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Sammandrag 

Engelskan tar idag stor plats vid universitetet. För att utbildning och forskning ska kunna vara 

internationellt gångbara måste det kunna ske ett utbyte på såväl utbildningsnivå som 

forskarnivå både till och från Sverige och då behöver engelska kunna användas. Denna 

undersökning försöker ta reda på om studenter vid program vid Uppsala universitet som har 

olika mycket engelska i undervisningen har olika attityder till svenska språket inom skilda 

domäner i samhället utanför universitetsvärlden. Tre grupper togs fram som har varierande 

grad av engelska i sin undervisning: juridikstudenter, psykologistudenter samt 

naturvetarstudenter. Resultatet visade att det var mycket liten skillnad mellan de tre 

grupperna; överlag anses svenskan vara viktig inom samtliga domäner i Sverige. 

Nyckelord: språkval vid universitetet, attityder, engelska i undervisningen.  
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1 Inledning 

Det har knappast undgått någon att engelskan har ett väldigt stort inflytande i Sverige för 

närvarande. Oavsett vart du vänder dig kan du se spår av engelskan. Ifrån framför allt USA 

strömmar den in via media och populärkultur i form av filmer, tv, böcker och tidningar. 

Mycket av våra egna media, både vad gäller nyheter och underhållning, handlar om eller 

kommer från det stora landet på andra sidan havet. Även internet hjälper till i denna 

utveckling, det är svårt att spendera särskilt mycket tid på internet utan att stöta på sidor på 

engelska (enligt Wikipedias Languages used on the Internet använder sig 56 % av alla 

webbsidor på internet av engelska, medan 0,4 % använder svenska) nästan oavsett vad man 

letar efter. 

Men det är inte bara i media som engelskan syns mycket, även i vårt eget språksamhälle 

dyker det upp titt som tätt i olika former. Vi lånar ord och begrepp, bland annat i direktlån 

(t.ex. web eller radio) eller översättningslån (t.ex. brevvän), och särskilt om man ser till talat 

språk märker jag ju själv hur mycket engelska uttryck (t.ex. nice eller tough luck) används i 

stor utsträckning för att man har tillgång till ett större ordförråd. Engelskan påverkar inte bara 

det svenska språket utan även vilket språk som begagnas. Inom flera stora områden, eller 

domäner, används engelska i stor utsträckning idag. 

En stor anledning till detta är förstås globaliseringen i dagens samhälle. Det är viktigt att 

kunna nå ut även utanför Sverige och då behövs ett språk som fler förstår, och engelskan har 

onekligen blivit ett sådant språk idag. Detta visar sig på flera sätt. Dels anpassar sig 

internationella företag, eller utbildningar som tar in internationella studenter, genom att välja 

engelska som koncernspråk respektive undervisningsspråk för att alla ska kunna 

kommunicera och ta till sig information, dels förbereder både företag och utbildning, även på 

lägre nivå, för denna globalisering genom att använda engelska redan innan det finns några 

internationella individer som behöver tas hänsyn till för att det anses fint eller användbart. 

Att engelska har så stor plats som den har väcker en hel del blandade känslor. Många är 

positiva eftersom det öppnar upp världen på ett helt annat sätt. Eftersom så många behärskar 

språket åtminstone till en viss grad är det mycket mer inkluderande att använda engelska än 

andra språk. Många andra är dock negativa eftersom de oroar sig för att svenskan ska 

”dränkas” av engelskan (Engzell, 2014), det vill säga att engelskan ska ta över mer och mer 

tills svenskan en dag inte finns kvar. 

En domän som fått mycket uppmärksamhet vad gäller användning av engelska är den 

högre utbildningen i Sverige (Letmark, 2015). Vid landets universitet och högskolor ges 
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många utbildningar helt eller delvis på engelska. Språkets utbredning varierar dock stort 

beroende på flera faktorer: nivå på utbildningen, lärosäte och ämne. Till exempel har de 

naturvetenskapliga ämnena sedan länge varit mycket influerade av engelska, med engelska 

som föreläsningsspråk redan på grundnivå, medan till exempel juridik fortfarande nästan 

uteslutande använder sig av svenska. Anledningarna till språkvalet på en utbildning kan vara 

många. Inom de naturvetenskapliga ämnena finns det så stor mängd forskning på engelska att 

man för att kunna arbeta med det på högre nivåer måste kunna engelska, medan juridik i 

högre grad är bundet till det land och språk där det lärs ut. Det kan också vara uppdelat på 

olika delar av utbildningen, medan psykologstudenter vid Uppsala universitet har nästan all 

kurslitteratur på engelska så är undervisningsspråket på föreläsningar och seminarier 

fortfarande svenska. 

Jag har själv studerat vid flera olika institutioner vid Uppsala universitet och sett med egna 

ögon hur olika det är på olika utbildningar. Som psykologstudent läste jag på engelska medan 

jag pratade och skrev uteslutande på svenska, alla föreläsningar var på svenska och allt arbete 

vi gjorde i form av laborationer och seminarier var på svenska. Som matematikstudent hade 

jag nästan all kurslitteratur på engelska (vi hade en bok första kursen som var på svenska men 

som knappt användes), föreläsningarna var väldigt blandade men gick stadigt från svenska till 

engelska (första terminen var alla kurser på svenska, termin tre var en av fyra kurser på 

svenska), och vi lämnade in uppgifter och gjorde övningar på det språk föreläsningarna var. 

Som språkstudent slutligen har jag inte använt engelska över huvud taget på mina tre terminer 

här, vilket dock självklart var förväntat då jag studerar svenska språket. 

Eftersom jag tack vare min brokiga studiebakgrund numera umgås med både naturvetare 

och språkvetare började jag intressera mig för hur skillnaderna i undervisningsspråk påverkar 

studenternas attityder till språk i övrigt. I diskussioner om olika ämnen har jag fått 

uppfattningen att naturvetare inte bryr sig lika mycket om ifall de använder engelska eller 

svenska. De läser helst på engelska och dylikt medan så inte är fallet bland språkvetare. 

Jag har därför nu valt att göra en attitydundersökning mellan några olika grupper av 

studenter vid Uppsala universitet för att undersöka hur de faktiskt ställer sig till svenskan 

inom andra domäner än just sina studier för att se om de har blivit påverkade av vilket språk 

de själv arbetar mest på. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på om studenter på program med olika mycket 

engelska i undervisningen vid Uppsala universitet har olika attityder till det svenska språket. 

Min hypotes är att ju mer engelska studenterna har vant sig vid i sitt eget arbete, desto mindre 

viktigt tycker de att det svenska språket är inom andra domäner. 

2 Tidigare forskning 

Det svenska samhället och språket har i alla tider påverkats av andra språk. Människor flyttar 

på sig och för på så sätt med sig språk, dialekter, nya ord och liknande över stora områden. 

Redan under medeltiden var svenskan mycket påverkad av tyskan, både lågtyska och 

högtyska, och detta inflytande fortskred ända till 1600-talet (Pettersson, 2005 s. 132). Efter 

det var det framför allt franskan som spelade stor roll för vårt språk under 1600- och 1700-

talen, medan engelskan har blivit relevant först på 1900-talet. 

Trots stort inflytande från andra språk har svenskan bara blivit starkare under denna tid. På 

1300-talet blev svenskan förvaltningsspråk i Sverige. I och med reformationen trängde 

svenskan ut latinet som kyrkans språk och på 1700-talet tryckte Vetenskapsakademien hårt på 

att svenskan skulle bli ett vetenskapsspråk. Trots stort inflytande på språket har det alltså inte 

varit fråga om att något språk skulle byta ut svenskan, tvärtom.  

Idag oroar sig många över engelskans inflytande på svenskan. I hela världen finns det 

omkring 400 miljoner modersmålstalare av engelska, medan man räknar med att 350 miljoner 

ytterligare har språket som andra- eller främmandespråk (Hyltenstam, 2004). Som jämförelse 

har svenskan över 8 miljoner talare i Sverige, 300 000 i Finland samt ytterligare några 

tiotusental i övriga världen (Josephson, 2004b). När man ser på dessa siffror kan svenskan 

tyckas vara otroligt svag, men faktum är att bland de cirka 6 000 språk man räknar med att det 

finns i världen så har endast cirka 250 av dessa över en miljon talare. Svenskan är alltså är 

starkt språk i världen. 

Men engelskans ställning idag går knappast att förneka. Det har blivit till ett utbrett 

kontaktspråk i stora delar av världen, inte minst i Europa. En stor anledning till detta är den 

stora tillgången vi har till språket både i vårt eget land via nyheter, media, filmer, internet men 

också genom tillgången till resor som tillsammans bidrar till att vi utsätts för engelska väldigt 

mycket. I Sverige räknar man med att ungefär 75 % av alla vuxna kan föra en 

vardagskonversation på engelska i dag och till exempel Kenneth Hyltenstam (2004) hävdar att 
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det finns anledning att numera se engelskan som ett andraspråk i Sverige i stället för ett 

främmandespråk. 

2.1 Språkpolitik 

För att värna om ett språks status och plats krävs det så kallad språkpolitik och 

språkplanering. Hyltenstam skriver om språkpolitik att i ”snäv bemärkelse menas en stats 

lagar och andra regelverk angående språk”, men fortsätter sedan att det i praktiken också 

innefattar det som ligger till grund för dessa regler, samt hur de genomförs (Hyltenstam, 

2004). Språkpolitik handlar alltså om hur staten värnar om språket eller språken i landet. 

Detta innefattar en stor mängd olika områden och kan göras på många olika sätt. Det handlar 

om rättigheter till språk, hur man ska lära sig språk, hur stor vikt som skall läggas vid andra 

språk än de egna, hur man behandlar nya ord och så vidare. 

När man talar om ett språks inflytande på ett annat handlar det oftast om tre olika sorters 

inflytande: importord, kodväxling och domänförlust. Importord är den sortens inflytande det 

oftast handlar om när det kommer till engelskans inflytande över svenskan. Namnet är 

självförklarande, det handlar här om ord som vi har tagit från ett annat språk och 

implementerat i vårt eget på ett eller annat sätt. Det hörs ofta klagomål på hur mycket 

engelska vi blandar in i svenskan, framför allt vad gäller ord och uttryck. Men trots rädslan 

mot engelskan så är ändå bara ungefär 10 % av alla nya ord engelska importord, och de som 

är rädda för att dagens tidningar är alltför anglifierade kan lugna sig med att det i 

undersökningar har kommit fram att bara 0,3 till 1 % av orden i artiklar från svenska 

dagstidningar är engelska ord (även om det här bara har räknats ord som kommit in i vårt 

språk efter 1950). 

Den andra sortens inflytande är det som kallas för kodväxling. Med kodväxling menas att 

en person kan växla mellan två eller fler språk i samma samtal, exempel på detta är när vi 

blandar in engelska uttryck när vi pratar med någon på svenska (så som att svara med ”You 

wish!”). Det är även vår förmåga till kodväxling som gör att vi inte har några problem med ett 

citat på engelska (eller norska eller danska för den delen) mitt i en annars svensk text. Denna 

sortens inflytande är nog den som det pratas minst om och som uppkommer som en reaktion 

på ett bredare ordförråd snarare än en önskan att tala ett annat språk. För faktum är att ju 

språkkunnigare vi är desto bättre kan vi nyansera vårt språk och detta är något som många 

använder sig av omedvetet. 
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Den sista sortens inflytande är den som är mest relevant för denna uppsats, nämligen 

domänförlust. Med domänförlust menas, precis som namnet antyder, att ett språk förlorar sin 

förmåga att användas inom en viss domän. En domän kan vara till exempel högre utbildning, 

forskning, naturvetenskap eller religion och domänförlust är därför något mycket allvarligt för 

ett språk. Men att olika språk används olika mycket inom olika domäner är något som ändå 

sker naturligt. För forskare är det viktigt att de kan nå ut till många, ofta kollegor som sitter i 

många olika länder och därför har engelskan idag fått en funktion av lingua franca när 

personer behöver kommunicera och inte kan tala sina egna språk med varandra. Detta behöver 

inte vara något dåligt för något av språken i sig utan man kan utöver redan nämnda begrepp 

även tala om parallellspråkighet och diglossi. 

Parallellspråkighet innebär att man kan använda flera språk likvärdigt inom samma 

domäner, och är det som är mest önskvärt i Sverige idag. Detta innebär nämligen att båda 

(eller alla) språken fortsätter att utvecklas inom dessa domäner, vilket i sin tur ger möjlighet 

för dem att fortsätta användas. 

Diglossi innebär att olika språk tar över olika domäner, så som det till exempel var förr i 

Sverige när latinet härskade över kyrkan medan förvaltningsspråket var svenska. Diglossi kan 

fungera men innebär en del svårigheter, till exempel kanske alla inte har tillgång till att lära 

sig språken på samma sätt, vilket i så fall stänger ute hela domäner för dem som inte kan lära 

sig det språket. 

I värsta fall kan ett språk helt tränga ut ett annat, detta kallas för språkdöd och sker i flera 

olika steg: 

1. Ord lånas in från det andra språket. 

2. Grammatiska småord lånas in, så som prepositioner eller konjunktioner. 

3. Struktur lånas in, så som böjningsändelser. 

4. Större strukturdrag lånas in, till exempel att bestämd slutartikel slopas. 

5. Det andra språket har helt tagit över och det första språket har drabbats av språkdöd. 

(Josephson, 2004b) 

Här ser vi alltså tydligt att svenskan inte löper någon större risk för språkdöd på ett bra tag 

framöver, vi är i själva verket bara på första steget, vilket många språk (inklusive engelskan) 

är utan att löpa någon risk för språkdöd.  
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2.2 Engelskan inom högre utbildningar 

1999 hölls ett möte med utbildningsministrar från ett stort antal europeiska länder i Bologna. 

Detta möte gav upphov till den så kallade Bolognaprocessen som innebär ett samarbete 

mellan europeiska länder vad gäller högskoleutbildning. De länder som gått med i samarbetet, 

hittills 45 länder, arbetar för tre huvudmål: att främja mobilitet, anställningsbarhet samt 

Europas konkurrens- och attraktionskraft som utbildningskontinent (UHR, 2019: 

Bolognaprocessen). I praktiken innebär dessa mål att man vill arbeta för att utbildningar inom 

Europa ska följa liknande system så att det lättare går att förflytta sig mellan länder med sin 

utbildning, både under och efter. Bland annat resulterade detta i att man genom 

Högskolereformen 2007 anpassade poängsystemet på kurser och utbildningar så att de 

motsvarar lika mycket tid som i resten av Europa, det som förut var 5 poäng blev nu 7,5 

poäng. Även systemet för utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå sattes på plats, 

detta för att underlätta för studenter att till exempel studera vidare på avancerad nivå i ett 

annat land. 

En viktig konsekvens av processen är att högskolorna i Sverige har börjat arbeta för att 

underlätta för utländska studenter att studera här, vilket har bidragit till att allt fler, både 

kurser och program, ges på engelska. 2008 fanns det 123 program i Sverige som gavs på 

engelska och 2009 annonserades 18 % av alla kurser och 25 % av alla program som 

engelskspråkiga, bland annat 65 % av alla program på avancerad nivå (Söderlundh, 2010). 

Hösten 2019 annonserades 35 % av alla kurser som engelskspråkiga och 41 % av program, 

med 64 % av de avancerade programmen (Uppsala universitet: Kurser och program). 

Engelskan har alltså redan en stor plats vid våra högre utbildningar och den största 

anledningen till detta är internationaliseringen. Ett större utbyte av information mellan länder 

medför ett större behov att kunna delta i detta informationsutbyte, åt båda hållen. Vi blir alltså 

både mer måna om att lära oss engelska för att kunna röra oss friare inom utbildning och 

arbete i olika länder, och vi anpassar oss för att andra lättare ska kunna ta sig hit.  

Trots att detta anses väldigt positivt så har språkvalet självklart konsekvenser för 

studenterna. Undersökningar visar att studenterna ställer färre frågor under föreläsningen men 

fler efteråt när föreläsningen ges på engelska, samt för sämre anteckningar som de senare 

arbetar mer med själva (Söderlundh, 2010). 

I sin artikel Svenska, English eller Deutsch – Om språksituationen vid svenska universitet 

och högskolor, publicerad i Engelskan i Sverige (Svenska språknämnden, 2004) tar Britt-

Louise Gunnarsson upp frågan om undervisningsspråk på universitet utifrån tre grupper: 
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enbart svenska, engelska eller det hon kallar Europeisk språkmångfald. Hon tar i artikeln upp 

fördelar och nackdelar med de tre gruppernas förhållningssätt. 

Om engelska blev det språk som används uteslutande inom universitetsvärlden uppstår 

problem med att det vetenskapliga svenska språket skulle försvinna, skriver Gunnarsson, och 

vi skulle så småningom sakna termer och ett språk som går att använda på svenska om de 

vetenskapliga ämnena vilket skulle innebära att om en individ inte kan läsa eller tala engelska, 

eller i varje fall inte kan det så bra, så skulle denna inte kunna ta till sig någon information om 

det som händer inom vetenskapsvärlden eller kunna skaffa sig en högre utbildning. Det blir en 

demokratifråga om hur vetenskapen ska kunna spridas i samhället. 

Däremot skulle det kunna bli någon form av funktionell diglossi där engelskan används 

som högspråk inom den vetenskapliga världen medan svenskan används mer 

populärvetenskapligt när det kommer till att förmedla resultat och liknande till gemene man. 

Om man däremot skulle sträva mot en europeisk mångfald inom den akademiska världen 

skulle det i stället bli väldigt uppdelat. De flesta kan bara ett språk utöver svenska och 

engelska och skulle då behöva välja vilket språk de vill specialisera sig i tidigt, kanske innan 

det egentligen skulle vara lämpligt. Det blir också mycket svårt att kommunicera mellan de 

olika språken, vilket å andra sidan skulle vara positivt för svenskan som antagligen skulle bli 

lingua franca mellan dem. 

Till sist så finns det självklart problem även om man skulle sträva efter att bara använda 

svenska också. Vi skulle bli mycket mer isolerade i vetenskapsvärlden eftersom vi mest skulle 

kunna arbeta i Sverige och det skulle kunna bli problem med jämställdheten om det skulle bli 

så att endast en liten elit blev internationell. 

2.3 Engelskan vid Uppsala universitet 

I en undersökning som Britt-Louise Gunnarsson och Katarina Öhman gjorde i mitten av 90-

talet skickade de en enkät till samtliga institutioner vid Uppsala universitet där de frågar hur 

språk används i undervisningen samt i vilken riktning de vill röra sig i. 

Gunnarsson sammanfattar resultaten i sin artikel Svenska, English eller Deutsch – Om 

språksituationen vid svenska universitet och högskolor (Svenska språknämnden, 2004). Hon 

väljer här att illustrera resultaten i det hon kallar för språkvalstriangeln, en triangel med 

svenska i ena hörnet, engelska i det andra och europeisk mångfald i det tredje. Resultaten från 

undersökningen visas sedan i denna triangel i form av symboler för de olika fakulteterna där 
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de befinner sig i triangeln, med pilar som visar i vilken riktning de önskar röra sig i. 

Gunnarsson visar även två olika trianglar, en för studier på grundnivå och en för forskarnivå. 

Jag väljer här att inte redovisa hela resultatet av denna undersökning utan kommer enbart 

att visa på de fakulteter som är relevanta för mitt eget arbete här, samt enbart på grundnivå. 

Gunnarssons beskriver då hur Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är den som ligger 

närmast engelska på grundnivå, mer bestämt bedöms de använda svenska och engelska lika 

mycket, men knappt något annat språk. De uttrycker dessutom ingenting om riktning de vill 

röra sig i utan är nöjda där de är. Vad gäller den samhällsvetenskapliga fakulteten, dit 

institutionen för psykologi hör, befinner de sig mycket närmre det hörn som representerar 

enbart svenska, med mindre än en femtedel engelska, men också en aning mot hörnet för 

europeisk språkmångfald vilket alltså betyder att de även använder sig en del av andra 

europeiska språk. De uttrycker dock en vilja att röra sig mot att använda sig av lite mer 

engelska. Vad gäller den juridiska fakulteten är det den fakultet som ligger allra närmast att 

enbart använda svenska i sina utbildningar, med mycket lite engelska samt inga andra språk. 

Även de vill dock röra sig mot att använda mer engelska, ännu mer än den 

samhällsvetenskapliga fakulteten. 

2004 utförde Björn Melander en uppföljning av denna studie vid Uppsala universitet 

(Melander, 2004). Han skickade då ut en till stor del lik enkät som nådde ut till samtliga 

fakulteter vid universitetet och presenterar sina resultat i jämförelse med resultaten som 

Gunnarsson fick tidigare. För de tre fakulteter som är relevanta här så uppger den juridiska 

fakulteten lägre andel engelska i undervisningen, både på föreläsning samt seminarier och 

gästföreläsningar. Samhällsvetenskapliga fakulteten anger något högre andel engelska, medan 

den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en mer klar ökning i användandet av engelska. 

Det finns alltså en stor del av undervisning vid svenska universitet som genomförs på 

engelska, och språket samsas med svenskan på stora områden. Trots detta så är det väldigt få 

som lägger ner mer tid på detta genom att till exempel utforma språkpolicies eller liknande. 

2009 hade sju lärosäten och en enskild fakultet i Sverige tagit fram sådana policies, medan 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet tog beslut om reglering av 

språken redan 2006 (Söderlundh, 2010). Det var inte förrän i slutet av 2018 som en officiell 

språkpolicy för hela Uppsala universitet slogs fast. Denna policy trycker framför allt på fyra 

punkter: språklig medvetenhet, parallellspråkighet, flerspråkighet samt klarspråk. Vad som 

menas med detta är att det ska läggas vikt vid språkets roll i undervisningen och hur språkval 

påverkar individer, att svenska och engelska ska användas parallellt utan att svenskan förlorar 

sin plats som ett funktionellt fackspråk, att även andra språk än svenska och engelska ska 
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välkomnas och tas till vara på, samt att universitetet i all sin kommunikation ska sträva efter 

klarspråk på samma sätt som andra statliga myndigheter. Policyn går vidare mer detaljerat in 

på hur detta ska användas i praktiken inom de olika delarna vid universitetet så som forskning 

och forskarutbildning, grund- och avancerad utbildning samt inom administrationen. Hela 

policyn präglas av en insikt av att språket är en viktig del i allt arbete och strävar efter att 

arbeta för ett internationellt gångbart universitet utan att det ska gå ut över svenska språkets 

status. 

Språk är alltså en viktig fråga inom universitetet och något som behöver fortsättas att 

arbetas med. Det är något som denna uppsats strävar efter att hjälpa till med. 

3 Metod och material 

Min studie består av två delar: en om språkfördelningen i kurslitteratur och en 

enkätundersökning om studenters attityder till svenska språket inom olika domäner. Det är tre 

grupper jag har undersökt: psykologstudenter, juridikstudenter samt naturvetarstudenter. 

Undersökningen om kurslitteratur är en enkel sammanställning där jag gått igenom 

litteraturlistor för kurser på grundnivå för de tre grupperna (för naturvetarna är det kurser som 

ingår i kandidatprogrammen för matematik, fysik och kemi) och räknat hur många böcker 

som är på engelska och hur många som är på svenska. 

Till enkätundersökningen har jag har valt ut fyra domäner som jag vill undersöka: skolan 

(grundskolan och gymnasiet), politik och samhälle, kultur samt arbetslivet. Dessa domäner 

valdes ut för att det är domäner som de allra flesta har erfarenhet av och som täcker stora 

delar av samhället, och därför kan tänkas ge mer relevanta uppgifter för min undersökning. 

3.1 Enkäten 

Enkäten gjordes i Google formulär och bestod av sju delar. Första delen var enbart en text 

som beskrev vad enkäten handlade om samt ett påpekande om att de följande frågorna bara 

rörde svenskan i sig och att deltagarna inte skulle svara på frågorna i jämförelse med något 

annat språk. Del två frågade deltagarna om personuppgifter i form av kön, ålder och 

studieprogram. Del tre till sex behandlade de fyra olika domäner som jag valt ut för min 

undersökning med sju frågor till varje del. Alla frågor var på formen av ”hur viktigt tycker du 

att det är med…” där deltagarna fick svara genom att kryssa i var de placerade sig på en 

femgradig skala från ”Inte viktigt alls” till ”Mycket viktigt”. Den sista delen tackade för 
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deltagandet samt ställde en öppen fråga, som inte var obligatorisk till skillnad från alla de 

andra frågorna, om ifall deltagaren hade några övriga åsikter om ämnet eller enkäten. 

Frågorna var följande: 

• Skolan 

o Hur viktigt tycker du att det är att alla lär sig läsa, i förhållande till andra 

ämnen i skolan? 

o Hur viktigt tycker du att det är att alla lär sig skriva, i förhållande till andra 

ämnen i skolan? 

o Hur viktigt tycker du att det är att lära sig läsa olika typer av texter på 

svenska, t.ex. artiklar, uppsatser, facklitteratur, skönlitteratur, 

argumenterande texter m.m.? 

o Hur viktigt tycker att det är att lära sig skriva olika typer av texter på 

svenska, t.ex. artiklar, uppsatser, argumenterande texter m.m.? 

o Hur viktigt tycker du det är att lära sig att prata inför folk, t.ex. tal, 

presentationer m.m.? 

o Hur viktigt tycker du att det är att ämnen som inte är språk lärs ut på 

svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att svenska lärs ut på svenska? 

 

• Politik och samhälle 

o Hur viktigt tycker du att det är att politiska beslut, t.ex. lagförslag, 

pressmeddelanden m.m. finns tillgängligt på svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att beslut i EU översätts till svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att politiker anstränger sig att uttrycka sig på 

ett enkelt sätt i offentliga sammanhang? 

o Hur viktigt tycker du att det är att svenska behåller sin status som officiellt 

språk i EU? 

o Hur viktigt tycker du att det är att svenska politiker kan uttrycka sig väl på 

svenska i tal och skrift? 

o Hur viktigt tycker du att det är att officiella hemsidor, t.ex. för kommuner, 

staten, regeringen, statliga organisationer, finns tillgängliga på svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att du kan höra av dig till myndigheter och 

statliga organisationer på svenska och få svar på svenska? 
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• Kultur 

o Hur viktigt tycker du att det är att det skrivs böcker på svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att det översätts böcker till svenska från 

andra språk? 

o Hur viktigt tycker du att det är att det produceras filmer/tv-program på 

svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att filmer/tv-program textas på svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att barnfilmer dubbas till svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att vuxenfilmer dubbas till svenska? 

o Hur viktigt tycker du att det är att det produceras musik på svenska? 

 

• Arbetslivet 

o Hur viktigt är det för dig att kunna använda svenska som arbetsspråk, t.ex. i 

mejl, producerat material m.m., på din arbetsplats? 

o Hur viktigt är det för dig att kunna använda svenska i vardagliga 

konversationer med dina arbetskamrater? 

o Hur viktigt är det för dig att möten på din avdelning hålls på svenska? 

o Hur viktigt är det för dig att möten på högre nivåer i organisationen hålls på 

svenska? 

o Hur viktigt är det för dig att mejl och dokument som skickas till dig i arbetet 

är på svenska? 

o Hur viktigt är det för dig att du kan svara på mejl och dokument på 

svenska? 

o Hur viktigt är det för dig att du kan få anställningsavtal och villkor på 

svenska? 

3.2 Material 

För denna undersökning valdes som nämnts tre grupper av studenter ut: naturvetare (endast 

matematiker, fysiker och kemister), psykologstudenter samt juridikstudenter, och anledningen 

till att just dessa tre grupper valdes är deras olika grad av engelska i undervisningen. Jag har 

här tittat på tre olika aspekter: studielitteratur, undervisningsspråk samt vilket språk som talas 

och skrivs i inlämningsuppgifter och laborationer (hädanefter kallat arbetsuppgifter). Som 

nämndes i inledningen har naturvetare väldigt mycket på engelska, efter första kursen så är all 
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litteratur på engelska, föreläsningar hålls på både engelska och svenska men med ökad 

användning av engelska ju senare termin det rör sig om och arbetsuppgifter anpassas oftast 

efter vilket språk föreläsaren talar. Psykologstudenter har i sin tur nästan all litteratur på 

engelska medan undervisningsspråk och arbetsspråk är svenska och hos juridikstudenterna 

dominerar svenskan inom alla tre kategorier. Jag valde dessa grupper trots att det såklart finns 

flera program som uppfyller samma kriterier för att jag har kontakter inom dessa och därför 

lätt kunde nå ut med min enkät till dem. Även om jag har kontakter även bland språkvetarna 

så valde jag att inte ta med denna grupp då jag ansåg att deras åsikter i ämnet inte skulle vara 

lika representativa.  

Tabell 1. Språkfördelning på program. 

 Studielitteratur Undervisningsspråk Arbetsuppgifter 

Psykologstudenter Mest engelska Svenska Svenska 

Naturvetare Mest engelska Går mot engelska Efter 

undervisningsspråk 

Juridikstudenter Mest svenska Svenska Svenska 

 

För att enkelt kunna nå ut till så många som möjligt inom de efterfrågade programmen gjordes 

enkäten som sagt online och skickades sedan ut i Facebookgrupper för samtliga program samt 

en mejllista för naturvetarna för att nå ut till lika många. Sammanlagt nådde enkäten ut till 

ungefär 400 personer i samtliga grupper.  

Figur 1–3. Könsfördelning bland svarande. 

 

73 juridikstudenter svarade, varav 38 kvinnor och 35 män. Deltagarna var födda mellan 1973 

och 1997, med de flesta (66 av 73) födda mellan 1990 och 1997. 

Bland naturvetarna var det 71 svarande, 28 kvinnor och 43 män, som var födda mellan 

1979 och 1997, varav 56 av 71 var födda mellan 1992 och 1997. 
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Av de 21 svarande av psykologstudenterna var 11 kvinnor, 9 män och 1 svarade att de 

definierade sig som annat än man eller kvinna. Deltagarna var födda mellan 1987 och 1995. 

 

 

Figur 4. Åldersfördelning bland svarande. 

3.3 Analys av materialet 

För att analysera det insamlade materialet sammanställdes alla svar, skalade med ett värde 1 

för ”Inte alls viktigt” till 5 för ”Mycket viktigt”, i tabeller för varje enskilt program. För varje 

fråga togs sedan medianen ut för svaren. Median innebär att alla svarsvärden sorteras efter 

storleksordning och sedan ser man på det värde som ligger i mitten av dessa tal. Dessa värden 

sammanställdes sedan så att de kunde jämföras med medianen som fåtts för de andra 

programmen i varje fråga. På så sätt kunde skillnaden mellan programmen ses för varje fråga. 

3.4 Bortfallsanalys 

Undersökningen hade ett relativt stort bortfall av svar. För naturvetarna och juridikstudenterna 

låg svarsfrekvensen på ungefär 18 %, medan det för psykologstudenterna var så lågt som 5 %. 

Jan Trost skriver i Enkätboken att man generellt får räkna med ett bortfall på 25–50 % (Trost, 

2012), vilket alltså är betydligt lägre än vad jag hade. 
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Det finns självklart många anledningar till att det faller bort svar i alla undersökningar, inte 

minst internetbaserade sådana. Att jag nådde ut till de flesta via Facebook har både fördelar 

och nackdelar: jag når ut till många på en gång, men det är också en sida där användarna 

bombarderas med inlägg från alla möjliga ställen och därför är det lätt hänt att även de som 

kanske skulle ha varit intresserade av att svara på enkäten missar den, eller helt enkelt att det 

inte verkar lika viktigt bland alla andra inlägg som dyker upp på skärmen. 

Bortfallet var störst bland psykologstudenterna, något som jag tror kan bero på att de 

generellt har väldigt många undersökningar. I de grupper jag lade ut min enkät så var 

psykologgrupperna de enda där det fanns andra inlägg för just undersökningar. Det kan alltså 

ha blivit så att min enkät föll bort eftersom de behöver ta ställning till undersökningar mycket 

oftare än de andra programmen. Att jag då dessutom kom som utomstående med en 

undersökning som inte rörde psykologi kan alltså ha påverkat det hela negativt. 

Överlag tror jag att det faktum att jag själv inte studerar samma ämnen som 

svarspersonerna kan ha resulterat i att färre svarar då de känner att det inte är lika relevant för 

dem. 

4 Resultat 

I detta kapitel kommer resultaten att redovisas. Först kommer resultaten av min undersökning 

av språkfördelningen på kurslitteraturen på de olika programmen. I avsnitt 4.2 beskrivs sedan 

resultaten för varje studentgrupp var för sig, sedan de analyserade resultaten för 

jämförelserna.  

4.1 Språkfördelningen på kurslitteratur 

För att illustrera hur det ser ut just vid Uppsala universitet när det kommer till det engelska 

språket i undervisningen ska jag här beskriva hur det ser ut vid några olika utbildningar 

genom att se på vad kursplanen säger om språket samt hur språket i litteraturen är fördelad. 

De delar jag valt att titta på är kurser i juridik, psykologi, matematik, kemi och fysik på 

grundnivå. 

Om vi börjar med att se på hur det ser ut på de ämnen som hör till den Teknisk- 

naturvetenskapliga fakulteten så hävdar kursplanerna för kandidatprogrammen i matematik 

och fysik att undervisningen ges på svenska eller engelska medan litteraturen för det mesta är 
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på engelska. I praktiken så anpassas dock undervisningsspråket efter eleverna och kan därför 

frångå vad som anges i kursplanen. 

Vad gäller litteraturlistorna för kurserna på grundnivå ser man att litteraturen onekligen för 

det mesta är på engelska: matematik har 48 kurser som använder sammanlagt 45 böcker varav 

9 är på svenska, fysik har 39 kurser som använder sammanlagt 49 böcker varav 7 på svenska 

och kemi har 38 kurser på grundnivå som använder sammanlagt 48 böcker varav 4 är på 

svenska. Engelskan dominerar alltså kraftigt inom litteraturen. 

Inom psykologi står det inget i kursplanen om undervisningsspråk vilket gör att det kan 

antas vara svenska. På grundnivå används sammanlagt 48 böcker varav 21 är på engelska. 

Även inom juridik antas undervisningsspråket vara svenska då inget annat anges. Här 

används hela 83 böcker på grundnivå varav endast 6 är på engelska, och då är 4 av dessa i 

kursen om internationell rätt. Utanför detta ämne används alltså endast 2 böcker på engelska 

på grundnivå. 

Tabell 2. Språkfördelning kurslitteratur. 

 Engelska Svenska Andel engelska 

Psykologi 21 27 44 % 

Juridik 6 77 7 % 

Naturvetenskap 122 20 86 % 

- Matematik 36 9 80 % 

- Fysik 42 7 86 % 

- Kemi 44 4 92 % 

Totalt 271 144 65 % 

4.2 Enkätresultat 

Här kommer jag nu gå igenom resultatet från enkäten. Först kommer resultaten från varje 

studentgrupp gås igenom var för sig, sedan kommer dessa att jämföras med varandra. Sist 

kommer resultatet jämföras inom de fyra domänerna samt mellan dessa. 

4.2.1 Juridikstudenter 

I kategorin ”Skola” svarade juridikstudenterna överlag högt. Alla frågor utom tre fick 5 som 

medianvärde, två fick fyra och det enda som rankades lite lägre var frågan ”Hur viktigt tycker 

du att det är att ämnen som inte är svenska lärs ut på svenska?” som fick medianvärde 3. I 



   
 

20 
 

kategorin ”Politik och samhälle” var det också höga värden, 5 på alla frågor förutom frågan 

”Hur viktigt tycker du att det är att beslut i EU översätts till svenska?” som fick ett 

medianvärde på 4. I kategorin ”Kultur” var det dock lite mer blandade resultat, endast en 

fråga fick 5 som medianvärde, frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att barnfilmer dubbas 

till svenska?” fick 3 och frågan ”Hur viktigt tycker du att det är att vuxenfilmer dubbas till 

svenska?” fick 1 med överväldigande majoritet (57 av 73 svar rankade denna fråga som 1, 

alltså ”Inte viktigt alls”). Resten av frågorna fick ett medianvärde på 4. Den sista kategorin, 

”Arbetslivet” hade däremot mycket mer skilda resultat gentemot de andra kategorierna. Inga 

frågor fick ett medianvärde på 5 och endast en på 4, ”Hur viktigt är det för dig att du kan få 

anställningsavtal och villkor på svenska?”. Frågan ”Hur viktigt är det för dig att mejl och 

dokument som skickas till dig i arbetet är på svenska?” fick ett medianvärde på 2 och resten 

av frågorna fick 3.  

 

Tabell 3. Resultat juridikstudenter. 

Skolan Viktigt att 

lära sig läsa 

Viktigt 

att lära 

sig 

skriva 

Läsa olika typer 

av texter 

Skriva 

olika 

typer av 

texter 

Prata inför 

folk 

Svenska lärs 

ut på 

svenska 

Andra ämnen på 

svenska 

Median 5 5 5 4 4 5 3 

Politik Politiska 

beslut på 

svenska 

EU 

översätts 

till 

svenska 

Enkelt uttryckt 

offentligt 

Svenskan 

officiellt 

språk i 

EU 

Politiker 

uttrycka 

sig väl på 

svenska 

Officiella 

hemsidor på 

svenska 

Höra av sig till 

myndigheter på 

svenska 

Median 5 5 4 5 5 5 5 

Kultur Böcker 

skrivs på 

svenska 

Böcker 

översätts 

till 

svenska 

Produceras 

film/tv på 

svenska 

Texta 

film/tv 

på 

svenska 

Barnfilmer 

dubbas 

Vuxenfilmer 

dubbas 

Produceras 

musik på 

svenska 

Median 5 4 4 4 3 1 4 

Arbetslivet Svenska 

som 

arbetsspråk 

Använda 

svenska 

med 

kollegor 

Avdelningsmöten 

hålls på svenska 

Större 

möten på 

svenska 

Mejl till 

dig på 

svenska 

Svara på 

mejl på 

svenska 

Anställningsavtal 

och villkor på 

svenska 

Median 3 3 3 3 2 3 4 

4.2.2 Naturvetarstudenter 

Hos naturvetarstudenterna fick endast tre frågor i kategorin ”Skolan” 5 i värde, 3 fick 4 och 

frågan om huruvida svarspersonen tycker att andra ämnen än svenska bör läras ut på svenska, 
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fick 3 i medianvärde. I kategorin ”Politik” rankades åter alla frågor högt, endast två frågor 

fick 4 och resten fick 5. I kategorin ”Kultur” rankades åter att dubba vuxenfilmer till svenska 

lägst med ett medianvärde på 1, vilket 54 av 71 svarade. Frågorna i kategorin ”Arbetslivet” 

rankades åter lågt, tre av frågorna fick 3 i median och resten fick 2. Det var alltså något lägre 

värden än juristerna. 

 

Tabell 4. Resultat naturvetarstudenter. 

Skolan Viktigt att 

lära sig läsa 

Viktigt 

att lära 

sig 

skriva 

Läsa olika typer 

av texter 

Skriva 

olika 

typer av 

texter 

Prata inför 

folk 

Svenska lärs 

ut på 

svenska 

Andra ämnen på 

svenska 

Median 5 5 4 4 4 5 3 

Politik Politiska 

beslut på 

svenska 

EU 

översätts 

till 

svenska 

Enkelt uttryckt 

offentligt 

Svenskan 

officiellt 

språk i 

EU 

Politiker 

uttrycka 

sig väl på 

svenska 

Officiella 

hemsidor på 

svenska 

Höra av sig till 

myndigheter på 

svenska 

Median 5 4 4 5 5 5 5 

Kultur Böcker 

skrivs på 

svenska 

Böcker 

översätts 

till 

svenska 

Produceras 

film/tv på 

svenska 

Texta 

film/tv 

på 

svenska 

Barnfilmer 

dubbas 

Vuxenfilmer 

dubbas 

Produceras 

musik på 

svenska 

Median 5 4 4 4 3 1 4 

Arbetslivet Svenska 

som 

arbetsspråk 

Använda 

svenska 

med 

kollegor 

Avdelningsmöten 

hålls på svenska 

Större 

möten på 

svenska 

Mejl till 

dig på 

svenska 

Svara på 

mejl på 

svenska 

Anställningsavtal 

och villkor på 

svenska 

Median 3 3 2 2 2 2 3 

4.2.3 Psykologstudenter 

Kategorin ”Skolan” fick här genomgående höga poäng, 5 och 4 på samtliga frågor utom den 

sista. I kategorin om politik rankas alla frågor väldigt högt, medianen är 5 på alla frågor utan 

två som i stället har 4 i värde. I kategorin ”Kultur” rankas återigen att dubba vuxenfilmer lägst 

med ett värde på 1. I ”Arbetslivet” är svaren mer blandade och hamnar omkring 3 på de flesta 

frågor, den enda fråga där svarspersonerna svarat väldigt lika är sista frågan, nämligen den om 

huruvida anställningsavtal och villkor ska vara på svenska, där de flesta (10 av 21) har svarat 

4, alltså att det är viktigt. 
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Tabell 5. Resultat psykologstudenter. 

Skolan Viktigt att 

lära sig läsa 

Viktigt 

att lära 

sig 

skriva 

Läsa olika typer 

av texter 

Skriva 

olika 

typer av 

texter 

Prata inför 

folk 

Svenska lärs 

ut på 

svenska 

Andra ämnen på 

svenska 

Median 5 5 4 4 4 4 3 

Politik Politiska 

beslut på 

svenska 

EU 

översätts 

till 

svenska 

Enkelt uttryckt 

offentligt 

Svenskan 

officiellt 

språk i 

EU 

Politiker 

uttrycka 

sig väl på 

svenska 

Officiella 

hemsidor på 

svenska 

Höra av sig till 

myndigheter på 

svenska 

Median 5 5 5 5 4 4 5 

Kultur Böcker 

skrivs på 

svenska 

Böcker 

översätts 

till 

svenska 

Produceras 

film/tv på 

svenska 

Texta 

film/tv 

på 

svenska 

Barnfilmer 

dubbas 

Vuxenfilmer 

dubbas 

Produceras 

musik på 

svenska 

Median 5 4 4 4 4 1 4 

Arbetslivet Svenska 

som 

arbetsspråk 

Använda 

svenska 

med 

kollegor 

Avdelningsmöten 

hålls på svenska 

Större 

möten på 

svenska 

Mejl till 

dig på 

svenska 

Svara på 

mejl på 

svenska 

Anställningsavtal 

och villkor på 

svenska 

Median 4 3 3 3 2 3 4 

4.2.4 Jämförelse av gruppernas svar 

Överlag så har de tre programmen svarat väldigt lika. Svenskans roll inom skolan, politiken 

samt kulturlivet anses genomgående viktig medan den i arbetslivet rankas lägre. En 

överväldigande majoritet bland alla tre program tycker också att det inte alls är viktigt att 

vuxenfilmer dubbas till svenska. Naturvetarna svarar även en aning lägre på frågorna om 

arbetslivet i jämförelse med de andra två programmen. De råder annars inga stora skillnader 

mellan de tre programmens svar. Figur 5 till figur 8 visar svaren som jämförelser mellan de 

tre programmen. 
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Figur 5. Jämförelse kategori skola. 

 

Här syns att samtliga program tycker att svenska språket i skolan är viktigt. Det är mycket 

jämnt mellan de olika programmen, de enda skillnaderna är att juristerna tycker att det är 

något viktigare att elever lär sig läsa olika typer av texter, och psykologerna tycker att det är 

lite mindre viktigt att svenska språket lärs ut på svenska. Samtliga program tycker också att 

det är mindre viktigt att ämnen som inte är svenska lärs ut på svenska. 

 

Figur 6. Jämförelse kategori politik. 
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Kategorin politik är den kategori som genomgående har fått högst poäng. Alla tre grupper 

tycker att samtliga frågor är mycket viktiga, alla frågor har fått en femma från åtminstone en 

grupp. 

 

 

Figur 7. Jämförelse kategori kultur. 

 

Inom kultur var det återigen mycket jämnt mellan de tre programmen men här dyker de första 

riktigt låga poängen upp. Ingen av de tre grupperna anser att det är viktigt att vuxenfilmer 

dubbas till svenska, och även frågan om ifall barnfilmer borde dubbas till svenska får lägre 

poäng, även om psykologerna här tycker att det är lite viktigare än de två andra grupperna. 
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Figur 8. Jämförelse kategori arbetslivet. 

 

När det kommer till arbetslivet är attityderna mer mittemellan. Ingen av grupperna uttrycker 

stark preferens åt något håll på någon av frågorna, även om naturvetarna här svarar något 

lägre än de andra grupperna på nästan varje fråga. 

4.2.5 Jämförelse av resultat inom och mellan domäner 

Om vi i stället ser på resultatet inom de olika domänerna finns det desto större skillnader. 

Inom kategorin ”skolan” anses det mycket viktigt att alla lär sig att läsa och skriva samt att 

svenska språket lärs ut på svenska. Frågan om hur viktigt det är att lära sig läsa olika typer av 

texter rankas också något högre än frågorna om att lära sig att skriva olika typer av texter samt 

att lära sig prata inför folk. Att andra ämnen än svenska ska läras ut på svenska får 

genomgående medelhöga poäng, vilket alltså svarar mot att det varken är viktigt eller oviktigt. 



   
 

26 
 

 

Figur 9. Medelvärden kategori skolan. 

 

Frågorna inom kategorin ”politik” har genomgående rankats högt, svenskan är alltså mycket 

viktig här. Det är mycket lite variation här, men frågan om hur viktigt det är att politiker 

uttrycker sig enkelt har rankats något lägre än övriga frågor. 

 

Figur 10. Medelvärden kategori politik. 

 

I kategorin ”kultur” är det större skillnader. Det enda som genomgående anses mycket viktigt 

är att det skrivs böcker på svenska. Vad gäller produktion har alltså film och musik på 
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svenska rankats lägre. När det kommer till att göra media på andra språk tillgänglig på 

svenska anses det inte lika viktigt, att översätta böcker och texta film/tv anses ganska viktigt, 

medan att dubba filmer har rankats lägre, både när det gäller filmer för barn och för vuxna. 

Speciellt frågan om att dubba vuxenfilmer har rankats som ”inte alls viktigt”. 

 

Figur 11. Medelvärden kategorin kultur. 

 

Även inom kategorin ”arbetslivet” finns skillnader. Det viktigaste anses vara att avtal och 

villkor finns tillgängliga på svenska. När det kommer till arbetsspråk, och att ta emot och 

producera egna texter, anses det varken viktigt eller oviktigt. 
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Figur 12. Medelvärden kategorin arbetslivet. 

 

Till sist har jag även tagit fram ett medelvärde för varje kategori så att dessa kan jämföras sida 

vid sida. Resultaten kan ses i figur 13 nedan. 

 

Figur 13. Totala medelvärden för varje kategori. 

 

Här kan vi alltså se att kategorin politik är den där svenska språket anses vara viktigast, följt 

av skolan. Kultur rankas strax över medelpunkten och arbetslivet strax under, här anses alltså 

svenskan vara varken viktig eller oviktig. 

5 Diskussion 

5.1 Min hypotes 

Min hypotes innan jag utförde undersökningen var att studenter på program med mer engelska 

i utbildningen skulle tycka att svenskan inte är lika viktig i samhället som de som har mindre 

engelska. I min enkät skulle det ha inneburit att naturvetarna skulle svara lägre än 

psykologstudenterna, som i sin tur skulle svara lägre än juridikstudenterna. 

I stället svarade alla tre grupper väldigt lika på samtliga frågor. Den enda kategorin där det 

finns någon skillnad över samtliga frågor är inom arbetslivet där naturvetarna konsekvent 

svarar lägre än de två andra programmen, som dock svarar väldigt lika. Att naturvetarna inte 
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tycker att det är lika viktigt med svenskan i arbetslivet stämmer väl överens med det jag tagit 

fram om fakulteterna, de har mest engelska i sin undervisning och sitt arbete, och fakulteten 

själv strävar efter mycket engelska. Det finns här en annan förväntan att engelskan är det 

språk som främst kommer att användas när de väl kommer ut i arbetslivet också. 

Då det saknas bredare attitydundersökning inom detta ämne sedan tidigare är det svårt att 

ha något konkret att jämföra mina resultat med. Attitydundersökningar i sig medför också 

många svårkontrollerade variabler runt omkring själva undersökningen. Att min undersökning 

dessutom var frivillig kan också ha lett till ett skevare urval; vilka väljer egentligen att göra 

undersökningar från folk de inte känner? Det är möjligt att de som väljer att svara på en 

undersökning om språk är de som har starka åsikter om språk, åt båda hållen. Även om jag 

försökte att påpeka i själva undersökningen att mina frågor gällde svenska språket i sig och 

inte skulle vara i jämförelse med något annat språk så framkom det att de flesta som svarade 

på enkäten tolkade frågorna utifrån svenska i förhållande till engelska, något som kan ha 

påverkat att det var just de som redan har tänkt mycket på denna fråga som väljer att svara. 

Jag fick också mycket färre svar från psykologstudenterna, något jag inte förväntade mig. I de 

grupper på Facebook där jag lade upp länken till min undersökning var dock gruppen för 

psykologstudenter den enda som redan innehöll länkar till andra undersökningar, något som 

säkert kan ha påverkat svarsfrekvensen på min då jag själv inte var psykologstudent och i stort 

sett okänd för dem. Det är möjligt att de valde bort min undersökning för att hellre svara på 

undersökningar de känner var mer relevanta för dem.  

Trots att resultatet inte stödde min hypotes så är det intressant. Att de tre grupperna svarade 

så lika som de gjorde är trots allt också ett resultat. I stället för att få fram skillnader i 

attityderna så har vi ett större urval ur gruppen ’studenter vid Uppsala universitet’ och deras 

attityder till svenskan i samhället.  

Överlag anses alltså svenska språket vara mycket viktigt inom politiken, den ska vara 

tillgänglig på samtliga instanser. Efter det kommer skolan som näst viktigast, medan 

arbetslivet är den kategori där svenskan anses minst viktig. Detta kan bero på att arbetslivet är 

det som ses som mest personligt. Politiken och skolan rör i stort sett hela befolkningen, medan 

man inom kulturen väljer de delar man själv är intresserad av, och arbetslivet ofta bara rör just 

de som arbetar på samma arbetsplats. Detta kan alltså ha påverkat hur deltagarna i studien 

svarade på frågorna. 
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5.2 Universitetets språk 

Mina egna undersökningar av språkfördelningen på kurslitteraturen inom programmen 

stämmer överens med resultaten från de tidigare undersökningarna av detta (här 

representerade av Melander 2004); förändringarna över åren är små. Jag har sammanfattat 

resultaten i tabell 6 nedan. Ha i åtanke att mina resultat gäller några specifika program inom 

fakulteterna, medan Melanders är genomsnitt från hela fakulteten. Jag tycker ändå att en 

jämförelse här är relevant. Här syns tydligt att mina resultat för samhällsvetenskapliga och 

den teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna är väldigt lika Melanders från 2004 medan det för 

den juridiska är en påtaglig skillnad. Frågan här är alltså om det varit en stor förändring sedan 

2004, vilket inte är en omöjlighet, eller om resultatet är annorlunda på grund av att jag bara 

räknat på program medan Melanders resultat bygger på skattningar från fakulteten i stort. 

 

Tabell 6. Jämförelse andel av kurslitteratur på engelska i procent. 

Fakultet Melander Mina resultat 

Samhällsvetenskapliga 45 44 

Teknisk-naturvetenskapliga 87 86 

Juridiska 20 7 

 

Inom de flesta program och fakulteter vid Uppsala universitet rör det sig alltså om en sorts 

parallellspråkighet där engelska och svenska används sida vid sida inom samma utbildning. 

Detta innebär att studenterna på programmet förväntas behärska båda språken likvärdigt, eller 

i varje fall tillräckligt för att ta till sig materialet. Detta nämndes även i enkäten som Britt-

Louise Gunnarsson och Katarina Öhman (2004) genomförde där de undersökte i vilken 

riktning fakulteterna vill röra sig språkmässigt. Båda fakulteterna som psykologi och juridik 

hör till svarade att de ville röra sig mer mot engelska, och även om Teknisk- 

naturvetenskapliga fakulteten inte ville röra sig mer mot engelska så var de redan väldigt högt 

på den skalan. Fakulteternas språkmål och attityder märks ju ända ner på undervisningsnivå 

och kan därför influera studenternas attityder. 

6 Avslutande kommentar 

Trots att resultaten i denna undersökning inte stödde min hypotes så är de intressanta, kanske 

just för att det var så jämnt mellan grupperna. Det som prioriteras högt är tillgänglighet och att 
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språket inte ska försvinna, men på den individuella nivån, till exempel när det kommer till det 

egna arbetslivet, så spelar det inte lika stor roll om det är svenska eller engelska som används. 

Detta är ett viktigt ämne, vad den vanliga människan tycker påverkar mycket hur språken 

faktiskt används i praktiken. Lagar om språkbruk fungerar ofta mycket dåligt om det inte 

finns stöd bland befolkningen. I min undersökning var den enda kategorin som rankades 

något lägre arbetslivet, även om det inte var så pass lågt att det skulle tyda på något problem. 

Om det däremot visade sig att svenskan i större utsträckning anses oviktig inom arbetslivet 

skulle det så småningom kunna leda till exempelvis domänförlust om det konsekvent anses 

vara lättare att bara använda engelska, med alla de problem som det medför. Även om denna 

studie enbart undersökt studenters attityder så innebär inte det att problemet är mindre, en 

domänförlust av akademiska områden skulle innebära att det finns risk att språk blir ännu mer 

av en klassfråga än vad det redan är. Om engelska är det dominanta språket inom både högre 

utbildning och arbetslivet innebär det att en person som inte kan engelska så bra blir utelåst 

från en stor mängd yrken, möjligtvis särskilt yrken som har högre status och bättre lön, vilket 

alltså skulle innebära att man måste vara flytande på engelska för att kunna förändra sin 

situation i samhället. 

Denna studie var som sagt väldigt liten vilket innebär att det är svårt att dra några slutsatser 

om vad detta skulle innebära i ett större perspektiv eller på längre sikt. Det skulle dock vara 

intressant att gå vidare och undersöka större grupper om detta resultat håller. Håller det ens 

för studenter i bredare bemärkning? Olika delar i landet? Utanför studentsammanhang? 

Jag nämnde tidigare också det svåra med ovidkommande variabler vid 

attitydundersökningar. Våra attityder formas väldigt mycket av vår omgivning under hela 

livet, vilket innebär att variabler som ålder, kön, var man kommer ifrån (både geografiskt och 

socioekonomiskt) kan påverka detta väldigt mycket. Detta skulle också vara väldigt intressant 

att gå in mer på om man skulle undersöka ämnet djupare. 
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