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Förord 

Jag skulle vilja tacka skolan som deltog i undersökningen. Ett särskilt tack till de elever som 

hjälpte till att fylla i enkäten. Det uppskattas verkligen att lärarna tog sin tid att ställa upp och 

gjorde tid för undersökningen trots ett hektiskt schema nu i slutet av skolterminen. Även tack till 

de föräldrar som gav sitt medgivande. 

Tack Ida Bergvall för en mycket bra och professionell hanledning, utan dig skulle denna 

undersökning aldrig blivit färdigställt. Stort tack! Slutligen vill jag tacka alla som hjälpte till med 

synpunkter och stöttning genom hela detta arbete. 

 

Tack och trevlig läsning 

Frida Aramesh 

 
30 augusti 2015  



3 
 

 

Sammanfattning  

 

Uppsatsens art: Uppsats på grundnivå till lärarutbildningen, 15 hp 

Titel: Digitala spel som språklärare: En kvantitativ studie av hur elevers attityd och intresse i 

år 5 förhåller sig till engelska i skolan och på fritiden.  

Sidantal: 43 

Universitet: Uppsala universitet 

Författare: Frida Aramesh 

Handledare: Ida Bergvall 

Datum: 2015-08-30 

Sammanfattning: Människan idag är helt beroende av den digitala världen som den 

högutvecklade teknologin skapat. Man kan nästan säga att barn föds med tekniken i handen 

då de börjar använda digitala verktyg som exempelvis iPad och mobiltelefoner i väldigt tidig 

ålder. Denna studie är framtagen för att se om det finns någon form av mönster mellan 

digital underhållningsspel och attityden kring språk bland elever i år 5.  I denna uppsats 

undersöks hur elever i årskurs 5 tycker om engelska språket i skolan och på fritiden. 

Studiens frågeställningar är: Vilken relation har elever i årskurs 5 som spelar tv-spel till 

Engelska språket i skolan? Hur ser elever som spelar tv-spel och dataspel på fritiden på 

Engelska. Är det roligt, svårt, tråkigt osv? Finns det några skillnader i attityd till engelskämnet 

mellan elever som ofta spelar dataspel och de som sällan spelar? 

Denna undersökning ska sammanställa tidigare forskning inom området samtidigt som den 

ska öppna upp för nya tankar och frågeställningar.  
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Den valda metoden är en kvantitativ enkät. Resultatet av denna studie visar att de elever 

som spelar olika typer av digitala spel på fritiden har generellt en positivare inställning till det 

Engelska språket än de elever som inte spelar tv-spel eller datorspel alls. 

Nyckelord: datorspel, engelska, grundskolan   
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Inledning 

 

Det anses att den teknologi som finns i många länder idag bidrar till att världen blir mer och 

mer sammanflätad och människor utvecklar nya kunskaper och färdigheter mer eller mindre 

omedvetet. Lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv ligger i grund för denna 

studie (Säljö, 2013).  

Enligt min erfarenhet så finns det två olika typer av fritidsaktiviteter som barn engagerar sig 

i, någon form av fysisk aktivitet som sport eller fritidsaktiviteter som har med dagens 

moderna teknologi att göra så som tv-spel, datorspel och internet. Valet av inriktning till 

denna studie blev den digitala delen av barn och ungdomars extramurala inlärning. 

Extramural inlärning som Pia Sundqvist (2010) använder sig av i sin studie angående 

språkinlärning inkluderar många digitala verktyg där digitala spel finns med. Enligt 

Sundqvists (2010) studie så hade elever som tittade mycket på film, surfade på internet och 

spelade datorspel en mer positiv inställning till engelska språket vilket är en fördel vid 

inlärningen av nya kunskaper inom engelska i skolan.  Tv- och datorspel är något som oftast 

förknippas med underhållning. Något som glöms bort är att digitala spel även hjälper barn 

och ungdomar att träna upp nya färdigheter och kunskaper, detta kan vara som en fördel 

och användas för att motivera de omotiverade eleverna i skolan. Allt fler elever i skolan har 

inslag av tv-spel i sin vardag och de blir allt mer intresserade av att göra egna spel eller på 

något sätt integrera det i skolarbetet (Ramberg & Tholander, 2006).  

Är det möjligt att en studie av elevers spelvanor på fritiden kan bidra till en positiv 

förändring bland barn och ungdomars motivation till skolarbete eller kan den ha motsatt 

effekt? Nästan alla elever i dagens skolor använder sig av datorer i hemmet (Sweclockers, 

2011). Det är också möjligt att användning av datorer kan bidra till en negativ effekt då 

dataanvändning kan leda till beroende och missbruk (Wincent, 2014).  Dataspel förknippas 

oftast med underhållning och många anser att man lär sig mer av att arbeta med sina läxor 
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än att spela tv-spel (Wincent, 2014). Samhällets utveckling rör sig mot ett mer teknologiskt 

samhälle där maskiner tar över människans kroppsliga arbete (Säljö, 2009).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera om det finns något samband mellan extramural 

engelska, den tid som eleverna spenderar på att spela någon form av datorspel enbart 

utanför skolan och attityder till engelska ämnet i skolan. Alltså undersöks hur elevers 

spelintresse och hur många timmar elever spenderar på att spela tv-spel enbart utanför 

skolan påverkar deras attityder till engelska i skolan.  

 

Frågeställningar 

Vilka attityder till engelska ämnet i skolan har elever i årskurs 5 som spelar tv-spel? 

Finns det några skillnader i attityd till engelskämnet mellan elever som spelar tv-spel och de 

som inte spelar? 

Skiljer sig attityden till engelska i skolan mellan elever som spelar tv-spel många timmar om 

dagen och de som spelar tv-spel bara någon timme om dagen? 
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Bakgrund 

 

Detta avsnitt kommer att ta upp vad som kan hända med kroppen fysiskt när digitala spel 

spelas under långa perioder och vad som kan ses som positiv respektive negativt med att 

använda sig av digitala spel som läromedel i skolan. Det pratas mycket i media om hur tv och 

datorspel påverkar barn i skolan och i hemmet. Nyhetsartiklar om hur tv-spel är positivt eller 

negativt gör det svårt för föräldrar och andra vuxna att veta vad som sägs är rätt och vad 

som är fel. En del tidningsinlägg lyfter tv-spel som något positivt när det kommer till bland 

annat sociala band mellan eleverna (Svt) och en del andra lyfter tv-spel som något negativt 

som gör att barn hamnar efter i skolarbetet. (Aftonbladet, 2014-02-26) 

 I denna studie undersöker jag genom en enkät hur elevers attityder i årskurs 5 är till digitala 

spel och hur det kan ha ett samband till en extramural inlärningsmiljö utanför skolan 

(Sundqvist, 2009). Detta är relevant med denna studie för att få en inblick i den digitala 

världen som växer dagligen och hur den kan användas till att främja och utveckla elevers 

språkinlärning.  

 

Tv-spel och historia. 

Tv-spel har en lång historia och börjar redan på 1950-talet men på den tiden var tv-spel inte 

mycket mer än en till två knappar på en dosa där allting visades på en skärm som kunde visa 

ett fåtal pixlar på en och samma skärm. Det var alltså väldigt enkelt struktur på spelet men 

fortfarande väldigt komplext att ta fram med de förutsättningar som fanns under 1950-talet. 

(Säfström, 2007) 

Enligt regeringen så har Sverige utvecklats i takt med den teknologi som finns i världen och 

detta påverkar även skolan. Skolans syfte är att utveckla och utbilda demokratiska 

samhällsmedborgare och därför inkluderas nödvändiga kunskaper och metoder som finns 

utanför skolan i undervisningen som eleverna får i skolan. (Almqvist, 2002) 
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Något som Almqvist nämner är att arbetssättet i skolor förändras i riktning mot mer 

elevaktiviteter och denna studies syfte är att undersöka om elever aktiviteter idag så som tv-

spel och datorspel är en positiv eller negativ redskap för lärande. (Almqvist, 2002) 

 

 

Positivt eller negativt med digitala spel? 

En positiv aspekt till att lära sig med hjälp av tv-spel är att man kan kombinera nöje med 

utbildning och detta leder till att man per automatik lär sig t.ex. engelska men kanske inte in 

i detalj utan mer övergripande. Stavningar, grammatik osv. är något som kan bli svårt att ta 

in med hjälp av tv-spel (Säljö, 2002). Enligt en undersökning från universitetet Hua i Taiwan 

lär sig elever bättre genom samarbete och tävlingsinriktade aktiviteter t.ex. tv och datorspel. 

Tävling har förmågan att stimulera inlärningsprocessen och kan ses som ett effektivt verktyg 

i skolundervisningen. (H.-C Hung et al, 2013) 
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Tidigare forskning 

 

Detta avsnitt kommer att behandla tidigare forskning som är relevant för denna 

undersökning. Något som kommer att behandlas i denna del är begreppet extramural 

engelska som innebär att man lär sig engelska frivilligt utanför skolmiljön och väldigt ofta 

omedvetet (Sundqvist, 2009). Enligt Pia Sundqvists studie så tycker många att de lär sig 

mycket engelska utanför skolan.  

Engelska språket är det första främmande språket många länder undervisar i skolorna och är 

världens tredje största språk. I Sverige får eleverna börja med engelskundervisningen i 

årskurs 3 eller tidigare (Lgr 11). Det är vanligt att många barn redan är vana vid att höra och 

använda sig av engelskaspråket innan undervisningen börjar i skolan. Begreppet ”extramural 

engelska” används av Sundqvist och beskriver det som lärande människor kommer i kontakt 

med som har med engelska att göra utanför klassrumsmiljö. Extramural engelska bygger på 

principen som ursprungligen bygger på ” the ability to take charge of one’s own learning”. 

Det som kan räknas som denna princip är i detta fall elever som väljer att engagera sig i 

engelskspråkiga aktiviteter utanför skolans miljö (Sundqvist, 2009). 

Enligt Sundqvist (2009) resultat så är de tre vanligaste metoderna att lära sig extramural 

engelska på att lyssna på musik, spela tv-spel/dataspel och titta på film. Alla dessa tre 

aktiviteter är till för att i första hand underhålla användaren och har inget direkt 

undervisande syfte. I första hand är det hörförståelsen som tränas men om man tar upp alla 

aspekterna inom tv-spel så beroende på typ av spel så tränar man omedvetet på att prata, 

läsa och lyssna (Sundqvist, 2009). Det Sundqvist fått fram i sin undersökning var att tv-spel 

eller datorspel var rankad tvåa av åtta extramurala aktiviteter som användes mycket av 

eleverna på deras fritid. När det kom till hur många timmar som eleverna lade på 

extramurala engelska aktiviteter ser tabellen ut såhär: 

 

 

Aktivitet    Timmar/vecka 
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      (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, 2009 

 

Detta är de siffror som den tid eleverna lägger på engelska aktiviteter utanför skolan och det 

finns studier som visar att digitala spel ger resultat även i skolmiljö. (Sundqvist, 2009) 

En studie som gjorts av ett universitet i Taiwan (H.-C Hung et al. 2013) visar att elever som 

använder sig av ett spel som heter ”Crossword Fan-tan Game” får bättre resultat i engelska 

glosor. Undersökningen skedde på en skola där eleverna fick göra ett förprov innan de fick 

använda sig av spelet. Resultatet visade att det fanns ett stort gap mellan lågpresterande 

elever och högpresterande elevers resultat i provet. Efter att eleverna fått spela spelet 

tillsammans med sina kamrater så minskade gapet och resultatet blev att elever som annars 

tycker att det är svårt med glosor eller ord tyckte att det var enklare att lära sig orden och 

att det var en mentalt lättnad att inte känna att man inte kan like mycket som de andra 

eleverna. Spelet är som ett online-korsord där man tävlar mot andra i samma nätverk. (H.-C 

Hung et al. 2013) 

 

Positiv och negativa aspekter med tv-spel som läromedel 

Det finns fem aspekter som påverkas positivt genom spel som läromedel. Dessa fem 

aspekter är positivt beroendeförhållande, främjande interaktioner, individuellt 

ansvarstagande, samarbete i grupp och sociala färdigheter (Johnson & Johnson, 1989). Dessa 

leder till att eleverna blir motiverade att lösa problem och prestera så bra som möjligt för att 

gynna gruppen (H.-C Hung et al. 2013). 
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Det som kan ses som det negativa med digitala spel är de följder som kan drabba kroppen, 

det vanligaste som många datoranvändare drabbas av är musarm. Musarm är en sjukdom 

som drabbar de som sitter i samma positioner under en längre tid. Orsaken till musarm är att 

när man sitter med handen på en datormus så är armen i en onaturlig position och detta 

medför att belastningen blir för hög på bland annat muskler och senor (1177.se). Några 

andra negativa saker som kan drabba kroppen är huvudvärk, sömnstörningar och 

näringsbrist. Dessa biverkningar uppstår då kroppen utsätts för en onaturlig kroppshållning, 

spelande med för kort avstånd till skärmen och onyttig kost i form av snabbmat under längre 

perioder (Wincent, 2014).  

Något annat som kan ses som en negativ aspekt av spel och datorspel är att det uppstår 

tävlingsinriktning och resultatet glöms bort och fokus hamnar på att enbart att vinna. Spel är 

oftast utformade så att den som spelar vill spela så länge som möjligt. Exempelvis så kan 

poängsystem eller andra ”belöningssystem” i form av priser sätta press på spelaren och 

detta gör så att ett beroende växer fram, vilket gör att man sitter längre och längre vid spelet 

för att nå dessa priser (Wincent, 2014).  
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Teori 

 

Detta avsnitt kommer att behandla relevanta teorier som är utgångspunkt för denna 

undersökning. Sociokulturellt lärande och mediering är två delar som kommer att lyftas 

fram. Lärande ses utifrån att individernas kunskaper och färdigheter inte kommer inifrån 

utan utvecklas i ett socialt samspel i samhället och mellan individerna (Säljö, 2005). Dessa 

kunskaper och färdigheter utvecklas som samhälleliga erfarenheter, föregår lärande och på 

så sätt även utveckling (Säljö, 2005). 

 

Sociokulturellt lärande och Mediering 

Samhället idag är mycket teknologiskt utvecklat och detta bidrar till att människan inte 

längre behöver anstränga sig lika hårt fysisk (Säljö,2005). Något enkelt som penna och 

papper gör så att människan inte längre behöver memorera och bära omkring på 

information i huvudet utan kan skriva ner det och bevara det. Människan idag har 

möjligheten att utöver sin egen kapacitet utföra saker och ting som inte skulle vara möjligt 

den naturliga vägen, vår hjärna skulle omöjligt kunna memorera och bevara det som ett 

bibliotek har sparat och bevarat (Säljö, 2005). Gensvar till lärande består utav en naturlig bas 

mellan stimuli och responser. 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. Människan använder sig av redskap och detta kan ses 

som att tänka i omvägar. Till exempel så är språket ett redskap för kommunikation mellan 

individer (Säljö, 2005). 

Medierande redskap i dagens samhälle och i samband med denna undersökning kan ses 

utifrån Vygotskijs triangel, där eleverna är subjekt, objektet är engelska språket och där det 

medierande redskapet är digitala spel. Det som kan läggas till under medierande redskap är 

kunskap om hur man använder sig av en dator, hur man använder sig av spel ( Säljö, 2005). 



16 
 

Det som många tror är att medierande redskap endast handlar om teknik och artefakter 

men glömmer bort att det viktigaste redskapet finns hos människans språk. Människans 

språk förenar oss genom kommunikation och gör så att samspel i olika aktiviteter blir 

möjligt. Språket har en rad viktiga funktioner för oss människor och några av de viktigaste 

funktionerna är: kommunikativa-, denotativa-och pragmatiska funktioner. Kommunikativa 

funktioner innebär hur symboler används som del eller komplement i språket. Denotativa 

funktioner innebär de olika möjliga referenterna för ett begrepp eller ord i verkligheten. 

Pragmatiska funktioner innebär läran om språkets användning och hur fraser kan tolkas 

annorlundaberoende på dess kontext. (Säljö, 2005) Ett sociokulturellt perspektiv har 

grunden hos tre viktiga beståndsdelar och dessa tre är språkets utpekande funktion, språkets 

semiotiska eller semantiska funktion och dess retoriska funktion. Språkets utpekande 

funktion innebär att med hjälp av språkliga kategorier benämna och peka ut saker i vår 

omgivning. Språkets semiotiska eller semantiska funktion innebär språkliga uttryck som inte 

enbart refererar till ett objekt eller en företeelse, utan visar också en specifik innebörd och mening. 

Språkets retoriska funktion innebär att på olika sätt att referera till omvärlden och med detta menas 

att en fras kan ha olika retoriska innebörder beroende på vilken kommunikativ situation det handlar 

om. (Säljö, 2013) 

 

Människan lär sig nya färdigheter och kunskaper dagligen genom samhället och mellan 

individer och detta kan ses som både på gott och på ont. Det är svårt att undkomma den 

pedagogik som den sociala praktiken innehåller. Det går inte att förbereda sig själv eller 

någon annan för de interaktiva situationerna som dagligen uppstår utan allt som händer i en 

individs liv är en form av lärande (Säljö, 2013). Den sociala praktiken som uppstår i olika 

sammanhang och blir allt mer lättillgänglig med den teknologi som finns idag. Genom 

internet får man möjligheten att interagera med stora delar av världen och detta bidrar till 

nya kunskaper och färdigheter. Detta kan ses som om den digitala världens möjligheter som 

bidrar till olika förutsättningar till lärande. (Säljö, 2005) 

Det medierande redskapet i form av den nya informationstekniken kan ses som en väg för 

människans strävan att kunna kommunicera med andra. I dagens samhälle finns e-post, text-

meddelanden och andra digitala verktyg som gör att människan inte längre behöver vara 
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fysisk närvarande för att kunna kommunicera, individer med olika geografiska avstånd och 

med olika språk kan med hjälp av internet skapa interaktioner. Dessa interaktioner öppnar 

dörrarna för nya möjligheter, nya kunskaper och färdigheter, detta faller utanför ramarna för 

den traditionella skolpedagogiken då människor lär sig något utanför klassrummet (Säljö, 

2013). Dessa kunskaper och färdigheter kan ses utifrån Pia Sundqvists (2009) begrepp 

extramural då interaktioner mellan människor utanför klassrummet ses som något som inte 

är påtvingat utan individen eller individerna väljer själva att utföra något som kan leda till 

nya kunskaper eller färdigheter (Sundqvist, 2009). 
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Metod 

 

I detta avsnitt kommer studiens metod att beskrivas. Enkätens innehåll, fördelar och 

nackdelar kommer att behandlas och arbetsgången, litteratursökning, procedur 

databehandling kommer att beskrivas. Även studiens validitet och reliabilitet att diskuteras 

 

Urval 

Denna studie bygger på en enkätundersökning som hade ett slumpmässigt urval och har 

genomförts på 25 stycken elever i årskurs 5 på en skola (Trost, 2012). Skolan valdes för att 

de tackade ja till att delta i undersökningen. Ett informationsbrev skickades till många skolor. 

Tanken var att locka många skolor att delta i undersökningen men olyckligtvis tackade 

enbart en skola ja. Variatoner av skolor skulle ökat kvaliteten på undersökningens resultat. 

Urvalet består av två klasser i årskurs 5. Dessa två klasser har sammanlagt 47 elever men 

endast 25 elever medverkade i undersökningen. Detta innebär ett bortfall på nästan 50 

procent. Valet till att utföra undersökningen just bland elever i årskurs 5 var genomtänkt då 

många faktorer avgjorde valet. Tanken med undersökningen var att få äldre elever att göra 

enkäten eftersom Tv och datorspel blir allt mer populära bland barn i den åldern. Första 

orsaken var främst att elever i årskurs 6 är upptagna med de nationella proven så klasslärare 

har oftast mycket att göra. Enkäten hade en fråga där eleverna fick svara på om de var flickor 

eller pojkar med den aspekten har ingen betydelse i denna undersökning och väljs därför 

bort. Det ska alltså inte göra någon skillnad hur könsfördelningen var bland de som deltog i 

enkätundersökningen. Dessa var från början 47 elever som var planerade att delta men på 

grund av sjukdom och andra anledningar, så som att vårdnadshavare inte godkänt 

deltagande så blev det nästan 50 procent bortfall. Alltså blir mitt urval ett klusterurval 

eftersom valen av skolor gjordes baserat på om skolorna hade klasser upp till årskurs 5 och 

inom Uppsala kommun (Trost, 2012). 
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Procedur 

Kontakten med skolan skedde genom e-post till skolans rektor. Varför det skickades ut via e-

post var för att det var det smidigaste och snabbaste alternativet. Även den ekonomiska 

aspekten har haft betydelse. Man behöver inte betala för frimärken (Trost, 2012). I ett 

informationsbrev (se bilaga 1) presenterades författaren, arbetet, syftet och förfrågan om 

undersökningen. Informationsbrevet innehöll även ett informationsbrev till lärare och 

föräldrar då vårdnadshavare måste godkänna om ens barn får delta i undersökningen. 

Rektorn på skolan vidarebefordrade informationsbrevet till klasslärarna. När skolan tackat ja 

till att delta i undersökningen togs kontaken upp med den ansvariga läraren. Via mail 

bestämdes en träff om datum för besöket där eleverna skulle få syftet med undersökningen 

presenterat. Ansvarig lärare hade i god tid berättat för eleverna om besöket. Besöket skulle 

ske i slutet av april men var tvungen att flyttas då en av ansvariga lärare var sjuk så ett 

återbesök bokades in till första veckan i maj. 

Innan undersökningen genomfördes fick eleverna en kort presentation av forskaren och de 

fick även ställa frågor innan enkäten presenterades. Det är viktigt att klargöra för eleverna 

vad de förväntas skriva och hur så att det inte blir missförstånd. Det som är självklart för 

författaren behöver inte alltid vara självklart för den som läser. Då alla elever inte fått 

tillåtelse att delta i undersökningen fick de som inte skulle delta läsa tyst medan de andra 

fick fylla i enkäten. 

 

Enkät- Kvantitativ metod  

Valet av en kvantitativ enkät styrdes utav de frågeställningar som finns i undersökningens 

syfte. Då frågorna är till största del slutna och behandlar elevernas beteende och attityder. 

Genom att inte intervjua eleverna sparades bland annat tid. Genom att hålla 

datainsamlingen anonym så ökar chansen för mer ärliga svar då eleverna inte behöver 

skämmas eller bli osäkra med sina svar (Trost, 2012). 
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Enkätens innehåll och utformning 

Enkäten består utav två delar (se bilaga 2). Den första delen handlar främst om elevernas 

spelvanor men har även en fråga angående kön. Dessa frågor klassas som “sak eller fakta 

fråga” då eleverna ska svara på om de är tjej eller kille och hur många timmar de spelar 

dator eller tv-spel dagligen (Trost, 2012). Dessa “sak”-frågor valdes för att de passade in i 

enkäten. Frågan om kön är en bra uppvärmningsfråga men lades även till som en extrafråga 

ifall man ville fördjupa sig i undersökningens svar. I detta fall påverkade inte elevernas svar 

på könsfrågan något i undersökningen. Första delens frågor mäter på en nominal- och en 

ordinal-skala vilket innebär att i den ingår kön och siffror som till exempel flicka eller pojke 

och antal speltimmar om dagen (Djurfeldt m.fl, 2010) Den andra delen av enkäten består 

utav frågor angående attityd till Engelska språket och består utav påståenden där eleverna 

ska ange i vilken grad de instämmer med påståendet. Denna del av enkäten innehåller även 

en öppen fråga där eleverna får uttrycka sig med egna ord. Fördelen med öppna frågor är att 

man som läsare kan tolka svaret. Valet av frågor är noggrant utvalda och anledningen var att 

det skulle vara enkelt att svara på frågorna och också att det skulle vara enkelt att tolka och 

sammanställa svaren (Trost, 2012). Valet av dessa attityd- eller åsiktsfrågor gjordes för att de 

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

som “jättemycket” och “jättelätt”. (Trost, 2012) Den öppna frågan var som könsfrågan i del 

ett bara en extrafråga och en avslutande fråga och även denna fråga skulle kunna användas 

som fördjupning av undersökningen men resultatet har inte tagits med i resultatet i denna 

undersökning. 
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Vetenskapsrådets forskningsetiska principer  

I studien har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dess fyra 

huvudkrav. De fyra kraven som finns i det grundläggande individskyddskravet är följande: 

informationskravet, samtyckekravet, konfidentlitetkraven och nyttjandekraven.  

De fyra regler som dessa huvudkrav har är regel ett som omfattas av informationskravet där 

forskaren ska informera om vad som förväntas av de som ska delta i enkäten och vad syftet 

är med undersökningen och detta skedde genom ett informationsbrev till rektor, lärare och 

även vårdnadshavare (Codex, 2010). Regel två som omfattas av samtyckeskravet där 

forskaren ska inhämta samtycke från de som ska delta i undersökningen och deras 

vårdnadshavare. 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 (Codex, 2010). Regel tre och fyra som 

också faller under huvudkrav två, alltså samtyckeskravet menar att de som deltar får när 

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

genom att denna enkät görs helt frivilligt (Codex, 2010). Regel fem och sex faller under 

rubriken konfidentalitetkraven som lyder på så vis att alla personer som arbetar med denna 

enkät 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 denna enkät utfördes helt anonymt där varken namn eller någon form av 

känslig information behandlades (Codex, 2010). Regel sju och åtta faller under 

nyttjandekraven och dessa är att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 

får inte användas eller användas vidare för reklam eller andra mediasammanhang och 

personuppgifter som är insamlade får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt 

påverkar en person och dessa regler uppfylls genom att denna enkät är helt anonym (Codex, 

2010). Dessa fyra huvudkrav uppfylls genom att denna studie tagit hänsyn till de åtta regler 

som finns.  
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Bortfall 

Denna undersökning hade ett bortfall på nästan 50 % då endast 25 av 47 elever deltog. Detta 

påverkar troligen resultatet. Anledningen till ett så högt bortfall var sjukdom och att vissa 

elever inte fick tillåtelse att delta av vårdnadshavare och föräldrar. Detta räknas självklart in i 

resultatet.  

 

Datahantering 

Svaren sammanställdes först på ett separat papper som senare ställdes upp i olika tabeller i 

programmet Word. Undersökningens resultat har sammanställts med hjälp av en datamatris 

i programmet Excel där jag också har beräknat procentandelen av de olika svarsalternativen.  

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

2012) där 5 var ”Jätteroligt”, ”Jättesvårt” och ”Jättebra” och 1 var ”Jättetråkigt”, ”jättesvårt” 

och ”jättedåligt”.  

 

Litteratursökning och källkritik  

Litteratursökningen har skett på olika sätt men till största del genom databasen swepub.se. 

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

undersökningens syfte, så som språkinlärning och tv-spel. Genom att studera andra 

uppsatser, tidskrifter och rapporter har en bild av sammanhanget framgått tydligt. Det mest 

använda sökorden var i detta sammanhang ”Datorspel i skolan”. En forskare måste titta 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 som 

är från 2003 eller nyare.  

 

 

Validitet och reliabilitet  

Det är viktigt att validiteten och reliabiliteten i en kvantitetiv studie är höga. Denna studies 

enkät validitet har säkerhetställts genom att den mäter det som ska mätas. Jag har 
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eftersträvat en hög validitet genom att formulera så tydliga och enkla frågor som möjligt och 

använt ord som “roligt” och “tråkigt” istället för ord som “positivt” eller “negativt”. (Trost, 

2012) 

Denna studies reliabilitet är relativt medel då det var mycket bortfall i resultatet, men om 

denna enkät skulle återanvändas i ett annat sammanhang där bortfallet skulle vara väldigt 

låg skulle resultatets reliabilitet bli väldigt hög eftersom de slutna frågorna inte ger något 

större utrymme för forskarens egna tolkningar. De öppna frågorna däremot kan anses ge en 

lägre reliabilitet och får betraktas som förtydliganden av svaren på de slutna frågorna (Trost, 

2012). 

 

 

 

 

  



24 
 

Resultat 

 

Detta avsnitt kommer behandla resultaten av undersökningen. Genom att analysera 

elevernas svar på enkätens frågor sammanställs hur många av eleverna i årskurs 5 som 

spelar tv-spel eller datorspel dagligen och deras attityder kring engelskaämnet i skolan. 

Undersökningens frågor analyseras och ska visa vad eleverna har för attityder kring engelska 

språket. Jämförelse har gjorts mellan dem som spelar och inte spelar på fritiden för att se 

om det finns något mönster kring attityderna som eleverna har om just kring engelska 

språket. Resultatet kommer att presenteras i form av tabeller och diagram. Tabellerna har 

en kolumn där “summa antal” finns och siffrorna är till för att summera de olika attityderna. 

 

Vad har eleverna i årskurs 5 för attityd till engelska i skolan 

Resultatet visar att attityden till engelska språket bland eleverna är övervägande positiv. Vad 

tycker eleverna i årskurs 5 om engelska i skolan och på fritiden? Resultaten är 

sammanställda i stapeldiagram, tabeller och cirkeldiagram. Tabellerna och diagramen nedan 

sammanställer svaren från enkäten och elevernas attityder till engelska språket i skolan. De 

deltagande eleverna var sammanlagt 25 stycken. 

Tabell. Antal elever (25 stycken) som valt respektive svarsalternativ 

Attityd Positiv Neutral Negativ 

Engelska är lätt: 13 10 2 

Engelska är roligt:  15 7 3 

Någon pratar engelska:  20 3 2 

Läser engelska texter: 15 10 0 

Summa antal 63 30 7 

Källa: Enkät  

Ett av enkätens syfte var att ta reda på vad för attityder eleverna hade till engelska i skolan, 

då dessa frågor endast utgår ifrån vad eleverna känner för engelska behöver det inte 
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stämma överens med vad för betyg eller på vilken kunskaps nivå de befinner sig på. Dessa 

siffror är alltså inte en skala på elevernas språkkunskaper.  

Eleverna fick även skriva hur många timmar de ungefärligt lägger ner på sitt spelande 

dagligen. Detta resultat färdigställdes genom tre olika skalor och försklarades i ett diagram.  

 

 

Figur.1 Antal elever (25 stycken) som skrivit antalet timmar per dag.  Källa: Enkät 

Figur.1 visar hur många speltimmar eleverna har dagligen. Figuren visar att sex elever inte 

spelar alls, sex elever spelar 30 minuter, fem elever spelar en timme, en elev spelar två 

timmar, tre elever spelar tre timmar, en elev spelar fyra timmar, ingen spelade fem timmar 

och en elev spelade mer än 6timmar. Totalt blir det 25 elever. I diagrammet ser vi att de allra 

flesta elever spelar spel varje dag. Tre elever spelar så mycket som sex timmar eller mer 

varje dag. Detta kan ställas i relation till en normal skoldag för en elev i skolan ,som ofta är 

åtta timmar.  
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Diagram.1 Antal elever (25 stycken) som skrivit antalet timmar.  Källa: Enkät 

Diagram.1 visar hur många timmar eleverna spelar genomsnittligt dagligen. Genom att 

studera cirkeldiagrammet kan man se att de blåa, som visar de spelande eleverna är i en klar 

majoritet, mer än 75 % spelar dagligen. 

  

Jämförelse av attityder  

Denna del kommer att exemplifiera jämförelser av attityder mellan elever som spelar och de 

som inte spelar någon form av digitala spel på fritiden. Alla frågor från enkäten kommer inte 

att jämföras.  
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Diagram.2 Antal elever som spelar (19stycken) som skrivit attityden.  Källa: Enkät 

Diagram.2 visar hur svårt respektive lätt det är med engelska bland de elever som spelar tv-

spel eller datorspel dagligen. Ingen av eleverna tycker att engelska är ”jättesvårt” medan det 

är fem som tycker det är ”jättelätt”. Det var två elever som tyckte att engelska var ”svårt” 

och sju elever, tyckte det var ”lätt” och fem elever som tyckte det var ”medel”. Resultatet av 

enkäten visar hur eleverna själva uppfattar ämnet och säger ingenting om hur de presterar 

på prov eller hur läraren bedömer elevernas kunskaper i ämnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett liknande diagram gjordes för de elever som inte spelar något på fritiden. 
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Diagram.3 Antal elever som inte spelar (6 stycken) som skrivit attityden. Källa: Enkät 

Det första att ha i åtanke är att det skiljer stort mellan de som spelar och de som inte spelar. 

Resultatet av de som inte spelar på fritiden är följande, Ingen elev tyckte att engelska är 

”jättelätt” eller ”jättesvårt”. En elev tyckte att engelska är ”lätt” och fem elever tyckte 

”medel”. Inga elever tyckte alltså att engelska är” svårt”.  

Genom att jämföra resultatet av diagram.2 och diagram.3 så kan man se att det är mer 

variation bland attityderna angående engelskas svårighetsgrad i diagram.2, alltså de som 

spelar spel på fritiden. Det är fler elever som spelar mycket som anger att engelska är lätt 

eller jättelätt.  

Om man analyserar alla de frågor som hade med attitydfrågorna att göra och sedan jämför 

svaren så kan man se att de som spelar har generellt en mycket positivare attityd angående 

engelska.  Nedan presenteras en tabell med respektive grupp av elever, de som spelar och 

de som inte spelar.  

 

 

Tabell.2 Antal elever som spelar (19 stycken) som valt respektive svarsalternativ. 

Attityd Positiv Neutral Negativ 
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Engelska är lätt: 12 5 2 

Engelska är roligt:  14 4 1 

Någon pratar engelska:  16 2 1 

Läser engelska texter: 14 5 0 

Summa antal  56 16 4 

Procenttal 74% 21% 5% 

                              Källa: Enkät 

 

Tabell.3 Antal elever som inte spelar (6 stycken) som valt respektive svarsalternativ. 

Attityd Positiv Neutral Negativ 

Engelska är lätt: 1 5 0 

Engelska är roligt:  1 3 2 

Någon pratar engelska:  4 1 1 

Läser engelska texter: 1 5 0 

Summa antal  7 14 3 

Procenttal 29% 58% 13% 

    Källa: Enkät 

 

 

 

 

För att se sambandet mellan de två grupperna av elever så sammaställdes tabell.2 och 

tabell.3 i ett cirkeldiagram med procentuella siffror. Resultatet blev följande: 
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Diagram.4 Antal elever som spelar (19 stycken) som svarat på frågan angående hur enkelt de tycker engelska 
är.      Källa: Enkät 

 

 

Diagram.5 Antal elever som inte spelar (6 stycken) som svarat på frågan angående hur enkelt de tycker 
engelska är.       Källa: Enkät
  

Diagram.4 visar att 74 % av eleverna som spelar på fritiden har en positiv attityd till hur svårt 

de upplever engelska medan diagram.5 visar att endast 29 % av eleverna som inte spelar har 

en positiv attityd till hur svårt de upplever engelska. Något som självklart måste vara 

inräknat i resultatet är den stora skillnaden i antal elever i respektive grupp. 
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Den öppna frågan som fanns i slutet av enkäten tillät eleverna att med egna ord beskriva hur 

det känns att prata med någon som inte kan svenska, en elev skrev: ”jag tycker det är svårt & 

klurigt & även lite läskigt”. Eleven har även svarat väldigt neutralt på de andra frågorna. En 

annan elev skrev: ”Det känns roligt att chatta/prata med folk som inte kan mitt språk” eleven 

har svarat ”jättepositivt” på de andra frågorna i enkäten. En tredje elev skrev: ”Det är kul för 

då kan man se om personen förstår min engelska. Jag brukar titta på filmer som är i engelska 

och det brukar vara bra och jag brukar förstå ganska mycket.” Elevens svar på de andra 

frågorna var positiva. Majoriteten svarade positivt på den öppna frågan men det fanns 

elever som svarade väldigt kort, exempelvis ”bra”, ”jobbigt” eller ”vet ej”. De elever som 

spelar har även i den öppna frågan mer positiv attityd till engelska språket än de elever som 

inte spelar. Något som även utmärkte de elever som spelar var att de hade ett mer 

självsäkert svar, medan de elever som inte spelar hade ett kort och neutralt svart på den 

öppna frågan.   

Om man utgår ifrån tabell.2 så fanns det tre elever som spelade mer än 6 timmar om dagen, 

alla tre tyckte att engelska var “jättelätt” men bara två av de tyckte att engelska var 

“jätteroligt”. Den tredje eleven som spelade mer än 6 timmar per dag klassade engelska som 

“Jättetråkigt”. Genom att studera elevens val av mest spelade spel så kunde en slutsats dras 

att eleven tycker engelskan i skolan är för enkel med för lite utmaning. Eleven spelar spel 

som endast har engelska som tal och lässpråk, den engelska som finns i spelen är svår 

engelska, väldigt grammatisk rätt och även olika uttal, så som olika engelska dialekter. Så det 

krävs att spelaren har god läs- och hörförståelse. Många spel idag dubbas och översätts till 

bland annat svenska vilket gör att engelska språket inte tränas när man spelar de spelen. De 

elever som tycker att engelska är svårt eller inte förstår engelska bra är de elever som spelar 

svensktalande spel, vilket kunde ses utifrån deras val av mest spelade spel och även hade 

lägst speltimmar dagligen.  
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Metodanalys  

Denna kvantitativa enkät var ett bra val för denna form av undersökning. Då frågorna är till 

största del slutna och behandlar elevernas beteende och attityder främst valdes just denna 

undersökningsmetod (Trost, 2012). Enkätmetoden var den effektivaste 

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

vis kunde studien visa resultatet från flera elever än vad som hade varit möjligt vid en 

intervjustudie.  
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Diskussion  

 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras gentemot frågeställningarna och 

tidigare forskning och därefter kommer metoddiskussionen. Avsnittet kommer att avslutas 

med resultatet sammanfattas och om det finns vidare potential inom området.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna studie visade att elever som spelar någon form av digitala spel på 

fritiden generellt har en positivare attityd till engelska språket i skolan och på fritiden. Denna 

undersökning tog endast upp hur eleverna tycker och känner själva angående engelska och 

har inget med hur det ligger till i engelska enligt kunskapskraven i läroplanen, Lgr11. Något 

att ha i åtanke är att denna undersökning blev väldigt liten men har stor potential till vidare 

forskning och kan kompletteras med att göra om denna studie med fler deltagande elever.   

 

Vad för attityder har elever i årskurs 5 som spelar tv-spel till 

Engelskaämnet i skolan? 

Enligt det resultat som undersökningen fick så har elever som spelar på fritiden en positiv 

inställning till engelska språket. Resultatet i min studie liknande resultat till Sundqvists 

(2009) alltså att elever som använder sig av extramural engelska har en positivare inställning 

till engelska i skolan än de som inte använder sig av engelska språket utanför skolan.  

 

Finns det några skillnader i attityd till engelskämnet mellan elever som 

ofta spelar dataspel och de som inte spelar? 

Undersökningens resultat visar att elever som spelar på fritiden har en mer positiv attityd till 

engelska än de som inte spelar. De som inte spelar på fritiden har en mer neutral attityd till 

engelska där de valt alternativet ”medel” på de flesta frågorna i undersökningen. Men något 

att ha i åtanke är att ingen av de elever som inte spelar dataspel har angett att de är 

”jättepositiva” till engelska i skolan och på fritiden. Ingen av dessa elever har dock angett att 

de är ”jättenegativa” heller. Bland eleverna som spelar var det dock både elever som har 
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kryssat för alternativen ”jättepositiv” och ”jättenegativ”. Något att tänka på är att nästan tre 

gånger fler elever spelade jämfört med dem som inte spelade. Elever som inte spelade var 

även neutrala eller till och med negativa på den öppna frågan där de själva fick skriva med 

egna ord hur de känner när de ska tala engelska med någon som inte kan svenska. Många av 

de som inte spelar tyckte detta var jobbigt eller svårt.  

Eleverna som spelar tv-spel eller datorspel på fritiden gav ett mycket mer positivt svar till 

attityden att prata engelska, alltså är elevernas svar mer positivt. Elevernas svar från enkäten 

i min studie visade genom att studera resultatet av de som spelade mest spel, och utifrån de 

spel som de spelar så var alla tre väldigt självsäkra i tal då deras spel är online-spel vilket 

innebär att de talar dagligen med människor runt om i världen som inte kan svenska.  

Om man jämför resultatet i denna undersökning och resultatet i undersökningen som 

gjordes av några personen på ett universitet i Taiwan (H.-C Hung et al. 2013)så finns det 

likheter i resultatet. Resultatet från undersökningen som gjordes av Hung visade att elever 

som får samarbeta under inlärning lär sig på ett effektivare sätt genom hjälp av andra vilket 

förmodan hänger ihop med de elever som spelar på fritiden. (H.-C Hung et al. 2013) 

Denna studies resultat fick liknande resultat som studien som Sundqvist (2009) gjorde där de 

elever som spelade mycket hade bättre resultat och bättre språkkunskaper än de som inte 

spelade tv-spel. Något som fanns med i Sundqvist (2009) studie var andra extramurala 

läromeder för engelska, exempelvis titta på TV eller surfa på internet. Tv-spel är inte den 

enda som bidrar till att barn och ungdomar lär sig engelska utanför skolan utan utgör endast 

en del av det (Sundqvist, 2009). 

 

Skiljer sig attityden till engelska mellan elever som spelar mycket och de 

som spelar mindre? 

Genom att fördjupa sig lite mer i resultatet som man fick utav de elever som spelar kan man 

skilja en aning på de som spelar mycket och de som spelar mindre. Av de 19 elever som 

totalt spelade var det tre elever som spelade mer än 6 timmar och alla dessa tre elever 

tyckte att de förstod engelska bra, kunde kommunicera bra och att de generellt tyckte att 

det var enkelt. Det som var intressant att se var att den eleven som spelade mest tyckte att 
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engelska var tråkigt. Vad detta kan bero på är svårt att säga då man behöver mer 

information för att kunna fastställa anledningen till varför eleven tycker engelska är tråkigt. 

Om man jämför detta resultat med den undersökningen som gjordes i Taiwan (2013), där de 

svaga eleverna presterade bättre av att använda sig av digitala spel än de som redan var 

starka så kan man säga att eleven kanske inte tycker att engelskan i skolan är utmanande 

nog och därför uppfattas som tråkig (H.-C Hung et al. 2013). 

Tv-spel, datorspel och andra digitala medier kan ses som ett verktyg och medierade redskap 

för språkinlärning i skolan och på fritiden, genom att eleverna använder sig av digitala spel 

och digital kommunikation så bidrar det till att eleverna lär sig engelska omedvetet. Språket i 

sig är ett redskap för kommunikation mellan två eller fler individer. (Säljö, 2005). Genom att 

använda sig av digitala spel som ett redskap för inlärning i skolan så gynnas de svagaste 

eleverna på ett positivt sätt genom att de måste sammarbeta med andra elever för att vinna 

(H.-C Hung et al. 2013). Ett sociokulturellt lärande gynnas av dagens teknologi, i detta fall 

digitala spel, som kräver att flera individer måste sammarbeta för att uppnå ett visst mål, i 

detta fall vinna spelet, och som i sin tur leder tilll att dessa individer lär de andra och 

samtidigt lär sig nya kunskaper (Säljö, 2005).  
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Metoddiskussion 

 

Eventuella felkällor 

I metoddelen argumenterades för valet av en enkät som metod och syftet och 

frågeställningarna har besvarats. Denna undersökning var väldigt övergripande och handlade 

om elevers attityder till engelska i skolan och på fritiden vilket kan misstolkas att tro att det 

eleverna svarat är hur de i verkligheten ligger till i engelska enligt läroplanens mål. Denna 

undersökning skulle gett ett mer intressantare resultat om det fanns möjlighet till att 

jämföra elevers attityder och deras betyg och kunskapsfärdigheter i engelska. Detta skulle i 

sin tur krävt att det var flera personer som utförde denna undersökning samt att de 

deltagande skulle ge tillåtelse att använda deras betyg och kunskapsfärdigheter i resultatet 

vilket skulle kräva en hel del extra process för att följa konfidentlitetkraven (Codex, 2010) 

En stor felkälla som uppstod i denna undersökning var bortfallet. Anledningen är oklar till 

varför det var så många som inte fick tillåtelse att delta och kan påverka resultatet väldigt 

mycket åt det negativa hållet. Det går aldrig att säga säkert varför de inte fick delta, 

exempelvis kan anledningen vara att vårdnadshavarna inte har intresse för tv-spel alls eller 

tycker att det verkar oseriöst, det kan även vara så att detta hindrar de som kanske inte alls 

spelar att delta vilket ger en overklig bild om fördelningen av de som spelar och de som inte 

gör det. Planerat var att få med så många elever som möjligt i denna undersökning och 

många skolor kontaktades i tid men endast en skola tackade ja, vilket gjorde att resultatet 

utvanns ur en skola. Hade flera skolor deltagit från olika geografiska områden kanske 

resultatet skulle sett helt annorlunda ut.  

En annan stor fel källa med just dessa attitydfrågor är de svar man får, då det är svårt att 

veta hur uppriktiga de som deltagit har varit. Men som sagt så handlar frågorna om hur 

deltagarna känner och det finns inget sätt att mäta uppriktigheten. Det som kan spela roll i 

hur eleverna svarat kan vara mycket, exempelvis hur de kände just då, om de inte vågade 

vara uppriktiga och så vidare. (Trost, 2012) Alla dessa faktorer spelar stor roll i resultatet.  
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Studiens sammanfattning 

Denna studies resultat visade många likheter till resultatet som Sundqvist (2009) fick i sin 

undersökning. Elever som spelar tv-spel eller datorspel på fritiden har generellt en positiv 

attityd till engelska i skolan och på fritiden, något som även visades i Sundqvist studie (2009).  

Resultatet var intressant och denna studie har en god potential till vidare forskning och 

fördjupning då extramural inlärning har en bred potential för undersökningar och 

forskningar inom engelska men även andra ämnen som är aktuella i skolan.  
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Bilagor 

 

Hej Rektor och Lärare. 
 

Mitt namn är Frida Aramesh och jag studerar min sjätte termin på 
grundlärarprogrammet årskurs 4-6, just nu läser jag självständigt arbete på 
Uppsala Universitet och skriver en C-uppsats som handlar om hur elever som 
spenderar mycket tid framför tv-dator spel uppfattar Engelskaämnet i skolan. 
Med anledning av detta skulle jag uppskatta om eleverna i årskurs 5 på er skola 
kunde svara på några enkla frågor i en enkät som är helt anonyma och 
resultatet kommer behandlas konfidentiellt. Jag kommer ansvara för kopiering 
och utdelningen av enkäten och undersökningen kommer ta ca 10 minuter att 
genomföra. Jag skickar gärna ut enkäten i förväg om så önskas. Jag hoppas att 
resultatet, som ni kommer att få ta del av, är av ert intresse. Jag skulle 
uppskatta om ni ville hjälpa oss att dela ut ett papper om föräldrarnas 
medgivande och att samla in dessa. Dessa papper lämnar vi till er när det 
passar. Skulle uppskattas om jag fick komma in till er innan 1 maj. 
 

Önskar verkligen att jag får komma och besöka er! Hör av er till oss så snart 
som möjligt så endast ett få antal klasser har möjligheten att delta i denna 
undersökning. 
Vid eventuella frågor maila. 
 

Med vänlig hälsning Frida Aramesh 

 

E-mail: frida.aramesh@hotmail.com 
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Hej föräldrar.  

Hej mitt namn är Frida Aramesh och jag läser examensterminen på Uppsala 

Universitet. Mitt examensarbete handlar om hur elever som spelar tv-spel 

hemma tycket och känner kring Engelska ämnet i skolan. Jag kommer att vara 

på skolan en dag och eleverna ska då få svara på en enkät. Resultaten av 

enkätundersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och enkäterna är 

anonyma. För att kunna utföra denna undersökning med ert barn behövs ert 

medgivande. Var vänlig och fyll i nedanstående talong. Svaret lämnas till 

klassläraren senast fredag den 24 April. 

Jag skulle uppskatta om ert barn kan delta i denna undersökning! Hör gärna av 

er om ni har några frågor. Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning Frida  

 

 

 

 

 

 

Riv av här------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_____  Ja, jag tillåter att mitt barn deltar i undersökningen.  

_____ Nej, jag tillåter inte att mitt barn deltar i undersökningen. 

 

_________________________________________________________________________       Datum 

Barnets namn 

______________________________________________________________________      Underskrift 
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Enkät: 

Vad tycker du om Engelska I skolan och på fritiden 

Jag är: 

Flicka _____ 

Pojke _____ 

 

Brukar du spela tv-spel eller datorspel på fritiden?  

(Datorspel eller tv-spel kan vara Playstaion4, xbox, Nintento, facebook-spel, ipad-spel ) 

Ja_________ 

Nej________ 

 

 

Om du kryssat i Ja, skriv ungefär hur många timmar du spelar om dagen. 

Jag spelar __________timmar tv-spel eller datorspel om dagen. 

 

 

 

Om du kryssat i Ja, skriv vilka spel du spelar mest. Skriv max 3 spel som du spelar mest. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Ring in det alternativ som passar bäst in på dig. 

Jag tycker Engelska är: 

Jättelätt            Lätt                 Medel                       Svårt                                  Jättesvårt 

 

 

Jag tycker Engelska är:  

Jätteroligt                     Roligt                            Medel                         Tråkigt                   Jättetråkigt 

 

 

Jag förstår när någon pratar Engelska med mig:  

Jättebra             Bra          Medel                Dåligt        Inte alls 

 

 

Jag förstår när jag läser Engelska texter:  

Jättebra  Bra                Medel                        Dåligt                      Inte alls 

 

 

Skriv hur det känns att prata Engelska med någon som inte kan Svenska: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för ditt svar! Ha en bra dag.  

/Frida 


