ju fler möjligheter har man att utveckla nya kunskaper och             

färdigheter genom det sociala samhället vi lever i idag ( Säljö, 2014. s. 20-22.). 

Exempelvis kan information skrivas ner och bevaras i form av texter och böcker,             

något människan gjort sedan urminnes tid ( Säljö, 2005. s.12-19). 

Dagens barn och ungdomar utsätts för det engelska språket dagligen genom digital            

media, som exempelvis tv, musik och film. Något som har ökat bland de människor              

som lever i Sverige är utlandsresor. Det som sker är alltså att barn redan från tidig                

ålder utsätts för extramural inlärning. Extramural inlärning är den inlärning som inte            

sker i en skolmiljö (Sundqvist, 2010. s1-2).  

Mer om extramural inlärning kommer senare i denna studie. Trots att den            

extramurala inlärningen ökar finns det många elever som lider ut av språkängslan.  

I Sverige börjar eleverna lära sig engelska så tidigt som lågstadiet och många elever              

ses som parallellspråkiga (skolverket, 2011). 

Parallellspråk innebär att ett barn lär sig två eller flera språk under samma tidsperiod.              

Detta bidrar till allt det blir vanligare att diskussioner tas upp angående elevernas             

andraspråksinlärning. Detta är något som blir vanligare och andraspråksinlärning         

diskuteras mer bland forskare. Det blir även vanligare att elever upplever fenomenet            

språkängslan i klassrummet och orsaken ligger i grunden av nervositet. Speciellt i            
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dagens skolvärld där det är viktigt för eleverna att utveckla kunskaper inom det             

engelska språket och kunna använda sig av färdigheterna till att kommunicera och            

interagera med andra människor ( skolverket, 2011).  

Trots detta upplever många elever i svenska skolor språkängslan dagligen i           

klassrummet och detta bidrar till att elever utvecklar en negativ attityd till engelska             

språket (Alrabai, 2015. s.4). Detta problemområde påverkar inte bara elevernas          

inlärningsförmåga utan även lärarnas frustration över att inte kunna motivera och           

stötta eleverna till att komma över språkängslan och få en bra inlärningsmiljö (             

Horwitz, 2010. s. 2-4).  

 

Grunden till språkängslan.  

Begreppet språkängslan utvecklades av Horwitz m. fl. år 1986 (2012, s. 69) för att              

beskriva just den nervositet och rädsla som uppstår vid andraspråksanvändning eller           

främmandespråksinlärning i ett klassrum. Detta fenomen uppstår när individer känner          

sig osäkra till att använda sig av ett språk på grund av olika orsaker. I början av                 

1990-talet när internet blev globalt så öppnades en ny värld där människor från olika              

delar av världen kunde interagera med varandra (Sundqvist, 2009. s.2). 

För att kunna kommunicera med andra människor så krävs det också kunskaper            

inom ämnet, i detta fall språket. Detta sätter press på skolvärlden att utbilda             

framtidens individer till demokratiska och enade människor som fungerar i ett globalt            

samhälle. (skolverket, 2011).  

Utifrån nya förutsättningar skapas också nya vägar in till det nya, det engelska             

språket smyger sig in i vardagen i form av film, musik och spel vilket gör att individer                 

ofrivilligt kommer i kontakt med det, men mängden varierar beroende på           

förutsättningarna människor har utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta kallas då          

för extramural inlärning. Förutom att språket smyger sig in i ens vardag så händer det               

att man söker upp det i form av resor till andra länder (Sundqvist, 2009. s. 2-4).  

När språket blivit till ett livsviktigt verktyg så läggs det även press på individen att               

lära sig använda det och rädslan av att misslyckas skapar då hinder och en negativ               

attityd till verktyget ( Horwitz, 2010. s.2). 
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Samband mellan extramural engelska och språkängslan.  

Horwitz m. fl. år 1986 (2012, s. 69) menade att nervositet och rädsla låg i grund till att                  

språkängslan utvecklades bland individer. Även Landström (2017 s. 2-3) menade att           

det inte är inte brister i kunskaperna eller färdigheterna som utvecklas till språkängsla             

utan det har med individens självförtroende till språket att göra. Detta är relevant i              

denna studie då syftet är att undersöka om elever som använder sig av extramural              

engelska har en annan attityd till det engelska språket i jämförelse till de elever som               

inte gör det. Studiens syfte är också att undersöka om vad lärare upplever som de               

mest problematiska områdena i engelskundervisningen som de har i sina klassrum.  
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Teori 

Sociokulturellt perspektiv och mediering 

De teoretiska utgångspunkterna i denna studie har sin fokus i ett sociokulturellt            

perspektiv och mediering. I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångspunkterna för           

denna studie att presenteras.  

Sociokulturellt inslag i vardagen. 

Vi människor lever i en värld där vi ständigt utsätts för nya kunskaper och färdigheter               

(Säljö, 2005. s.13). Världens utveckling styr vilka kunskaper vi som människor           

behöver ta del av för att fungera som individer i samhället. Denna världsliga             

utveckling sker kontinuerligt och vi människor har till vår fördel egenskapen att ta till              

och bevara kunskaper och färdigheter. Det är vår omgivning som bestämmer vad vi             

människor behöver kunna för att fungera på individ och kollektiv nivå. Men våra             

kunskaper styrs även av hur mycket vi behöver den. Om ett samhälle är isolerat från               

omvärlden kommer individerna som lever där att ha andra kunskaper och färdigheter            

än de individer som lever i ett socialiserat samhälle (Säljö, 2014. s.13-14).            

Människor utvecklar sina språkliga färdigheter via en rad olika sätt där det sociala har              

en stor roll i människans språkutveckling (Säljö, 2014 s. 14-16). Lika som Säljö             

menar Vygotskij (1978, s. 84-85) att människan konstant lär sig nya språkfärdigheter            

beroende på sin omgivning och vilka förutsättningar som finns för de nya            

färdigheterna. Genom interaktion mellan olika individer utvecklar människan sina         

kunskaper och färdigheter, det kan ses som när ett litet barn härmar de äldre i sin                

omgivning (Vygotskij 1978, s. 84-85). 

Vikten av ordet ”Lärande”. 

Lärande är ett ord som har många betydelser och vi använder oss av det dagligen. Vi                

lär oss nya kunskaper och färdigheter från den dagen vi föds till den dagen vi dör.                

Det vi lär oss är allt från praktiska färdigheter till psykologiska kunskaper om en själv               

(Lundgren m.fl, 2014.  s. 252). 
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Ordet lärande finns i stora inslag i vår vardag och det är viktig att man vet                

innebörden. Lärande kopplas samman med en positiv syn som man har om kunskap             

och vi människor tror att mer kunskap betyder en bättre värld. Men enligt Säljö, så är                

inte detta alltid fallet. Om man inte konkretiserar vad lärande har för mening så är det                

lätt att misstolka ordet lärande. På samma sätt som man ser nya färdigheter som              

något positivt kan en ny kunskap vara något negativt och destruktivt (Lundgren m.fl,             

2014. s. 254-255). 

Mediering  

Utifrån Vygotskijs triangel kan man få en definition av vad medierande redskap är.              

Den beskriver medierande redskap utifrån ett subjekt, objektet och medierande          

redskap (Säljö, 2005. s. 25). I denna studie kan det medierande redskapet ses som              

den inlärningsmetod som används för att ta in nya kunskaper och färdigheter,            

objektet som det engelska språket och subjektet som de individer som tar till sig de               

nya kunskaperna. Vygotskijs ursprungliga idé om mediering förklaras med hjälp av           

en triangel som beskriver relationen mellan medierande redskap/tecken, stimulus och          

reaktion/respons. Mediering innebär att människans sinnen och redskap samspelar         

när individen interagerar med omvärlden (Säljö, 2005. s. 28-30). 

Interaktion mellan två eller flera individer kan ses som en viktig mekanism inom             

mediering.  

Enligt Vygotskij är det viktigt att inte se mediering som ett redskap som förenklar              

inlärningen av de nya kunskaperna (Säljö, 2005s s. 37). Människans hjärna är den             

huvudsakliga intagskällan av kunskaper, information och färdigheter vilket är en av           

de viktigaste artefakterna för ny inlärning (Säljö, 2005. s 39). Vid språkinlärning kan             

många olika artefakter användas som underlättar intaget av nya kunskaper och vår            

digitala värld tillför nya möjligheter och detta kallas enligt Vygotskij konkreta praktiker            

och de finns i vårt samhälle. Något som finns mellan oss människor är språket och               

den har funnits där redan från födseln. I det sociokulturella samhället som vi lever i               

ses språket som ett redskap till kommunikation vilket i sin tur får individen att bli               

kulturella varelser, allt detta tack vare de samspel som finns mellan individer, (Säljö,             

2005. s.41-44). 
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Tidigare forskning 

Andraspråksinlärning 

Som Vygotskij nämnde angående mediering så använder människor sig av olika           

artefakter för att möjliggöra kommunikationen mellan varandra. Genom fler språk kan           

människor kommunicera på vidgade plan för att nå ut till fler individer (Säljö, 2005. s.               

28-30). 

När den moderna andraspråksforskningen började i slutet på 60 talet hade man            

under en längre tid sett samband mellan hur lika första och andraspråket hade varit.              

Om en individ som hade svårt med inlärning av det nya språket så beskylldes              

olikheterna mellan det och det första språket (Bjar & Liberg, 2010. s.40). 

Detta kom att ändras när synen ändrade fokus från att se fel hos inläraren till att                

studera andraspråksinlärares process mer noggrant. Det som syntes under dessa          

iakttagelser och studier var att andraspråksinlärningens övergångsformer och        

utvecklingsstadier var väldigt likt språkinlärningen av ett modersmål (Bjar & Liberg,           

2010. s. 41). 

Från att se andraspråksinlärning som ett felaktig och halvklar version av           

modersmålet till att förstå språkets grammatiska system insåg man att personer med            

olika förstaspråk gör samma misstag och genomgår samma process när de ska lära             

sig ett andraspråk, detta oavsett om ena språket ligger närmare till andra språket.  

När bitarna fallit på plats började man att använda sig av termen interim språk, vilket               

innebär andraspråk (Bjar & Liberg. 2010. s. 41). 

 

Språkängslan  

När språket brister så försämras kommunikationen mellan individer och detta bidrar           

till att nya kunskaper och färdigheter försenas eller avtar ( Säljö, 2005. s. 37-42). 

Det finns och kommer alltid att finnas elever som fruktar att använda sig av språk i ett                 

klassrum. Språket i sig spelar ingen roll utan det är den uppmärksamhet man utsätts              

för när man pratar inför klasskamrater och lärare. Denna rädsla ökar om språket är              
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nytt och främmande för eleven och kan utvecklas till en språkängsla som eleven             

kommer bära med sig upp i de högre åldrarna (Landström, 2017. s. 2-3).  

I Landströms undersökning kommer han fram till att det finns psykologiska aspekter            

som bidrar till att språkängslan börjar utvecklas. Men det är inte bara psykologiska             

aspekter som har ett inflytande i den språkängslan som många elever har. Rädslan             

av att göra fel och att bli utpekad är en av de största faktorer som bidrar till att elever                   

utvecklar en språkängslan till det engelska språket, den emotionella delen av det            

hela har också en betydelsebärande roll. Hur mycket en individ socialiserar och            

kommunicerar med andra personer har också en viktig roll i hur språkängslan            

utvecklas hos en person (Alrabai, 2015. s 3-4). 

Att språkängslan påverkar språkinlärningen är inget nytt bland skolor runt om i            

världen. Detta bidrar till att andraspråksinlärningen saktas ner eller uteblir. Det finns            

många olika typer av ängslan när det kommer till språk. Dessa olika ängslan kan              

jämföras med exempelvis scenskräck eller prov rädsla ( Horwitz, 2010. s.  2). 

I ett klassrum kan språkängslan förvärras då många elever har en känsla av att              

läraren har en stark auktoriserad roll som ledare, att de själva endast är passiva              

åskådare eller att klassrummet har en läskig miljö där man får känslan av att man blir                

iakttagen och bedömd stora delar av lektionen. Det som Alrabai menar kan ses som              

en lösning för en sådan känsla är att eleverna blir medvetna om att klassrummet är               

en lärmiljö, en plats att lära sig nya kunskaper (Alrabai, 2015. s.4). 

Genom att öka elevers självförtroende och möjligheten att lyckas lyfter man de elever             

som känner sig dåliga till en högre nivå. Om elever inte känner att de kommer att                

misslyckas och inte känner oro inför användning av det nya språket kommer            

språkängslan att avta med tiden. Detta kan nås genom metoder som passar både             

elever och lärare (Alrabai, 2015. s. 21-23).  
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Extramural inlärning 

Pia Sundqvist har i flera studier lagt fokus på den extramurala inlärningen bland barn              

i grundskolan och hur det påverkar språkinlärningen. Extramural inlärning är den           

inlärning av kunskaper som sker utanför en klassrumsmiljö, alltså på fritiden.           

Sundqvists studier har behandlar barns användning av det engelska språket på           

fritiden och vilka aktiviteter som barnen använder sig mest av. Förutom aktiviteter            

menar Sundqvist att de elever som pratar engelska med flyt och korrekt uttal är de               

elever som gjort utlandsresor till engelsktalande länder (Sundqvist, 2010. s. 1). Enligt            

studien som hon utförde så framkom det att elevers förutsättningar påverkar deras            

attityd och kunskaper i det engelska språket, det betyder att slutsatser om att alla              

barn lär sig engelska utanför skolan inte stämmer överens med uppfattningen många            

har (Sundqvist, 2010. s. 103). 

I studien som utfördes av Pia Sundqvist (2010) så fanns det en klar överlägsenhet i               

språkanvändning bland elever som använder sig av extramural engelska på fritiden           

och de elever som inte gjorde det. Enligt Sundqvist (2010) resultat så är de tre               

vanligaste metoderna att lära sig extramural engelska på att lyssna på musik, spela             

tv-spel/dataspel och titta på tv. Dessa tre aktiviteter har i huvudsyfte att underhålla             

användaren. Det finns spel och film som kan ha ett utbildningssyfte, dock framgår             

inte sådana exempel i resultatet. I användning av dessa tre underhållning aktiviteter            

är det i första hand hörförståelsen som stimuleras. Vissa typer av tv-spel, där             

användaren använder sig av onlinefunktioner, utvecklar användarens       

kommunikationsförmåga genom att prata med andra spelare, läsa och lyssna på           

instruktioner (Sundqvist, 2010. s.100 ).   
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I en tabell har Sundqvist (2010, s. 100) sammanställt resultaten:  

 

 

Aktivitet   Timmar/vecka  

  (medelvärde för samplet)  

 

Lyssna på musik   6,58  

Spela tv-/dataspel   3,95  

Se på tv    3,71  

Se på film    2,85  

Surfa på Internet   0,70  

Andra aktiviteter   0,33  

Läsa böcker   0,20  

Läsa tidningar   0,02  
Källa: Sundqvist, (2010. s100) 
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Som i Vygotskijs triangel om mediering visade kan extramural engelska ses som en             

av de artefakter som används vid inlärning.  

 

 

Medierande redskap/tecken 

 

Stimulus Reaktion/respons 
Källa:säljö (2005, s.25) 

 

 

I triangeln framkommer det att genom redskap uppkommer en reaktion eller respons            

till det lärande som en individ utsätts för. Genom stimuli kan en individ använda sig               

av medierande redskap för att uppnå en reaktion eller få en respons till lärandet. Det               

kan även vara åt andra hållet där ett medierande redskap skapar en stimulus hos en               

individ för att senare skapa en reaktion eller en respons. Enligt Vygotskijs är dessa              

tre aspekter alltså nyckeln till lärandet (Säljö, 2005 s. 25). 

Exempelvis kan stimulus som tillförs till en individ skapa ett behov av att lära sig nya                

kunskaper och med hjälp av olika medierande redskap såsom kommunikation bidra           

till en positiv eller negativ reaktion. En negativ reaktion kan vara språkängslan            

(Alrabai, 2015. s. 4).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Denna studie är en påbyggnad av ett tidigare arbete som handlar om den digitala              

världens påverkan på elevers attityder till det engelska språket (Aramesh, 2015).           

Innehållet i denna studie är baserad på elevers attityder till användning av extramural             

engelska samt lärares erfarenheter och tankar kring den engelska som de förväntas            

lära ut i sin undervisning.  

Huvudfokuset i denna studie är sambandet mellan elevers språkängslan i engelska           

och deras användning av engelska på fritiden samt lärares uppfattning och tankar            

kring problemområden i klassrummet under engelskundervisningen.  

 

Frågeställningar 

● Finns det någon likhet mellan elevers språkängslan på fritiden och deras           

språkängslan i skolan?  

 

● Finns det något samband mellan elevers attityder till det engelska språket           

och deras extramurala användning. 

 

● Vilket område anser undervisande lärare i engelska är det mest          

problematiska när det gäller elevers lärande i engelska språket? 
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Metod 

Metoder som används i denna studie är en kvantitativ enkät samt en kvalitativ             

intervju då syftet är att få tillgång till både lärares perspektiv och elevers attityder till               

det engelska språket. En kvalitativ enkät uteslöts då denna studie inte fokuserar på             

frekvenser (Trost, 2012. s.23). Anledningen till varför det valdes att utföra en enkät             

och inte personintervjuer hos eleverna var för att kunna få en större spridning än bara               

en kommun och det skulle inte vara möjligt för en ensam person med den              

tidsbegränsning som fanns att utföra personintervjuer. För att samla in lärares           

perspektiv så valdes en kvalitativ intervju då denna studie även behandlar lärares            

inblick i sammanhanget och denna metod anses mest passande för just lärares            

erfarenheter i de frågeställningar som studien utgår ifrån (Dalen, 2015. s.14).           

Studiens huvudfokus kommer ligga på elevernas svar i enkäterna och därför kommer            

resultatet att behandla dessa frågor i första hand. 

Urval 

Denna studie bygger på en enkätundersökning som genomfördes i fyra klasser med            

78 deltagande elever samt intervjuundersökning med 5 deltagande lärare. Dessa          

klasser är belägna i Mellansverige och är uppdelade på tre klasser i årskurs fyra              

samt en klass i årskurs fem. Sammanlagt var dessa elever 96 stycken. Av de gick               

sammanlagt 69 elever i årskurs fyra samt 27 elever i årskurs fem. Urvalet var              

icke-slumpmässigt då jag har en bekantskap med skolorna genom vikariat samt           

praktik. Icke-slumpmässiga urval faller under bland annat bekvämlighetsurval som         

Trost (2012, s. 29-30) presenterar som den urvalsmetoden som är bekvämast då            

man tar det som man kan få tag på.  

Intervjuundersökningen skedde på samma vis som enkätundersökningens       

urvalsmetod. Man utgick utifrån bekvämlighetsurval. De fem lärare som valde att           

delta i intervjuundersökningen har jag sedan tidigare lärt känna via vikariat och            

praktik.  
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Resultat av enkätundersökning 

Detta avsnitt kommer behandla resultaten av studiens enkätundersökning och         

intervjuundersökning. Genom att analysera elevernas svar på enkätens frågor         

sammanställs de utifrån elevernas attityder kring språkängslan i skolan och deras           

attityd till extramural engelska samt lärarnas uppfattning kring språkängslan i sina           

klassrum och bland sina elever. Undersökningarnas svar analyseras och ska visa           

vad eleverna har för attityder kring engelska språket i skolan. Lärarnas intervju            

kommer också analyseras för att se om deras uppfattning och elevernas attityd har             

ett samband. Jämförelse har gjorts mellan dem som använder sig av extramural            

engelska och språkängslan i det engelska språket. Resultatet kommer att          

presenteras i form av tabeller och diagram.  

 

Resultat av intervjuresultat.  

Av dessa fem lärare så har fyra undervisat i det engelska språket mindre än 10 år                

samt en av fem lärare som undervisat mer än 10 år. 

Alla lärare hade samma fem grundfrågor varv två handlade om hur länge de arbetat              

som lärare samt undervisat i det engelska språket. Endast fråga ett hade en             

följdfråga och följdfrågorna såg olika ut beroende på hur lärarna svarade på frågan.  

För att effektivisera arbetet så skrevs intervjuerna ner på dator under intervjuns gång             

för att senare användas som citat i detta avsnitt. Lärarnas svar kommer refereras             

som L1, L2, L3, L4 samt L5. Intervjuaren, det vill säga jag kommer refereras som               

intervjuaren. Dessa intervjuer utfördes inte som en gruppintervju utan svaren är           

endast sammansatta så att det ska bli lättare att de likheter och olikheter mellan              

svaren.  
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Kvantitativ studie 

Förberedelse av enkät 

Valet av metod bestäms av frågeställningarna i denna studie då den behandlar både             

attityder och åsikter kring det engelska språket i skolan blev valet av metod relativt              

enkelt. Enligt Trost, (2012, s. 18) så är det ingen skillnad på kvaliteten av dessa två                

metoder. Eleverna kommer få svara på en enkät som handlar om deras attityder till              

det engelska språket alltså en kvantitativ undersökning medan lärarna får svara på            

en undersökning som har fokus på en kvalitativ nivå (Trost, 2012. s. 23-24). 

Enkätens frågor bestämdes också utifrån frågeställningarna som studien har sitt          

fokus på. Attityd- och åsiktsfrågor passar bäst till denna studie då frågorna kommer             

beröra attityden som eleverna har till engelska i skolan samt lärarnas åsikter kring             

den språkängslan som de upplever eleverna har när det kommer till engelska i             

undervisningen. Valet av dessa attityd- eller åsiktsfrågor gjordes för att de passade            

bäst in på de frågor som enkäten berörde och frågorna innehöll svarsalternativen            

såsom “jättemycket” och “jättelätt” (Trost, 2012. s. 69-71).  

Det fanns även en öppen fråga för att se vad eleverna använder sig av för               

metoder av extramural engelska. I enkäten fanns även en könsfråga där           

eleven får kryssa i vilket kön de tillhör, dock har denna fråga ingen betydelse i               

undersökningens syfte utan fungerar mer som en uppvärmning fråga.  

Enligt Trost (2012. s. 110) är det bra om missivbrevet skrivs ihop med             

frågeformulären. Ett missivbrev kallas också för följebrev och det är i den som en              

förklaring kring organisationen eller myndigheten beskrivs. I detta brev beskrivs även           

syftet och information om studien som ska utföras, samt att studien är anonym.             

(Trost, 2012. s. 110-112) Inför denna studie kommer instruktionens brevmall att           

användas. 

Då denna studie kräver att elevers vårdnadshavare godkänner att deras barn delat i             

den kvantitativa undersökningen är det viktigt att det finns ett samtyckesformulär           

samt svarskort i missivbrevet (Trost, 2012, s.118).  
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Enkätfrågorna kommer att skickas via e-post då syftet är att nå ut till fler kommuner               

och tiden tillåter inte att ett personligt möte görs på alla skolor. Detta kan vara en risk                 

för en låg svarsfrekvens menar Trost (2012, s. 140-143). Som sagt så finns inte tiden               

för personliga möten så risken måste tas i detta fall. 

Urvalet i denna enkätstudie valdes utifrån bekvämlighetsurvalet som Trost (2012)          

menar är den mest bekvämaste. Jag kontaktade bekanta som arbetar som lärare och             

frågade om de kunde tänka sig att låta sina elever delta i en enkätstudie. 

Efter avslutad studie ska de deltagande bli tackade för sin medverkan då detta ses              

som en självklarhet. Då många elever förväntas delta så kommer deras medverkan            

att uppmärksammas i studien samt att de deltagande lärarna få ett digitalt tackkort då              

de är färre i antal (Trost, 2012, s.124-125). 

Utförande av enkätundersökning. 

Informationsbrevet med samtyckesblanketten skickas via e-post till fyra lärare i          

Mellansverige efter att jag via en personlig kontakt fått ett godkännande att de kan              

tänka sig att förmedla informationsbrevet med samtyckesblanketten vidare till         

elevernas vårdnadshavare. Dessa lärare undervisar i årskurs 4 samt årskurs 5. Då            

det fanns en tidsbegränsning skickades även enkäten med i samma e-post så att             

enkäten kunde utföras så snarast på möjligt efter att föräldrarna gett sitt medgivande             

att deras barn deltar i studien. Då svarsfrekvensen kan påverkas av hur enkäten såg              

ut designades den på ett så simpelt men tydligt sätt som möjligt (Trost, 2012. s.               

142-143). 

När föräldrarna gett sitt medgivande skrev läraren ut enkäten till alla de elever som              

fick delta. Läraren har fått instruktioner via e-post samt i uppdrag att presentera             

enkätens syfte för eleverna. Det är viktigt att eleverna har en vuxen närvarande så att               

hon eller han kan skapa förståelse för frågorna. Eleverna fick enskilt utföra enkäten             

och läraren samlade sedan in resultaten och lade dessa i ett kuvert. Kuverten             

limmades igen och överlämnades till mig. 

Efter att jag fått kuvertet med resultatet från enkätundersökningen skickades ett           

tackkort i form av e-post till ansvarig lärare.  

 

22 
 



 

Process 

När eleverna gjort färdigt enkäterna samlade deras lärare ihop deras svarsblanketter           

och lade de i ett kuvert. Lärarna kontaktade mig via e-post när kuvertet fanns att               

hämta. Jag åkte då till respektive skola och tog emot kuverten. Efter att jag fått in                

kuverten med svaren så slog jag ihop de så det inte spelade någon roll från vilken                

skola svaren kom ifrån. enkäten var anonym vilket bidrog till att det blev smidigare att               

hantera elev svaren.  

Svaren sammanställdes i ett Word- dokument med hjälp av tabeller. Där ett streck             

drogs för varje elevs svarsalternativ under respektive attityd. Tabellerna         

sammanställdes sedan till passande diagram och tabeller (se under delkapitel          

Resultat). Valet att använda Word som datainsamlingsprogram var för att senare           

kunna kopiera in resultatet i studien på ett smidigare sätt.  

Efter sammanställningen strimlades enkäterna så att de inte skulle falla i fel händer.  
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Kvalitativ studie 

Förberedelse av intervju  

Tiden sätter gränser för vad som är genomförbart i en studie som denna, det gäller               

även förberedelserna av enkäten. Motiveringen till valet att genomföra en intervju           

som metod i lärar perspektivet var som Dalen (2015. s. 14) nämnde, att få inblick i                

sammanhanget samt för att kunna öka förståelse för situationen. En annan           

grundorsak i varför en enkät uteslöts för lärarna var att den kvalitativa            

forskningsintervjuns huvuduppgift är att samla in och försöka förstå situationen ur           

intervjupersonens synpunkt (Dalen, 2015. s.14). Dessa intervjuer kommer ske i syfte           

att vara anonyma och kommer att presenteras som anonym. Anledningen till detta är             

att det kan medföra en större ärlighet bland de som blir intervjuade samt ge ärligare               

svar till frågorna. Denna intervju fallen även inom ramen om tystnadsplikt (Trost,            

2010. s. 61-64). 

Intervjuerna i denna studie kommer ske via telefon för att nå ut till flera lärare runt om                 

i Mellansverige. Valet av intervjumetod begränsades på grund av tid och samtidigt av             

valet av frågor. Frågorna kommer vara utformade så att lärarna ska kunna uttrycka             

sin uppfattning av deras situation i deras klassrum och kommer inte vara baserad på              

forskning utan på lärarnas egna erfarenheter. Intervjufrågorna kommer vara relativt          

öppna vilket ger utrymme för egna tankar. Men samtidigt som Dalen (2015. s. 35-37)              

menar finns även risken för korta och otydliga svar. Då målet är att nå ut till så                 

många lärare som möjligt finns inte möjligheten att åka runt till alla lärare. (Trost,              

2010. s.42). Något som kan ses negativt med denna metod är att den sociala              

interaktionen uteblir.  

Urvalet begränsades till att välja lärare på skolor som jag personligen har vikarierat             

på eller har bekantskap med. Denna metod av urval kallas för bekvämlighetsurvalet            

och är en vanlig metod då den är praktisk. Som jag förklarade tidigare under urval               

innebär detta att man tar det man kan få. I detta fall genom personliga kontakter.  
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Utförande av intervjuundersökning.  

Intervjuerna skedde via telefon. Jag mailade ut tider till de fem lärare som tackat ja till                

att delta i denna studie. I mailet fanns förslag för tid samt möjligheten till att önska tid.  

Intervjuerna utfördes under olika tider och dagar då alla inte hade möjligheten att             

utföra de samma dag.  

Intervjuerna utfördes via telefon där jag som intervjuade satt vid en dator och             

dokumenterade svaret i ett Word-dokument. Att spela in samtalet valdes bort på            

grund av att det tar tid att spola fram och tillbaka i en ljudfil samt att många                 

människor inte vill att de ska bli inspelade vid intervju, med alla nackdelar finns även               

fördelar, i detta fall att man missar tonfall som kan ge en annan upplevelse vid               

resultat fast samtidigt är det mycket mer simpelt att använda citat när den finns              

nedskrivet och tidsvinningen är större (Trost, 2010, s. 74-75). 

Innan frågorna ställdes uppmanades den intervjuade att pausa mellan sina meningar           

så att den som intervjuar får möjligheten att anteckna samt bekräfta meningarna så             

att ett så korrekt svar som möjligt uppfattas samt att motverka missförstånd.            

Frågorna ställs i ordning utifrån bilaga 2.  

Efter varje intervju tackas de som medverkat.  

 

Process 

Jag ringde lärarna på önskad tid och hade redan förberett med att ha programmet              

Word öppet. Ett headset med mikrofon användes under intervjuerna för att underlätta            

kommunikationen och skrivandet av svaren i Word Dokumentet. Denna metod valdes           

då det skulle underlätta lärarnas svar och citat i detta arbete. Dokumenten döptes till              

L1, L2, L3, L4 samt L5 så att det inte gick att identifiera de som intervjuats. Det är                  

viktigt att förstå att intervjusvaren endast är lärarnas uppfattning kring elevernas           

attityder och har inget med deras kunskapsomdömen att göra. Lärarnas svar bygger            

på deras egna uppfattningar och inte fakta. Men då syftet var att undersöka lärares              

uppfattning om vad eleverna upplever som det mest problematiska områdena i           

engelskundervisningen så fyller dessa typer av intervjufrågor sitt syfte. En mer           
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passande intervjutillfälle hade varit ett personligt besök med alla deltagande lärare           

men som tidigare nämnt så satte tiden ramen för det som blev möjligt.  

När svaren sammanställts och används i arbetet så raderade jag filen från min dator              

trots att  alla svar var helt anonyma.  

Resulta 

Vad har eleverna i mellanstadiet för attityd kring det engelska språket i            

klassrummet samt hemma? 

Resultatet visar att eleverna i mellanstadiet har en övervägande positiv attityd till det             

engelska språket. Resultaten är sammanställda i två olika typer av diagram: tabeller            

och cirkeldiagram. Tabellerna och diagrammen nedan är en sammanställning av          

elevernas svarsresultat kring deras attityder till det engelska språket i skolan samt på             

fritiden. Det är sammanlagt 78 elever svar som sammanställts i tabeller och diagram.  

 

 

Tabell.1 Antal 178 (78 stycken elever) svar.  

Attityd Positiv Neutral Negativ 

 

Tycker om 

engelska: 

47 13 18 

Förstår engelska: 48 15 15 

Tycker om att 

prata engelska på 

fritiden: 

49 19 10 

Tycker om att   

prata engelska i   

skolan: 

34 19 25 
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Summa antal 178 66 68 

källa: enkät 

 

Elevenkätens huvudsyfte är att visa elevernas attityd till det engelska språket i skolan             

samt på fritiden. Dessa resultat är alltså inte baserade på elevernas resultat i skolan              

utan behandlar endast deras attityd till det engelska språket. Siffrorna i dessa tabeller             

och diagram är inte en motsvarighet till bedömningar eller betyg som eleverna fått i              

det engelska ämnet.  

I enkäten fick de elever som använder sig av engelska på fritiden ge exempel på vad                

för extramural inlärning som de använder sig av. Det var 62 av 78 som använder sig                

av någon form av extramural engelska på fritiden. Resultatet är sammanställt i en             

tabell.  
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Tabell.2: Antal elever (78 stycken) som valt respektive svarsalternativ: 

Använder du dig av 

engelska språket på 

fritiden? 

Ja Nej 

 62 16 

Summa antal 62 16 

källa: enkät.  

 

De elever som svarade Ja på fråga 1. (se bilaga) fick även svara på en följdfråga där                 

de fick ge upp till tre exempel på vilka aktiviteter de använder sig av när de använder                 

sig av det engelska språket på fritiden. Alla elever gav inte tre exempel, sammanlagt              

blev det 133 exempel. Dessa svar har sammanställts till kategorierna: film, Tv-spel,            

musik, böcker, semester och kompisar. Elevernas svar placerades in i dessa           

kategorier utifrån vilket som var det mest relevanta.  

Exempelvis så var många svar lika med med olika formuleringar som: “titar på film”              

eller “jag tittar på serier på netflix”. 

 

Resultatet av de olika extramurala kategorierna har sammanställts i ett cirkeldiagram.           

Det är alltså olika svarsalternativ per elev så man kunde välja max tre aktiviteter som               

man använde sig av på fritiden som involverade engelska språket.  
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Diagram.1 Antal elever (62 stycken) med genomsnittligt 2,1 svar (133 stycken           

sammanlagt).  

 

Diagram.1 visar de olika aktiviteter som eleverna använder sig av på fritiden. Den             

blåa delen står för film, den röda för tv eller datorspel, gul för musik, grön för böcker,                 

lila för semester och turkos för kommunikation med vänner. Genom att studera            

cirkeldiagrammet så ser man tydligt att musik, film och tv och datorspel har den              

största delen av användare. Nästan en tredjedel av den extramurala inlärningen sker            

via musik. Diagrammet visar ett likvärdigt resultat som Sundqvist (2009) fick i sin             

studie.  

 

 

Jämförelse av elevers attityder till att använda sig av det engelska språket i             

skolan samt på fritiden. 

Denna del kommer att exemplifiera jämförelser av elevers attityd till att använda sig             

av det engelska språket hemma och i klassrummet. Alla frågor från enkäten kommer             

inte att jämföras i denna studie men kommer att tas med i åtanke i diskussion och                

slutsats.  
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Jämförelse av svarsresultat är baserad på fråga 5 och 6 (se bilaga) där eleverna fick               

svara på två liknande frågor om deras attityd till att använda sig av engelska språket               

på fritiden (fråga 5) och använda sig av engelska i klassrummet (fråga 6). Svaren              

sammanställs i två cirkeldiagram. 

 

 
Diagram.2 Antal elever (78 stycken) som har svarat på frågan.  

 

I diagram.2 kan man se att elevernas attityd till att använda sig av det engelska               

språket verbalt är övervägande positivt. Majoriteten av eleverna känner sig ändå           

bekväma med att använda engelska på fritiden. 18 elever upplevde att de inte alls              

tyckte att det var jobbigt att prata engelska, 31 elever upplevde att var lite jobbigt, 19                

elever upplevde det som medel medan 7 stycken eleven upplever att det är mycket              

jobbigt och 3 elever som tycker att det är jättejobbigt att prata engelska på fritiden.               

Utifrån diagram. 2 så kan man se att de sammanlagda 10 eleverna som inte känner               

sig bekväma med att prata engelska på fritiden utgör 12,8%.  

 

  

30 
 



 

Ett lika sammanställning av svarens resultat gjordet utifrån från fråga 6 (se bilaga).  

 

 

 
Diagram.3 Antalet elever (78 stycken) som har svara på frågan. 

 

I diagram.3 kan man tydligt se att nästan hälften av alla elever upplever att det är                

jobbigt att prata engelska i klassrummet. Det är 44,9% som har en negativ attityd till               

att använda sig av engelska språket i muntliga sammanhang i klassrummet. det är 11              

elever som upplever det som jättejobbigt att prata engelska i klassrummet. 19 elever             

tycker det är mycket jobbigt att prata engelska i klassrummet och 19 elever som              

tycker att det är medel jobbigt att prata engelska. Sammanlagt är det 24 elever som               

har en positiv attityd till att prata engelska i klassrummet. 9 elever upplever verbala              

sammanhang som lite jobbigt samt 15 elever som inte alls upplever att det är jobbigt               

att prata i klassrummet.  
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Elever som ringade in svarsalternativen “jättemycket” och “mycket” blev ombedda att           

skriva varför. Resultatet gav sex liknande kategorier av anledningar till varför           

eleverna ringat in att de tycker att engelska är jobbigt i klassrummet.  

 

Resultatet sammanställdes i en tabell. 
Tabell.3 Antalet (35 stycken) elever som svarade negativt.  

Exempel på varför eleverna har en      
negativ attityd till att prata engelska i       

klassrummet.  

Antal elever: 

Rädd för att säga fel: 13 

Glömma bort vad jag ska säga: 7 

Bli utskrattad:  8 

Är dålig på att prata engelska: 3 

Är blyg: 2 

Vet inte:  2 

Summa: 35 

  

Om vi tittar på svaren utifrån tabell.3 så kan man se att av de 35 elever som svarade                  

negativt på diagram.3 är majoriteten “rädd för att säga fel” eller “ Bli utskrattad”.              

Dessa två svar utgör tillsammans 21 av de 35 svaren som utvanns ur enkäten (se               

bilaga). Precis som i Landströms studie (2017. s.2-3) så är en av anledningarna till              

språkängslan just dessa två faktorer. Eleverna är rädda för att skämma ut sig framför              

sina klasskamrater.  

Av de 62 elever som använder sig av engelska på fritiden så omfattas är den               

extramurala engelskan till största del utav musik, film och tv/-datorspel vilket också            

stämmer överens med Sundqvists (2010) studie där det också framkom att musik,            
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film och tv-/datorspel är populärast bland barn och unga inom extramural inlärning.            

Jämförelse mellan elevers extramurala användning och språkängslan.  

Elevernas resultat sammanställdes även i två separata tabeller för att tydligare se hur             

många elever av de som använder sig av extramural engelska har språkängslan i             

skolan och på fritiden, samma sammanställning gjordes även för de elever som inte             

anser att de använder sig av extramural engelska på fritiden. Detta för att enklare              

kunna jämföra resultaten i en analys av elevers extramurala användning.  

 

Tabell.4 Antalet (62) elever som använder sig av extramural engelska. 

 Attityd Jobbigt att prata 

engelska på fritiden.  

Jobbigt att prata engelska i 

klassrummet.  

Jättemycket 1 6 

Mycket 2 20 

Mellan 15 16 

Lite 29 6 

Inte alls 15 14 

 Summa 62 62 

 

Tabell.4 visar att av de elever som anser att de använder sig av engelska på fritiden                

att det endast är 3 elever som har en negativ attityd till att prata engelska på fritiden                 

men att det är 26 elever som har en negativ attityd till att använda sig av engelska                 

språket muntligt i klassrummet. Tabellen visar också att det är 34 elever som har en               

positiv attityd till att prata engelska hemma och 20 elever som har samma positiva              

attityd till att prata engelska i skolan. Den neutrala attityden är väldigt lika i båda               

situationerna där engelska används muntligt.   
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Tabell.5 Antalet (16) elever som inte använder sig av extramural engelska. 

 Attityd Jobbigt att prata 

engelska på fritiden. 

Jobbigt att prata engelska i 

klassrummet 

Jättemycket 2 5 

Mycket 5 4 

Mellan 4 3 

Lite 2 3 

Inte alls 3 1 

 Summa 16 16 

 

Tabell.5 visar att det är 5 elever som har en positiv attityd till att prata engelska på                 

fritiden trots att de anser att de inte använder sig av extramural engelska. Av dessa               

16 elever så har 7 elever en negativ attityd till att använda sig av engelska språket                

muntligt på fritiden. I klassrummet så är det 4 elever som har en positiv attityd till att                 

prata engelska och 9 elever har en negativ attityd till att använda sig av engelska för                

att kommunicera. Även i denna grupp av elever så är det väldig lika mellan de               

neutrala resultaten.  
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Hur upplever lärare att elevernas attityd är gentemot det engelska språket i            

skolan? 

Fråga ett handlar om hur läraren upplever elevernas attityd gentemot det engelska            

språket i skolan (se bilaga 2). Generellt upplever lärarna som undervisar i engelska i              

mellanstadiet att eleverna har en positiv attityd till engelska språket i skolan.  

 

Intervjuaren: Hur upplever du att elevernas attityd är gentemot det engelska språket i             

skolan? 

L1. “Under mina fyra år så har jag upplevt en relativt positiv attityd bland eleverna.” 

L2. “De senaste åren måste jag säga att elevernas attityder till engelska har blivit              

mycket mer positiv. De pratar och skriver mycket bättre än när jag började undervisa              

i engelska. De är på en mycket mer avancerad nivå”. 

L3. “Den är varierande från år till år beroende på elevgrupp. Men överlag har de               

flesta elever tyckt att engelska är ett roligt ämne.” 

L4. “Jag upplever den som väldigt blandat. Har elever som tycker engelska är             

jätteroligt men samtidigt har jag de elever som verkligen hatar engelska.” 

L5. Den har blivit mycket bättre de senaste åren måste jag säga, vilket är positivt. 

 

En följdfråga som L2 och L5 fick var om hen trodde om det fanns något speciellt som                 

låg bakom att eleverna pratar och skriver mycket bättre.  

L2. “Måste ju vara på grund av allt tvspel och musik de utsätts för idag. På gott och                  

ont, haha.”  

L5. “Jag tror att det måste ligga något i att barnen möter det engelska språket redan i                 

tidig ålder nu än vad de gjorde förr. Exempelvis så tittar mina barn bara på               

engelsktalande filmer och spelar engelsktalande spel och båda är under 10.” 

 

Samtidigt fick L4 en följdfråga på varför hen upplever att attityden mellan dennes             

elever är så olika. 
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L4 “Ja alltså jag har många elever som har det väldigt bra ställt och reser mycket                

eller har föräldrar med engelska som modersmål men samtidigt har jag elever som             

kommer från familjer där de aldrig pratar engelska hemma eller ens tittar på             

engelsktalande film. Det kan vara en anledning.” 

 

Alla lärare som deltog i intervjun hade en rätt så enad bild av deras elevers attityder                

gentemot det engelska språket i skolan. De flesta lärare ansåg att elevernas attityder             

är generellt positiva till engelska språket. Lärarna anser att detta beror på olika             

anledningar men att användning av det engelska språket på fritiden kan ha en del i till                

varför elevers attityder är eller blivit positiva.  

Vilket område upplever lärare att eleverna har mest svårt med eller tycker är             

jobbigast när det kommer till engelska i skolan? 

Den andra frågan som lärarna fick besvara berörde vad de upplevde att eleverna har              

mest svårt med eller vad eleverna tycker är jobbigast i deras klassrum under             

engelskalektionerna. Då detta endast är en reflektion av lärarnas uppfattning så är            

inte bedömningarna inräknade utan endast hur lärarna upplever sina elever.  

  

Intervjuaren: Vilket område upplever du att eleverna har mest svårt med/tycker är            

jobbigast? 

L1. “Det är klart och tydligt när de förväntas prata engelska framför andra elever.” 

L2. “Beror lite på, de kan tycka alla områden är jobbiga när de blir bedömda.               

Exempelvis så är det många som tycker det är jobbigt med stavning om deras              

arbeten ska sättas upp på väggen.” 

L3. “Den muntliga delen är vad jag upplever är svårast för eleverna och att anpassa               

sig till mottagaren. Många elever tycker det är svårt att fortsätta när man inte längre               

kan göra sig förstådd.” 

L4. “Jag upplever att det är svårast för eleverna att prata eller skriva. När det kommer                

till att prata så tycker eleverna att det är jobbigt att stå framför andra för då kan man                  

säga fel och alla hör, eller att de ska tappa bort orden och skämma ut sig och när det                   

kommer till skriva så tycker eleverna att det är svårt med stavningen och att skriva               

grammatiskt rätt.” 
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L5. “Det är svårt att säga då elever som tycker engelska är tråkigt ofta tycker att allt                 

är svårt. Men det som sticker ut mest bland alla elever är att prata med andra. Oftast                 

är det de elever som har engelska som modersmål just de elever som tycker om att                

visa upp att de är duktiga på engelska eller de som använder sig av engelska               

hemma. 

 

Resultaten visar tydligt att alla lärare på något vis upplever att eleverna tycker att              

prata eller utföra verbala uppgifter är svårt eller jobbigt. Vissa av lärarna upplever             

också att skrivandet upplevs som svårt eller jobbigt för eleverna, speciellt när det             

kommer till att visa upp sitt arbete för andra. Denna fråga gav inga följdfrågor då               

lärarna besvarade frågans syfte.  
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Vad tycker lärare som undervisar i engelska är det svåraste att få eleverna att              

delta i på engelska lektionerna? 

Den tredje frågan handlar om vad lärare som undervisar i engelska tycker är de              

svåraste momenten att få sina elever att delta i. Detta är en fråga som behandlar               

lärares perspektiv och inte elevers kunskapsnivåer.  

 

Intervjuaren: Vad tycker du som lärare är det svåraste att få eleverna att delta i på                

dina lektioner? 

L1. “Att få de att våga prata utan att skämmas, många elever är väldigt duktiga på att                 

skriva och uttrycka sig på engelska men de vågar inte prata framför andra. 

Det svåraste för mig har varit att få eleverna att tycka att det är roligt att prata.” 

L2. “Det som eleverna tycker är svårast måste nog ändå vara att använda sig av               

engelska på ett muntligt plan. Trots att många elever är duktiga på engelska så är de                

blyga när det kommer till att prata med andra. När jag har frågat eleverna varför de                

inte pratar eller liknande så får jag ofta svaret att de är rädda att säga fel och att                  

klasskamraterna ska skratta.” 

L3. “Det måste vara att få de att prata inför stor grupp. Tror inte jag någonsin sagt det                  

och majoriteten sagt “Hurraa” utan de flesta suckar och säger nej.” 

L4. “Jag tycker att det svåraste är att få eleverna att ha roligt samtidigt som de lär sig                  

och att få det att våga använda sig av engelska på ett muntligt sätt utan att vara                 

rädda att göra fel. För alla gör fel och man lär sig av sina misstag.” 

L5. “Jag tycker det svåraste är att motivera de svaga att våga prata. Just för att de                 

ska träna och att de ska förstå att det är okej att göra fel.” 

 

Lärarna som undervisar i engelska på i mellanstadiet tycker att det svåraste är att få               

eleverna att våga prata med och framför sina klasskamrater. Lärarna upplever att de             

största anledningarna till varför eleverna är blyga och rädda för att säga fel inför              

klassen.  
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Metodanalys 

Att ha en kvalitativ intervju med lärarna samt en kvantitativ enkät med eleverna var              

ett bra val för denna studie då man kunde nå ut till så många som möjligt. Enkäten                 

behandlade elevernas attityder till den engelska språket samt några exempel på vad            

som kan vara anledningen till att de tycker att engelska är jobbigt i skolan med hjälp                

av främst slutna frågor. Enkätmetoden var ett effektivt sätt att samla data från många              

elever (Trost, 2012. s. 23-25). Det betyder att enkätmetoden var den effektivaste            

undersökningsmetoder för att få ut resultatet så snabbt och effektivt sätt som möjligt.             

Enkäten uppfyllde sitt syfte att behandla frågor kring elevers attityder till det engelska             

språket genom svarsalternativ såsom bland annat “jättemycket” och “jättelätt” (Trost,          

2012. s. 69-71). 

Valet av metod för insamling av data från lärarna uppfyllde också sitt syfte             

genom att samla in information kring lärares uppfattning om elevers attityder           

kring problemområden i engelskundervisningen i deras klassrum samt få inblick          

i sammanhanget samt för att kunna öka förståelse för situationen. Att välja intervju             

som metod kring lärar perspektivet var det bästa valet utifrån tidsramen som fanns             

var det bästa alternativet (Dalen, 2015. s.14). 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

I denna studie har hänsyn tagits till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det           

finns fyra huvudkrav som även dessa följs i utformningen av denna studie. De fyra              

huvudkrav som berörs och uppfylls är följande: informationskravet, samtyckeskravet,         

konfidentialitets kraven och nyttjande kraven. Regel ett som omfattas av          

informationskravet innebär att forskaren ska informera de deltagande om vad som           

förväntas av de som delar i enkätstudien samt intervjustudien. I informationen så ska             

även forskaren informera om studiens syfte. 

Denna regel faller under huvudkravet informationskravet och detta uppfylls genom          

informationsbrevet (se bilaga 1 och 2) som skickades till ansvarande lärare och            

vårdnadshavare. (Codex, 2010. s. 7). Regel två och faller under samtyckeskravet,           

detta innebär att forskaren ska inhämta samtycke från de som ska delta i enkät och               

intervjuundersökningen. Eftersom eleverna inte är myndiga krävs det att deras          

vårdnadshavare ger samtycke också.  

Detta uppfylls i denna studie genom att eleverna och deras vårdnadshavare får ge             

samtycke om att delta i undersökningen genom en talong som finns i slutet av              

informationsbrevet som föräldrarna fått via läraren. Lärarna som deltog i          

intervjuundersökningen gav sitt samtycke genom att tacka ja till att delta (Codex,            

2010. s. 9).  

Regel tre och fyra som också faller under samtyckeskravet menar att de som deltar              

får när som helst avbryta deltagandet utan att det medför negativa följder, och detta              

uppfylls genom att enkäten och intervjun är frivillig att genomföra. Detta gäller även             

resultatet, de deltagande kan när som helst be om att deras svar ska bortses från               

studiens resultat (Codex, 2010. s. 10-11).  

Regel fem och sex faller under 

huvudkravet konfidentialitet kravet och innebär att alla personer som arbetar med           

denna studie bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt och att all information            

om de deltagande ska förvaras så att inga utomstående ska kunna få tag på det,               

dessa regler uppfylls genom att både enkäten och intervjuerna utfördes helt anonymt            
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där varken namn eller någon form av känslig information fanns med. (Codex, 2010 s.              

12-13).  

Regel sju och åtta faller under sista huvudkravet, nyttjandekravet och dessa är att             

uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får användas vidare för           

reklam eller andra mediesammanhang och personuppgifter som är insamlade får inte           

användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar en person.  

Dessa regler uppfylls genom att enkäten samt intervjuerna är helt anonyma. (Codex,            

2010, s.14). Dessa fyra huvudkrav uppfylls genom att denna studie tagit hänsyn till             

de åtta regler som finns.   
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Bortfall 

Denna studies enkätundersökning hade ett måttligt bortfall då 78 av 96 elever deltog i              

undersökningen. Anledningen till att det inte blev 100% av eleverna som deltog var             

att föräldrarna inte gav sitt medgivande eller att elever var sjuka under dagen då              

enkäten skulle utföras. 

Bortfallet bland de lärare som fick frågan att delta i undersökningen var mycket högre              

då 6 av 11 lärare tackade nej till att delta på grund av att de inte kunde finna tiden.  

 

Datahantering 

Enkätens svar sammanställdes på ett word-dokument. Detta på grund av          

smidigheten till att skapa bra tabeller och för att kunna användas på ett enklare sätt               

vid införandet i arbetet. Undersökningens resultat sammanställdes i tabeller och          

diagram, detta med hjälp av programmet Excel så programmet kunde räkna ut            

procentdelen på ett pålitligt sätt än om man skulle använda en miniräknare. Svaren             

på enkäten var lik den femgradiga Likertskalan som beskrev i Enkätboken (Trost, 

2012. s. 69-70) där 5 var ”Jätteroligt”, ”Jättesvårt” och ”Jättebra” och 1 var             

”Jättetråkigt”, ”jättesvårt” 

och ”jättedåligt”.  

Intervjuernas svar sammanställdes under intervjuernas gång i ett programmet Word.          

Anledningen till detta var för att vinna tid och för att kunna använda sig av citaten                

direkt ur dokumentet till arbetet. (Trost, 2010, s. 74-75). Frågorna var öppna så             

lärarna kunde uttrycka sina uppfattningar kring frågorna.  

 

Litteraturundersökning och källkritik 

Litteratursökningen har skett på olika sätt, litteraturen är till största del introducerade 

under lärarprogrammets kurser samt rekommenderade av personalen på biblioteket.  
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Tidskrifter och forskning har till största del upphittats genom databasen swepub.se. 

Sökningen har främst gjorts på arbeten och litteratur som har varit relevant med 

undersökningens syfte, så som språkängslan, andraspråksinlärning och extramural. 

Genom att studera och analysera andra uppsatser, tidskrifter och rapporter har en 

bild av sammanhanget framgår tydligt samt att det mest använda sökordet var i detta 

sammanhang ”extramural”.Det är viktigt att en forskare tittar på hur tillförlitlig en källa 

är vilket kan innebära många faktorer, exempelvis hur gammal en källa är och vem 

som publicerat den. Detta arbete har till största del insamlat material från litteratur 

som publicerats 2003 eller senare.  
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Validitet och reliabilitet  

Denna studies validitet och reliabilitet har säkerhetsställs genom att frågorna i           

undersökningarna utformats utifrån frågeställningarna som ligger till grund för denna          

studie. 

En hög validitet har eftersträvat genom utformningen av enkät och intervjufrågorna.           

Enkätfrågorna skulle vara så tydliga och simpla som möjligt men samtidigt relevanta            

till frågeställningarna och detta har skett genom att inte använda komplicerade ord            

och istället simplifiera orden som “positiv” till “jättemycket” (Trost, 2012. s. 69-70) 

Intervju frågornas validitet uppfylls genom att de uppfyller sitt syfte att få en inblick i               

lärarnas uppfattning till hur de anser att eleverna uppfattar engelska i deras klassrum.             

(Dalen, 2015. s. 35-36) 

Studiens reliabilitet är hög då många deltog i enkätundersökningen, samt att           

reliabiliteten i intervjuundersökningen är medel till hög då många fem lärare deltog.            

Intervjuundersökningens resultat hade fått en hög reliabilitet om fler än fem av de             

tillfrågade lärarna hade deltagit. Enligt Trost (Trost, 2012. s. 69-72) så har frågor med              

slutna frågor en högre chans till tydligare svar än öppna frågor så chansen för              

misstolkningar utesluts mycket mer än till tolkningsbara och öppna frågor.   
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Analys 

Genom att studera resultaten från enkäten kan slutsatser dras kring elevers           

språkängslan och deras extramurala inlärning och användning. Resultatet förstärks         

också med hjälp av engelsk undervisande lärares uppfattning kring elevers          

språkängslan i skolan.  

Enkätresultaten (Tabell.1) visar att majoriteten av eleverna har en positiv attityd till            

det engelska språket samt att majoriteten använder sig av engelska på fritiden            

(Tabell.2). Något som enkäten också visade var elevernas språkängslan, vilken är           

hög även bland de elever som använder sig av engelska på fritiden eller som tycker               

det är roligt. Detta kan bero på att eleverna skiljer på fritidens engelska användning              

och den engelska som används i klassrummet. I klassrummet känner sig många            

elever iakttagna och bedömda vilket medför en stress och rädsla att misslyckas.            

(Alrabai, 2015. s. 4) Nedan kommer en analys av resultatet av studierna som gjordes              

utifrån arbetets frågeställningar. 

Finns det någon likhet mellan elevers språkängslan i extramural engelska på           

fritiden och deras språkängslan i skolan? 

I denna analys kommer huvudfokuset att ligga på de positiva och negativa svaren             

från elevenkäten. De neutrala resultaten kommer att nämnas men inte ha lika stor             

vikt i analysen.  

Genom att studera Diagram.2 (s. 19) och Diagram.3 (s. 20) så kan man se att               

resultaten skiljer sig väldigt mycket beroende på om engelska används på fritiden            

eller i skolan. Diagram.2 visar att 62,8% har en positiv attityd till att använda sig av                

engelska på fritiden och att 12,8% har en negativ attityd till det engelska språket på               

fritiden. Majoriteten har alltså en positiv attityd till engelska och upplever inte att det              

är jobbigt att prata engelska på utanför skolan. Tittar vi på diagram.3 så ser vi en                

kraftig ökning av språkängslan i det engelska språket. De positiva attityden har            

sjunkit från 62,8% ner till 30,7% och den negativa attityden ökat från 12,8% till hela               

44,9%. Ett intressant resultat är dock de elever som svarat på en neutral attityd till               
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engelska språket i skolan och på fritiden. I både diagram.2 och diagram.3 har             

alternativet med neutrala attityden samma antalet elever. De neutrala elevernas          

attityd utgör 24,4% i både diagram.2 och diagram.3. Utifrån elevernas resultat så kan             

man dra slutsatsen att de elever som tycker att det inte alls är jobbigt att prata                

engelska hemma eller på fritiden tycker att det är mycket eller jättejobbigt att prata              

engelska i klassrummet. Anledningen till språkängslan i skolan framgår i Tabell.3           

(s.21). Resultatet visar att de två största anledningarna till språkängslan är att säga             

fel och att bli utskrattad. Alrabai (2015. s.4-5) nämnde i sin studie att en av de                

vanligaste anledningarna till att språkängslan uppstår är just rädslan av att göra fel             

och att bli iakttagen utifrån sina kunskaper. Utifrån resultaten mellan diagram.2 och            

diagram.3 kan kan man alltså dra slutsatsen att eleverna i mellanstadiet upplever            

klassrummet som en plats där det är jobbigt att prata engelska. Likheten mellan             

språkänslan på fritiden och i klassrummet är sig olik så fler elever upplever att det är                

jobbigare att använda sig av det engelska språket i klassrumsmiljö än på fritiden. Det              

som var sig lik var dock att det var lika många elever som hade en neutral attityd till                  

engelska språket i skolan och på fritiden. Det är viktigt att förstå att extramural              

inlärning inte enbart rör sig om språk utan kan även vara andra skolfokuserade             

ämnen som matematik eller naturvetenskap. Många vardagsrelaterade underhållning        

aktiviteter som exempelvis film eller tv-spel kan bära på mycket extramural inlärning            

och dessa aktiviteter framgår i både denna studies resultat och i Pia Sundqvist             

resultat ( 2010. s.100) som väldigt populära bland just barn. Resultatet i denna studie              

visade också att elever som använder sig av extramural engelska har en generellt             

positivare attityd till engelska språket än de som inte gör det. Förutom att barn idag               

använder sig av film och tv-spel så är utlandsresor vanligare idag och så faller              

extramural inlärning tillbaka på den mänskliga kontakten och kommunikationen, och          

hur viktig den är för inlärningen av nya kunskaper (Säljö. 2005. s.13-16).  
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Finns det något samband mellan elevers attityder till engelska språket och           

deras extramurala inlärning? 

I denna del kommer sambandet mellan elevers extramurala inlärning och deras           

attityd till att prata engelska i klassrummet och på fritiden att analyseras. Analysen             

kommer utgå ifrån resultaten av tabell.4 (s. 22) och tabell.5 (s. 23). 

Utifrån resultaten som framtogs av enkätresultaten framkom det att 3 elever som            

använder sig av extramural inlärning har en negativ attityd till att prata engelska på              

fritiden. Detta utgör 4,8% av 62 elevers attityder till användning av engelska språket             

på fritiden. Av de 16 elever som inte anser sig själva att använda sig av extramural                

inlärning så har 43,7% en negativ attityd till att använda sig av engelska på fritiden.               

Detta innebär att de elever som använder sig av extramural inlärning har en mycker              

mer positiv attityd till att prata engelska på fritiden. Resultaten visade dock att elever              

generellt har en negativare attityd till att använda sig av det engelska språket muntligt              

i ett klassrum. Av de elever som använder sig av extramural engelska var det 41,9%               

som hade en negativ attityd till att prata i klassrummet och upplevde att det var               

jobbigt. De elever som ansåg sig själva att inte använda sig av extramural inlärning              

hade dock en mycket mer negativ attityd till att använda sig av engelska i              

klassrummet då mer än hälften tyckte att det var jobbigt att prata engelska i              

klassrummet. Av de 16 elever som inte använder sig av engelska på fritiden så var               

det 56,3% som upplevde att det var jobbigt att prata i klassrummet. Detta stämmer              

väl överens med Alrabais studies ( 2015. s. 4-5) där resultatet visade att klassrummet              

uppfattas som en läskig miljö för eleverna.  

Mellan eleverna som använder sig av extramural engelska och de som inte gjorde             

det var det inte så stor skillnad dock så visade resultatet att de som använder sig av                 

engelska på fritiden ändå hade en positivare attityd till att använda sig av språket i               

klassrummet än de elever som upplever att de inte gör det. 

Resultaten visar liknande utfall som i Pia Sundqvist (2010) studie där resultatet var             

att personer som använder sig av extramural inlärning är både bättre på engelska             

språket och har en positivare attityd i gentemot de personer som inte använder sig av               

extramural inlärning.  
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Vilket område anser undervisande lärare i engelska är det mest problematiska 

när det gäller elevers lärande i engelska språket? 

Eleverenkätens resultat visade att det var en stor skillnad på hur positiv eller negativ              

attityd man upplever användningen av det engelska språket muntligt på fritiden eller i             

klassrummet. Lärarens uppfattning till barnens attityder var också tydliga utifrån          

intervju resultaten.  

Alla lärare upplever att få eleverna att känna sig trygga till användning av engelska              

språket och att våga prata i klassrummet som en utmaning. De flesta lärare upplever              

att eleverna har en positiv attityd till engelska i skolan men det som är svårast är att                 

få eleverna att prata med eller framför sina klasskamrater utan att få känslan av att               

misslyckas. Som en av  lärarna uttryckte sig:  

“När det kommer till att prata så tycker eleverna att det är jobbigt att stå framför andra                 

för då kan man säga fel och alla hör, eller att de ska tappa bort orden och skämma ut                   

sig [..]“ Lärare 4 (s. 27).  

Engelskt undervisande lärare upplever också att självförtroende spelar stor roll i           

elevers attityder till engelska språket i klassrummet. Trots att många elever är duktiga             

i användningen av engelska i klassrummet så har många elever ändå en            

språkängslan vilket gör att de känner sig oroliga eller dåliga i klassrummet.            

Självförtroende är viktigt för att eleverna ska lyckas övervinna sin språkägnslan något            

som Alrabai (2015. s. 21-23) tog upp i sin studie. Spåkängslan uppkommer när             

nervositet och rädsla byggs upp och gör att attityden ändras till att vilja lära sig det                

nya språket vilket även resultatet av denna studie visade. Förstaspråket börjar i en             

tidig ålder och i en miljö som är individen nära och bekant. Detta bygger upp en helt                 

annan trygghet än den miljö man har i skolan, där många barn upplever sig iakttagna               

av läraren eller upplever att de inte kan göra fel. Eftersom andraspråksinlärningen            

ofta börjar i skolan så är det en helt annan miljö än från fritidsmiljön där ingen finns                 

som kollar på vad man gör rätt eller fel (Alrabai, 2010, s. 3-4). 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten i denna studie kopplas samman till tidigare            

forskning och teoretiska utgångspunkter som låg grund till studien.  

Resultatet visade i enkätstudien visade liknande resultat som Pia Sundqvist (2010. s            

100) fick i sin studie om extramural inlärning. Det som framkom ur denna studies              

resultat var att majoriteten av eleverna i årskurs 4-5 använder sig av extramural             

inlärning.  

Sociokulturellt perspektiv och extramural inlärning.  

Som tidigare nämnt i denna studie så lever vi människor i en välutvecklad värld som               

påverkar hur vi tar in nya kunskaper och färdigheter. Denna utveckling styr vilka             

kunskaper som är nödvändiga och vilka kunskaper som inte längre anses vara            

livsnödvändiga för att klara oss i vardagen. Säljö (2005. s.13-16) menar att vi             

människor är experter på att lära oss av varandra och att ha omgivningen som ett               

klassrum. Detta förklaras av Pia Sundqvist (Sundqvis. 2010. s1-3) som extramural           

inlärning. I denna studie där en av huvudsyftena var att studera barns extramurala             

inlärning framgick det i resultatet att många barn upplever att de använder sig av              

extramural inlärning och använder sig av bland annat film, musik och tv-spel i             

extramurala sammanhang. Exempelvis så använder sig elever av engelska språket          

på utlandsresor vilket framkom i både denna studie och Sundqvists studie (2010. s1).  

Detta kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som Säljö (2005. s.13-15) menar är             

grunden till ett kommunikativt samhälle, där individer delar med sig av nya kunskaper             

och färdigheter.  

Andraspråksinlärning och språkängslan. 

I många länder finns ett andraspråk eller ett tredje språk, bland människor med             

föräldrar med olika modersmål och detta bidrar till att människor förväntas lära sig             

flera språk i skolan.(Skolverket, 2011) Under många år trodde man att felet låg i              
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olikheter mellan förstaspråket och andraspråket vilket kom att ändras när forskningen           

utvecklades inom ämnet. (Bjar & Liberg, 2010. s. 40-41) Resultatet i denna studie             

visade att många elever upplever att de tycker att det är jobbigt när de måste prata                

engelska i klassrummet och framför sina klasskamrater då de är rädda för att säga fel               

eller bli utskrattade. Även lärarna som deltog i undersökningen uttryckte att de            

upplever att elevernas språkängslan beror mycket på just att de är rädda för att              

känna sig misslyckade. Extramural inlärning i engelska språket hjälper eleverna att           

lära sig språket men det är inte alltid det hjälper de att vara bekväma med att                

använda sig av språket i klassrummet. Detta kan kopplas till Alrabis studie (2015.             

s.4) där han menar att klassrummets miljö måste neutraliseras från den starka            

lärmiljö som eleverna blir rädda för. Genom att markera att klassrummet är en plats              

att göra fel i minskar man elevernas rädsla för att bli bedömda utifrån fel som de gör.  

Mediering i andraspråksinlärningen.  

Extramural inlärning kan ses som ett verktyg till ett andra språk då det är en               

inlärnings källa som många använder sig av. Beroende på vad det är för aktivitet eller               

verktyg kan resultatet se olika ut. Om en person exempelvis reser till länder där de               

inte pratar ens egna språk så blir man tvungen till att använda sig av det lokala                

språket för att kunna göra sig förstådd. Samtidigt som man använder sig av ett annat               

språk i en miljö där man inte känner sig rädd för att misslyckas i så sker inlärningen                 

automatisk, i det fallet har medierande redskap som ett språk används för att             

kommunicera. (Sundqvist, 2010. s100 ). Man kan också använda sig av extramural            

inlärning på ett passivt sätt som exempelvis film eller musik, där man lyssnar på              

språket utan att ge något tillbaka vilket många barn gör idag. Denna studies resultat              

visade att elever som använder sig av extramural inlärning generellt har en mer             

positivare attityd till det engelska språket i skolan och på fritiden än de elever som               

upplever att de inte använder sig av engelska på fritiden. Genom att uppmuntra             

extramural inlärning kan man nå fler elever och minska rädslan. Men som Sundqvist (              

2010. s. 103) då de som använder sig av extramural engelska har en klar              

överlägsenhet bland elever som använder sig av engelska på fritiden. Även om            

resultatet i denna studie visar elevers språkanvändning på fritiden och i skolan inte är              
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väldigt lika så visar resultatet att de elever som inte använder sig av extramural              

engelska har väldigt negativ attityd till den engelska språket i skolan.  

 

Vidare forskning 

Utifrån tidigare forskning och resultaten i denna studie så framgår det att elevers             

rädsla att göra fel är avgörande för elevers språkänglsan. Syftet med denna studie             

var att uppmärksamma problemområden i engelskundervisningen och användningen        

av engelska språket i skolan samt på fritiden. Genom att resultaten varit tydliga med              

att visa att elever upplever rädsla av att använda sig av engelska språket kan man               

dra slutsaten utifrån Alrabis (2015. s.21-23) studie att eleverna måste bli avskräckta            

från den seriösa skolmiljön. Detta för att hjälpa de att bygga sjärvöfreoende och             

säkerhet i att använda sig av engelska språket. Genom att få elever att känna att               

skolan är en lärmiljö och det är inget fel med att göra fel så minskar man självkänslan                 

av att misslyckas. Vidare forskning om detta problemområde skulle kunna vara           

metoder för att minska elevers rädsla i klassrummen. Vidare studier kring extramural            

inlärning skulle kunna utföras med ett bredare åldersspann där man kan se hur             

åldern på barnen spelar roll i det extramurala inlärningen.  
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Konklusion 

Språkängslan upplevs av många lärare som ett stort problem som sätter gränser till             

elevernas inlärning av engelska språket. Trots att många barn idag är duktiga på att              

använda sig av engelska på fritiden så känner de sig rädda och nervösa i              

klassrummet. Enligt studier så har det framkommit att elever upplever klassrummet           

som en läskig miljö där man hela tiden är iakttagen och bedömd av läraren. Trots att                

lärare dagligen försöker motverka språkängslan i klassrummet så finns det alltid           

elever som bär på det och som utvecklar en negativ attityd till engelska språket. Det               

är viktigt att förstå att det inte bara beror på hur en lärare utformar sina lektioner utan                 

även att det finns psykologiska aspekter till varför elever utvecklar rädsla för att             

använda sig av ett språk. (Landström, 2017. s. 2-3) Trots att många lärare vet vart               

problemet sitter så upplever ändå många lärare att det är svårt att motivera elever till               

att använda sig av engelska i klassrummet. Trots detta så visar ändå resultatet av              

elevernas enkätundersökning att de elever som använder sig av engelska på fritiden            

i form av extramural inlärning´har en positivare attityd till användning av engelska i             

skolan än de som inte gör det. Lärarna är också med på att extramural inlärning har                

en påverkan på elevernas attityd till engelska i skolan.  

 

Engelska i klassrummet  

För mig som lärare är det viktigt att elever känner sig trygga i mitt klassrum och att de                  

är medvetna om att en lärare inte är där för att endast bedöma resultat utan även                

progressionen. Av egen erfarenhet så har jag märkt att många elever fokuserar på             

resultatet och inte på utvecklingen de gör för att nå till resultatet. Många elever är               

rädda att göra fel eller att bli utskrattade av sina klasskamrater och det visade också               

resultatet i denna studie. För att eleverna ska känna sig trygga med att använda sig               

av språket måste de också ha en trygg miljö. Detta nämnde även Alrabai (2015. s               

21-23). Han nämnde i sin studie att det är viktigt att jobba med elevers              

självförtroende, något som jag också anser är en viktig faktor i skolan och i de allra                
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flesta ämnen och inte bara engelska. Eleverna måste med hjälp av lärarna redan i              

tidig ålder bli påminda om att skolan är en lärmiljö och att i skolan får man göra fel                  

utan att något händer. Det är viktigt att elever lär sig att stötta och hjälpa varandra att                 

nå till ett starkt självförtroende. Det är inte lätt att som lärare utforma lektionstillfällen              

som passar alla elevers behov, men genom att vara medveten om att språkängslan             

är vanligt bland elever i alla åldrar oavsett deras språkvana så kan läraren skapa sig               

en medvetenhet om vilka aspekter som kan vara bra att tänka på. Det finns många               

olika metoder man kan använda sig av för att lätta upp stämningen i klassrummet              

från en stark auktoriserad roll som läraren har. Men språkängslan är något som  

måste tas på allvar redan från tidig ålder. Språkängslan kan sakta ner inlärningen             

eller till och med bidra till att den uteblir helt (Alrabai, 2015. s. 3-4). 

Men hur ska man nå fram till de elever som har språkängslan eller är påväg att                

utveckla det på bästa sätt? Vilka metoder är bevisade att fungera bland de elever              

som är rädda och osäkra. Dessa frågor anser jag är viktiga att bära med sig när man                 

möter elever ute i skolvärlden.  
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Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att                 
intervjuas i sin skolmiljö, samt att svaren som mitt barn skriver kommer att analyseras. Jag               
har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått detta                 
och vill delta i studien. 

 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/mitt barns             
medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet                  
att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter                 
att datainsamlingen har genomförts.  

 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt                   
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och               
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
 

 
Barnets namn: ……………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 

 
    Ort och datum....................................................................... 

 
 
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1 Underskrift vårdnadshavare 2 
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(Bilaga 2) 

 

Intervju 
 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur länge har du undervisat i engelska språket? 
 
1.Hur upplever du att elevernas attityd är gentemot det engelska språket i skolan? 
(eventuell följdfråga) 
 
2.Vilket område upplever du att eleverna har mest svårt med/tycker är jobbigast? 
(eventuell följdfråga) 
 
3.Vad tycker du som lärare är det svåraste att få eleverna att delta i på dina                
lektioner? 
(eventuell följdfråga) 
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(Bilaga 3) 

Enkätfrågor 

Vad tycker du om Engelska I skolan och på fritiden  
 
 
Jag är:  
Flicka _____  
Pojke _____ 
Vill inte berätta ______  
 
  
1. Brukar du använda dig av engelska språket på fritiden?  

Nej ________________ 
Ja _________________ 
 

Om du har ringat in Ja, skriv hur: ( exempel, film på engelska, musik, tv-spel,               
böcker eller annat. Max 3 stycken exempel.) 

 
______________________________________________________________ 
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    Ring in det alternativ som passar bäst in på dig.  
 
2.Jag tycker Engelska är:  
Jättelätt            Lätt                 Medel                       Svårt              Jättesvårt  
  
  
3. Jag tycker Engelska är:   
Jätteroligt             Roligt                    Medel  Tråkigt   Jättetråkigt  
 
 
4. Jag förstår när någon pratar Engelska med mig:   
Jättebra Bra          Medel      Dåligt       Inte alls  

 
  
5. Jag tycker det är jobbigt att prata engelska på fritiden: 
Jättemycket Mycket         Medel                        Lite  Inte alls  
 
  
6. Jag tycker det är jobbigt att prata engelska i klassrummet: 
Jättemycket Mycket         Medel                       Lite  Inte alls  
 
Om du har ringat in jättemycket eller mycket beskriv kort varför: 
 
______________________________________________________________________ 
 
  
 
Tack för ditt svar! Ha en bra dag.  
/Frida  
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