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Abstrakt 
 

This study investigates the relationship between extramural English and levels of 

English vocabulary as defined by the CEFR framework and word frequency among 

pupils at year 5 in a Swedish primary school. 25 pupils from two different classes 

participated in the study.  Pupils were divided into two groups based on their usage of 

and exposure to English in their spare time, referred to as the high exposure and low 

exposure groups respectively. The results from this study show a connection between an 

extensive exposure to extramural English and the development of a more advanced 

vocabulary of English words as defined by the English Vocabulary Profile scale, in turn 

based on the CEFR levels A1-C2 and corpus-based word frequency derivations. One 

interesting aspect that came up was that while both of the groups were using almost the 

same level of low frequency words, the high extramural English group used more 

difficult, higher level words. A conclusion is that the most common extramural activity 

amongst these pupils,  that of  playing computer games, might explain this group's 

acquisition of  higher level, more specialized vocabulary items in comparison with  the 

other group which encountered extramural English less often. 
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1 INLEDNING 
Sverige är ett land vars invånare generellt har goda kunskaper i engelska, vilket 

redovisas i internationella undersökningar av English Proficiency Index. Sedan 2011 har 

Sverige varit bland de fem bästa länderna i Europa inom engelsk språkfärdighet, något 

som även speglar svenska elevers resultat i ämnet. Det faktum att elever exponeras för 

engelska även utanför skolan i stor utsträckning, samt språkets höga status i Sverige 

lyfts fram som tänkbara orsaker till detta (Skolverket, 2012). Eftersom engelskan har 

sådan stor utbredning i vårt samhälle diskuterar bl.a. Lundahl (2012) om det numera 

borde klassificeras som officiellt andraspråk istället för ett främmande språk. Musik på 

radio, filmer på tv och datoranvändning är några exempel på vardagsmöten med det 

engelska språket som många svenskar exponeras för dagligen (Sundqvist, 2009). Aldrig 

någonsin tidigare har den digitala tekniken varit lika utbredd som den är idag, 

återkommande undersökningar visar att såväl tillgången till internet samt användandet 

ökar för varje år. Idag har 95 % av Sveriges befolkning tillgång till internet i sina hem 

(Davidsson & Thoresson, 2017). Den största skillnaden märks i den yngre generationen 

där en tredjedel av de allra yngsta barnen använder internet varje dag, vilket enligt 

Prensky (2001) har delat upp samhället i en digital och en analog generation. Prenskys 

uppdelning har dock kritiserats för sin trovärdighet av andra forskare. Vid 12 års ålder 

är det endast 5 % som inte använder internet dagligen. Effekterna av detta leder till att 

svenskar blir en del av ett digitalt flöde och konstant exponeras för information som 

inkluderar det engelska språket (Davidsson & Thoresson, 2017). 

 

Kombinationen av det engelska språkets utbredning i vardagen och att det digitala 

nätverket växer medför att elever får möjlighet att lära sig språket på nya sätt (Henry, 

Sundqvist & Korp, 2014). En rapport från Skolinspektionen (2011) visar bland annat att 

elever skiljer på engelskan som bedrivs i skolan och engelskan som de konsumerar och 

producerar på fritiden. Cummins (2001) teori om BICS (Basic interpersonal 

communicative skill) och CALP (Cognitive academic language proficiency) visar att det 

finns en kontextuell skillnad i hur språket används beroende på formella och informella 

situationer. Distinktionen är svår att konkretisera eftersom den är individuell för varje 

elev, men ett samlingsbegrepp bland elever är att engelskan som bedrivs i skolan är 

tråkig, trots att det i kursplanen för engelska står bland annat att ämnet ska innehålla 

“för eleven välbekanta ämnesområden, vardagliga situationer, intressen, personer, 

platser, händelser och aktiviteter” (Skolverket, 2011). En primär orsak till detta glapp 

kan således bero på att elevernas erfarenheter och intressen helt enkelt inte tas tillvara i 

undervisningen. Extramural engelska, eller fritidsengelska, det vill säga all kontakt med 

det engelska språket som sker utanför klassrummet är gynnsamt för elevers 

språkfärdighet (Sundqvist, 2009). Framförallt har det visat sig att elever med en hög 

exponering för extramurala aktiviteter har större vokabulär samt bättre kommunikativ 

förmåga, jämfört med elever som har låg exponering (Sundqvist, 2010).  

 

Området extramural engelska är fortfarande relativt outforskat och informationen är 

således begränsad. Majoriteten av det material som finns tillgängligt idag behandlar 

elever i skolans högre åldrar, d.v.s årskurs 7-9 samt gymnasiet. Den här studien kommer 

att utgå från tidigare forskningsresultat men tillämpas på årskurs 4-6, och fokusera på 

elevers vokabulär i relation till hög respektive låg exponering för fritidsengelska. 
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1.1 Syfte & frågeställning  
Baserat på tidigare forskning i ämnet utgår studien från hypotesen att elever med 

mycket användning av engelska i extramurala aktiviteter har en högre nivå på sitt 

ordförråd, jämfört med elever som inte nyttjar engelska i extramurala aktiviteter. Syftet 

med studien blir därför att undersöka om det finns ett tydligt samband mellan yngre 

elevers exponering för extramural engelska och deras ordförråd. Nedan konkretiseras 

syftet i form av två frågeställningar. 

 

1.2 Frågeställningar 
Studien kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Vilken extramural engelska kommer elever i årskurs 5 kontakt med? 

 

 Vilka typer av ord förekommer i en text hos elever med mycket respektive lite 

exponering för extramural engelska? 
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2 BAKGRUND 
Den här studien utgår ifrån tidigare presenterad litteratur av såväl internationella som 

svenska forskare, övervägande fokus kommer dock att ligga på nationella studier 

eftersom det relateras till svenska elever och den svenska kursplanen. Bakgrundsavsnittet 

inleds med en presentation av framträdandet och utvecklingen av det engelska språket i 

Sverige, samt hur den digitala utvecklingen har bidragit till detta. Vidare följer en 

övergripande beskrivning av formellt och informellt lärande utifrån några olika forskares 

egna perspektiv och begrepp, från Bernstein till Cummins och vidare till Lundahl. 

Därefter definieras det för studien centrala begreppet extramural engelska som sedan följs 

av en litteraturöversikt av de resultat som det hittills har rapporterats om i ämnet. 

Avslutningsvis presenteras GERS, ett ramverk som används för att kategorisera nivån på 

språkfärdighet, vilket i den här studien kommer att tillämpas genom verktyget English 

Vocabulary Profile. 

 

2.1 Engelska språket i Sverige 

Begreppen andraspråk och främmande språk beskriver inte skillnaden mellan hur väl ett 

språk behärskas, utan beror på vilken språklig miljö det omges av. Ett andraspråk är ett 

språk som har lärts in i en miljö där språket används naturligt och ett främmande språk 

innebär att en person har lärt sig ett språk i en miljö där det inte förekommer naturligt 

(Lundahl, 2012). Exempelvis får en japan som lär sig svenska i Sverige det svenska 

språket som ett andraspråk, medan för en japan som lär sig svenska i Japan blir 

svenskan ett främmande språk. Således blir det en diffus linje för hur det engelska 

språket bör kategoriseras i Sverige, eftersom det har en sådan utbredning och enligt 

Skolverket (2011) är någonting som alla behöver lära sig. 

 

I svensk skola kategoriseras engelska som ett obligatoriskt grundämne och samtliga 

elever undervisas i ämnet senast från årskurs tre. Avsikten är att elever ska kunna 

använda det engelska språket i olika syften och för olika mottagare (Skolverket, 2011). 

Till skillnad från övriga språk som undervisas i skolan har engelskan mycket högre 

status i samhället, vilket förutom tidigare exempel även noteras i form av de nationella 

proven, och anses av vissa vara ett andraspråk snarare än ett främmande språk (Lundahl, 

2012). Ytterligare en aspekt som bidrar till ökad status i samhället är att filmer och tv-

serier som visas i Sverige inte dubbas, vilket bidrar till att svenskar får höra autentisk 

engelska väldigt mycket (Hermansson & Persson, 2012). Att det till en början fanns en 

ekonomisk fördel att endast undertexta filmer förändrar inte det faktum att svenskar 

idag exponeras för mer talad engelska jämfört med andra EU-länder som fortfarande 

använder sig av dubbning (a.a). Ett resultat av detta framgår i internationella test som 

genomförs av utbildningsföretaget Education First (EF), där Sverige sedan 2011 har 

varit bland de fem bästa europeiska länderna (EF [www]). 

 

Skolverket (2011) klassar dock fortfarande skolämnet engelska som ett främmande 

språk, men inte på samma nivå som de moderna språken, vilket framgår i läroplanens 

formuleringar. Moderna språk är ett fristående ämne och omfattar samtliga språk som 

undervisas i skolan, förutom svenska och engelska. Vidare står det att: 

 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: kan kommunicera på 

engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande 

språk på ett funktionellt sätt.  
 

(Skolverket, 2011, s.13). 
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Enligt ovanstående citat är engelska är ett främmande språk. Det står emellertid även att 

vi omges av engelska i vardagen samt inom utbildning, politik och ekonomi vilket kan 

uppfattas som ett andraspråk snarare än ett främmande språk. Eftersom engelskan 

används dagligen både i skolan och i samhället idag finns inte längre en tydlig gräns för 

vilken av kategorierna som är mest korrekt. Således kan det konstateras att det engelska 

språket åtminstone befinner sig någonstans mitt emellan de båda kategorierna (Lundahl, 

2012). Sundqvist (2009) skriver att gränserna håller på att suddas ut och att det inte 

längre går att säga att engelska är ett främmande språk i Sverige eftersom det förutom 

sin höga status i allmänhet även influerar utbildning, arbetsliv och idrott i stor 

utsträckning.  

 

2.2 Digitalisering 
De senaste tio åren har den digitala tekniken haft en otrolig utveckling i samhället och 

är idag en naturlig del av såväl vardag som arbete för många människor (Davidsson & 

Thoresson, 2017). Digitaliseringen medför mycket exponering för engelska i såväl tal- 

som skriftform och bidrar i stor utsträckning till språkets värde i Sverige. 

Internetstiftelsen i Sverige gör återkommande undersökningar angående 

internetanvändning bland privatpersoner i olika kategorier och den senaste rapporten 

visar att spridningen mellan olika ålderskategorier aldrig har varit större. Användningen 

bland den äldre generationen ökar av naturliga orsaker för varje år som går, bland de 

yngsta visar de senaste siffrorna att en tredjedel av alla tvååringar använder internet på 

något sätt varje dag. Av Sveriges befolkning är det 95 % som har tillgång till internet i 

sina hem (a.a).  

 

I skolan märks effekterna av digitaliseringen genom att elever börjar separera engelska 

som undervisas i skolan och den engelska de kommer i kontakt med utanför 

klassrummets väggar (Skolinspektionen, 2011). Det finns tydliga signaler från 

undersökningar och observationer runt om i Sverige som visar att engelsklektioner inte 

tar tillvara elevers fritidsintressen (a.a). Lärares oförmåga att gå utanför läroböcker lyfts 

fram som en orsak till detta, vilket leder till att eleverna tycker att engelskan i skolan är 

tråkig och ointressant (a.a). Henry, Korp & Sundqvist (2014) hävdar att glappet mellan 

elevers skilda uppfattningar kring engelska i och utanför skolan förväntas bli större både 

i Sverige och i andra länder inom några år. Resonemanget utvecklas genom 

elevexempel som beskriver hur skolans engelska upplevs som “konstgjord och krystad” 

och engelska utanför skolan är mer autentisk (a.a, s.24). Den formella inlärningen 

motsvarar den engelska som undervisas i skolan, och den informella inlärningen är det 

eleverna lär sig på sin fritid (Lundahl, 2012). Att dessa två inlärningsmetoder skiljer sig 

åt beror framförallt på det faktum att informellt lärande är en frivillig handling och sker 

naturligt, och det formella lärandet i skolan ofta är konstruerat och påtvingat (a.a).   

 

För drygt 20 år sedan myntades uttrycken digital native och digital immigrant av den 

amerikanska forskaren Marc Prensky. Med dessa begrepp ville han beskriva den nya 

digitala utvecklingen som samhället stod inför. Med hjälp av begreppen kunde Prensky 

(2001) urskilja personer som har vuxit upp med digital teknik från andra som inte gjort 

det. För en digital native är tekniken något självklart och naturligt, eftersom det har 

präglat hela uppväxten att använda mobiltelefoner och spela tv-spel. Skillnaden blir 

monumental i jämförelse med en digital immigrant som varit van vid ett analogt 

samhälle och nu tvingats anpassa sig till samhällets digitalisering (Prensky, 2001). 

Under en period överbryggandes glappet mellan digital immigrants och digital natives 

genom förståelse för varandras olikheter, eftersom båda grupperna kunde relatera till 

varandra. Däremot är de ungdomar som går i skolan idag den första generationen som 
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från födseln har vuxit upp med surfplattor, internet i smarttelefoner och övrig teknik. I 

och med omfattningen av den digitala tekniken får det engelska språket större 

utbredning och elever tar till sig språket på nya sätt (Henry, Sundqvist & Korp, 2014). 

Att dagens ungdomar lär sig på nya sätt idag resulterar i att många lärare, som är digital 

immigrants, inte kan omvärdera sin undervisning, eftersom de inte når fram till digital 

natives (Prensky, 2001). 

 

Att kategorisera människors digitala förmåga enbart baserat på födelseår har dock 

kritiserats. Den digitala kompetensen är inte någonting som är genetiskt medfött utan 

faktorer som intresse, motivation och ekonomisk situation påverkar också i stor 

utsträckning (Benini & Murray, 2013). Andra forskare utvecklar kritiken mot Prenskys 

förenklade syn på digitaliseringen och förklarar att även digital natives behöver någon 

typ av introduktion och upplärning innan de är självständiga. De hänvisar till studier 

som pekar på att barn lärde sig genom sina föräldrar genom att studera vad föräldrarna 

gjorde (Kirschner & De Bruyckere, 2017; Plowman & McPake, 2013). Dessutom menar 

de att Prenskys begrepp och antaganden mer eller mindre är tagna ur luften och saknar 

vetenskaplig grund. 

 

Det finns en kultur och en inställning bland den äldre generationen att digitaliseringen 

är ett problem, att ungdomar idag har svårare att koncentrera sig och sitta still jämfört 

med hur det var förr. Prensky (2001) menar att den stora skillnaden beror på att digital 

immigrants och digital natives lär sig på olika sätt, och lärarna är vana vid att undervisa 

digital immigrants eftersom det är vad de relaterar till. I dagsläget finns det ingenting 

som tyder på att det digitala behovet är mättat, vilket Skolverket (2018) lutar sig mot 

när det till höstterminen 2018 släpps en ny, reviderad läroplan. Den reviderade 

versionen kommer att ställa högre krav på lärarkåren och dess digitala kompetens i och 

med att det förväntas ingå digitala inslag såsom internetanvändning och källkritik i 

samtliga ämnen. 

 

2.3 Språkinlärningsprinciper för vokabulär 
Basil Bernstein hävdade att språket är uppdelat i olika koder beroende på vilken 

samhällsklass en person tillhör. Hans teori handlade om att barn från arbetarklassen har 

ett mer begränsat språk än barn med ursprung från medelklassen, vilket konkret innebär 

att elever från arbetarklassen har svårare att lyckas i skolan (Bernstein, 1990). Bernstein 

gjorde skillnad på skolkunskap och vardagskunskap och menade att de inte stod i 

relation till varandra. Cummins (2001) teori om andraspråksinlärning påminner om 

Bernsteins tankar och handlar om två typer av språkfärdigheter som delas upp i 

begreppen BICS och CALP. BICS motsvarar det språk som krävs i informella 

situationer och är oftast bundet till en specifik kontext, som exempelvis vardagliga 

samtal. CALP syftar till en mer kognitivt krävande nivå som kräver reflektion utanför 

en kontext, vilket ofta förekommer i skolan. Kortfattat sammanfattas BICS som 

vardagsspråk och CALP som skolspråk. För att konkretisera detta har Cummins skapat 

isbergsmodellen som visar språkinlärningens delar. Enligt modellen motsvarar toppen 

av isberget, d.v.s. det som är över ytan BICS och det som är under ytan CALP. Nedan 

visas en figur av modellen där det är tydlig att en övervägande del av språkfärdighet 

motsvaras av CALP: 
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Figur 1: Cummins isbergsmodell (fritt ur Cummins, 2001) 
 

För att lära sig ett nytt språk är det en förutsättning att lära sig ord och utöka sin 

vokabulär (Lundahl, 2012). I enlighet med Cummins isbergsmodell finns det ord i det 

engelska språket som används mer frekvent än andra, frekvensen handlar om hur ofta ett 

ord förekommer i en text eller i ett språk och delas upp i lågfrekventa och högfrekventa 

ord. Uppskattningsvis 2000 av de mest vanliga, d.v.s. högfrekventa, orden ger en god 

grund för att en person ska behärska ett nytt språk (Lundahl, 2012; Nation, 2013). 

Vidare beskrivs att de 1000 mest frekventa orden i det engelska språket utgör 50 % av 

alla ord som används (a.a). The är det mest frekventa ordet i såväl tal som skrift i det 

engelska språket enligt Davies (2010) som ligger bakom Word Frequency databasen 

([www]), vilken kommer användas i studien för att kategorisera frekvensen på de ord 

som förekommer i respondenternas texter. 
 

I enlighet med Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) likställs vokabulär i den här 

studien med begreppet ordförråd, och syftar till den mängd olika ord som en person 

behärskar inom ett språk. Enligt Nation (2013) finns det två olika sätt att behärska ett 

ord på, ett receptivt och ett produktivt. Dessa kan konkretiseras till muntlig och skriftlig 

vokabulär, där de muntliga åsyftar de ord som förstås när vi pratar eller läser högt, och 

de skriftliga de ord som förstås när vi skriver eller läser tyst. Att behärska ord 

produktivt innebär en förståelse för hur ord stavas och uttalas utöver det faktum att 

innebörden förstås, vilket skiljer sig från den receptiva förmågan. 

 

2.4 Begreppet extramural engelska 
Sundqvist använde termen extramural engelska (benämns hädanefter EE) i sin 

doktorsavhandling 2009 och har blivit en central gestalt kring begreppet och 

forskningen om det i Sverige. Majoriteten av det material som finns inom ämnet är 

antingen författat av henne eller refererat till hennes litteratur, således utgör det en stor 

del av den här studiens litteraturavsnitt. Begreppet härstammar dock från 1800-talet och 

har således existerat under en lång tid, och innebörden har specificerats till att 

framförallt handla om fritidsengelska (a.a). Därför kommer begreppen extramural 
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engelska och fritidsengelska att användas som synonymer till varandra i den här studien.  

Sundqvists definition av begreppet EE är således all engelska som en person/ elev 

kommer i kontakt med i informella miljöer. Med informella miljöer menas miljöer som 

inte är skolrelaterade, med andra ord utanför klassrummet och på fritiden. Ytterligare en 

utmärkande faktor för EE är att det ska vara en frivillig aktion från eleven, därför är det 

viktigt att poängtera att skolrelaterade uppgifter som exempelvis läxor eller att studera 

inför ett prov inte kategoriseras inom begreppet EE, trots att det genomförs på fritiden 

(a.a). Exempel på vanligt förekommande extramurala aktiviteter är tv-/ dataspelande, 

läsning av böcker och internetsurfande.  

 

2.5 Forskning om extramural engelska 
EE är ett förhållandevis nytt forskningsområde i Sverige och är således i behov av mer 

empiri och fler infallsvinklar, både kvantitativt och kvalitativt (Sundqvist, 2009). Än så 

länge har forskningsområdet varit riktat mot skolans senare år, vilket innebär årskurs 7-

9 samt gymnasiet. Fler forskare intresserar sig dock för EE som en metod för 

språkinlärning, vilket kommer ge en bredare kunskapssyn. Befintlig forskning pekar på 

samband mellan hög användning av extramurala aktiviteter på engelska och goda 

kunskaper i ämnet (Olsson, 2012; Sundqvist, 2009; Sylvén, 2004). Resultatet som har 

presenterats visar att mängden EE har effekt på elevers språkliga förmågor i engelska, 

framförallt har det en stor inverkan på vokabulär, men även muntliga färdigheter 

(Olsson, 2012; Sundqvist, 2009). Forskningen har även visat på kvalitetsskillnader 

mellan olika extramurala aktiviteter, samt att det finns en könsrelaterad faktor att 

beakta. Det finns således två aspekter att ta hänsyn till, som varierar från elev till elev, 

dels vilken typ av fritidsengelska elever exponeras för samt i vilken mängd (Olsson, 

2012, Sundqvist, 2010).  

 

Extramurala aktiviteter som är produktiva, d.v.s kräver någon form av aktiv handling, 

har en betydligt större effekt för lärandet jämfört med passiva aktiviteter (Sylvén & 

Sundqvist, 2012). Motivering till detta påstående baseras på att den produktiva 

aktiviteten förutsätter aktivt deltagande, vilket medför att användaren aktiverar fler 

sinnen för att tillägna sig kunskap. Att enbart sitta som en passiv mottagare och lyssna 

på musik eller titta på en film påverkar således inte lärandet i särskilt hög utsträckning. 

Däremot blir en person som interagerar både genom tal och skrift vid onlinespel både en 

konsument och en producent av språket, och når en betydligt högre lärandenivå 

(Sundqvist, 2010). Sylvén (2004) visar på ytterligare samband mellan EE och högre 

resultat och hävdar att det framförallt handlar om kvaliteten av EE snarare än kvantitet, 

men poängterar att en kombination är optimalt för maximalt lärande. I Olsson (2012) 

studie, som fokuserar på skrivförmågan, beskrivs en tydlig resultatskillnad mellan 

elever som har mycket respektive lite användning av EE. Majoriteten av eleverna med  

lite användning av fritidsengelska nådde enbart de lägre betygsstegen, och de elever 

som fick högsta betyg hade samtliga en hög användning av fritidsengelska. 

 

Lefever (2010) visar i sin studie att isländska elever i början av sin skolgång förstår 

grundläggande engelska och kan delta i enkla konversationer. Detta trots att eleverna 

inte har haft någon formell undervisning i engelska, eftersom det inte sker förrän i 

årskurs 5 på Island. Det framgår att kunskaperna till största sannolikhet beror på någon 

form av EE som eleverna har tillägnat sig. I resultatet har deltagarna delats in i tre 

grupper beroende på hur hög nivå eleverna kunde kommunicera på, och i likhet med de 

resultat som visats i Sverige var den bästa gruppen starkt dominerad av pojkar. 
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Oberoende av kön visar det sig att den enskilt vanligaste aktiviteten är att lyssna på 

engelskspråkig musik, i årskurs 7-9 samt gymnasiet (Sundqvist, 2009; Sundqvist, 2010). 

En förklaring är att lyssnandet på musik kan kombineras med andra aktiviteter likväl 

som det konsumeras för sig självt, vilket är unikt. Att lyssna på musik är som ovan 

nämnt en passiv aktivitet vilket har visat på en försumbar effekt för utveckling av 

muntlig förmåga och vokabulär. Sundqvist (2010) visar i sin studie att pojkar i större 

utsträckning än flickor ägnar sig åt extramurala aktiviteter i allmänhet och produktiva, 

extramurala aktiviteter i synnerhet. Det resulterar i att pojkar når högre resultat 

avseende vokabulär och muntlig förmåga jämfört med flickor, trots att flickor generellt 

presterar bättre i skolan (Sundqvist, 2009). Även andra aspekter såsom motivation och 

begåvning påverkar inlärningen av ämnet och användningen av EE, vilket är viktigt att 

poängtera.  

 

2.6 GERS  
Syftet med den här studien är att undersöka relationen mellan EE och ordförrådet hos 

yngre elever. För att lyckas kommer bland annat English Vocabulary Profile (EVP) att 

användas, vilket är ett verktyg för att nivåbestämma ord utifrån en internationell 

referensram. Referensramen går under benämningen GERS (Gemensam europeisk 

referensram för språk) och arbetades fram av Europarådet för att skapa en gemensam 

grund inom språkinlärning i Europa. Resultatet stod färdigt 2001 och används bland 

annat till att beskriva färdigheter inom främmande språk. Ursprungligen utgavs den på 

engelska under benämningen CEFR (Common European Framework of Reference) och 

översattes till svenska först 2009. GERS är utformad för att kunna användas av alla 

länder i Europa, vilket gör det möjligt att jämföra olika förmågor inom ett språk 

oberoende av vilket skolsystem en person har tillhört (GERS, 2009). I referensramen 

konkretiseras olika kunskapsnivåer som tillsammans definierar de lärandes framsteg. 

Genom att mäta läs-, skriv-, tal- och hörförståelse är det möjligt, med hjälp av GERS, 

att nivåbestämma vilken språkfärdighet en person når upp till. Eftersom GERS ska vara 

en gemensam referensram för språkundervisningen i flera olika länder är den svenska 

kursplanen i engelska utarbetad i enlighet med GERS. 

 

Referensramen är uppdelad i tre kategorier (nybörjare, självständig och avancerad) och 

inom varje kategori finns två steg som var och en motsvarar en kvalitetsnivå på 

språkfärdighet. Varje steg innehåller ett antal punkter som behöver uppnås för att 

studenten ska anses behärska den specifika nivån. Nivåerna är uppdelade i 

bokstavsordning där A1 motsvarar den lägsta nivån och C2 den högsta. De tre 

kategorierna motsvarar hur långt en person har kommit i sin språkfärdighet och nedan 

visas en enkel modell över hur uppdelningen ser ut:  

 
Figur 2: Inlärningsprocessens olika nivåer i GERS (GERS, 2009) 
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GERS används för att kategorisera studenter som ska lära sig ett nytt språk och omfattar 

således inte modersmålstalare (GERS, 2009). Skolverket (2012) har konkretiserat 

respektive nivå och omvandlat de engelskkunskaper som krävs för varje årskurs. Detta 

för att ge en generell överblick var elever på respektive årskurs bör befinna sig. 

Exempelvis bör en elev i slutet av årskurs 6 befinna sig på nivå A2 och en elev i årskurs 

9 bör nå upp till nivå B1 (a.a). En elev som har avslutat engelska 7 på gymnasiet med 

betyget E bör befinna sig på minst nivå B2. I jämförelse med de övriga språk som 

undervisas i skolan såsom spanska, franska och tyska är det ovanligt för svenska elever 

att nå så höga nivåer. Oftast når inte elever över nivå A2 i de moderna språken som 

undervisas från år 6 visar språkstudien ESLC (Skolverket, 2017).  

 
2.6.1 English vocabulary profile 

Eftersom kursplanen i engelska är formulerad utifrån GERS är såväl centralt innehåll 

som kunskapskrav anpassade för att appliceras i enlighet med referensramen. I den här 

studien kommer GERS framförallt att användas med hjälp av verktyget English 

vocabulary profile (EVP [www]) för att nivåbestämma ord som förekommer i 

elevtexter. EVP är en digital ordlista/ orddatabas som kategoriserar ord och fraser 

utifrån respektive nivå i GERS (A1-C2). Varje ord tillhör en nivå som fastställs med 

hjälp av olika parametrar, bland annat ordets svårighetsgrad eller om det är hög-/ 

lågfrekvent. EVP är ett verktyg som är skapat av Cambridge University Press genom 

The English Profile Program (EPP), vilket är sanktionerat och framställt av Europarådet 

(Salamoura & Saville, 2010). Orddatabasen EVP använder sig av är baserad på 

information från universitetet i Cambridge, som använder insamlad data från flera 100 

000 olika texter runt om i världen och analyserar vilken typ av ord som används av 

studenter på olika färdighetsnivåer (a.a).  

 

2.7 Sammanfattning 
Den här studien kommer att undersöka relationen mellan mängden EE och nivån på 

vokabulär hos svenska elever i årskurs 5. Med utgångspunkt i tidigare forskning finns 

en hypotes som säger att de elever som har mycket EE visar en högre nivå på vokabulär. 

De resultat som framkommer i undersökningen kommer att relateras till ovanstående 

litteratur i syfte att resonera kring eventuella likheter och skillnader.  
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3 METOD 
I detta avsnitt beskrivs vilket tillvägagångssätt som använts för att undersöka det 

aktuella ämnet. Inledningsvis presenteras den metod som ligger till grund för insamling 

av empiri, vilket i den här studien har varit kvantitativ. Vidare följer en redogörelse 

kring respondenterna i undersökningen samt vilka etiska ställningstaganden som har 

gjorts i relation till dessa. Sedan förklaras den pilotstudie som genomfördes innan 

undersökningen började och vilka justeringar som gjordes. Hur genomförandet av 

datainsamlingen gick till samt hur det insamlade materialet bearbetades beskrivs 

därefter. Avslutningsvis följer en metoddiskussion som relaterar till undersökningens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

3.1 Kvantitativ metod 
Beroende på vilket syfte ett forskningsprojekt har delas det in i kvalitativa eller 

kvantitativa ansatser. Det ger även olika tillvägagångssätt för hur studiens 

frågeställningar ska besvaras så optimalt som möjligt (Olsson & Sörensson, 2011). För 

den här studien valdes en kvantitativ metod med två olika datainsamlingsmoment som 

empirisk grund. Eftersom den här studien bygger på tidigare forskningsresultat och 

syftet har utgått ifrån en hypotes, kan arbetsgången beskrivas som ett hypotetisk-

deduktivt tillvägagångssätt (a.a). Empirin som analyseras i studien har samlats in genom 

enkätundersökning samt en skriftlig uppgift, där innehållet från respektive del och 

respondent sammanförs.  

 

3.2 Urval 
Kriterierna för urvalet av respondenter var att det skulle vara en grupp elever i årskurs 

4-6 med både hög respektive låg användning av fritidsengelska. Studien har inte tagit 

hänsyn till kön i något avseende, men urvalet av deltagare var en jämn fördelning 

mellan pojkar och flickor. Undersökningen genomfördes i två årskurs fem klasser på en 

kommunal 1-9 skola i södra Sverige. Utifrån kontaktnätet som har knutits under 

utbildningen utnyttjades detta i enlighet med kriterierna för ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval görs av bekvämlighetsskäl som i detta fall handlar om bristande 

resurser (Denscombe, 2016). Totalt deltog 25 elever i studien, fördelat på 15 pojkar och 

10 flickor. 

 

Av olika orsaker hade studien ett bortfall på totalt 10 elever, vilket motsvarar 28 %. 

Bortfallet berodde på att elever antingen inte hade lämnat in samtyckeskravet från 

föräldrarna i tid, att föräldrarna inte godkände deltagandet eller sjukdom. Efter 

bearbetning av datan plockades dessutom ett resultat bort p.g.a att det tydligt framgick 

att eleven inte hade tagit undersökningen på allvar och uppgett irrelevanta svar. 

 

3.3 Etiska aspekter 
Undersökningen har genomförts enligt de forskningsetiska principer som 

rekommenderas av Vetenskapsrådet (Hermerén, 2011). Dessa principer omfattas av fyra 

punkter som formuleras enligt följande: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har uppmärksammats 

utifrån det faktum att respondenterna, samt deras föräldrar, har delgivits information om 

vad det innebär att delta i undersökningen. Det har med tydlighet framgått att 

deltagandet är frivilligt och att det utan konsekvenser går att avbryta när som helst. Det 

andra kravet innebär att deltagarna i undersökningen har godkänt sin medverkan, i det 

här fallet har även samtycke godkänts från vårdnadshavare eftersom deltagarna är 
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minderåriga (se bilaga 3). Konfidentialitetskravet innebär att den insamlade datan ska 

anonymiseras och således vara omöjlig att kunna härleda till en individ. Båda delarna av 

det insamlade materialet har varit anonyma under hela processen, vilket genomfördes 

genom att deltagarna fick en tresiffrig kod som bara de själva kände till. Det fjärde och 

sista kravet för att studien ska vara godkänd enligt de forskningsetiska principerna 

handlar om att det material och de resultat som visas i studien enbart kommer att 

användas för denna studie (a.a). 

 

3.4 Pilotstudie 
Studien inleddes med en pilotstudie för att kontrollera frågeformulärets olika delar och 

om det var någonting som behövde justeras. Eftersom undersökningen riktades till 

elever i åldrarna 10-12 lades stor vikt vid noggrannhet och tydlighet i utformningen av 

ett frågeformulär (Denscombe 2016). Att pröva sin metod med hjälp av en pilotstudie är 

ett effektivt sätt att synliggöra brister som annars kan ligga till grund för problem längre 

fram (a.a). Resultatet som framkom i pilotstudien har inte använts som empiri i studien, 

utan enbart fungerat för att kontrollera frågeformulärets utformning.  

 

Det visade sig att frågeformuläret innehöll en del brister. Framförallt var några frågor 

otydligt formulerade vilket medförde att eleverna misstolkade vad frågorna handlade 

om. Det var dessutom några frågor som inte var tillräckligt strukturerade. Pilotstudien 

visade att eleverna hade svårt att bedöma vilken nivå de skulle välja när 

svarsalternativen graderades med siffrorna 1-6. Antingen valde eleverna den ena 

ytterligheten eller den andra och det var svårt att gradera däremellan, vilket medförde att 

svaren inte blev nyanserade. Svarsalternativen formulerades därför om till ord och 

omfattas endast av fyra val, istället för de ursprungliga sex. De nya svarsalternativen 

formulerades enligt följande: tråkigt, ganska tråkigt, ganska roligt, roligt. Utifrån 

resultaten på pilotstudien behövde några frågor formuleras om så att det var tydligt för 

eleverna vad de skulle svara på. Till några frågor adderades även fritextrader där 

eleverna uppmanades att utveckla sitt svar för att tydliggöra sin åsikt. 

 

3.5 Genomförande 
En vecka innan undersökningen skulle påbörjas fick elevernas vårdnadshavare ett 

missivbrev (se bilaga 3) som godkände deras medverkan. Empirin samlades sedan in i 

två steg där det första tillfället bestod av att fylla i frågeformuläret (se bilaga 1) och det 

andra en skrivuppgift (se bilaga 2), den totala tidsåtgången omfattades av två 

lektionstillfällen i respektive grupp. Eleverna placerades vid enskilda bänkar under båda 

tillfällena för att inte kunna se och påverkas av varandras svar. Eleverna fick vid det 

första tillfället en tresiffrig kod som de skulle skriva på båda delarna av 

undersökningen. Den data som samlades in för studien är således anonymiserad för att 

respondenterna ska kunna svara så sanningsenligt som möjligt.  

 
3.5.1 Frågeformulär 

Syftet med att använda frågeformulär var att identifiera elever som har hög respektive 

låg exponering för EE inför skrivuppgiften i del två. Dessutom väcktes intresse för hur 

exponeringen står i relation till motivation för ämnet och om det visas något samband 

mellan dessa tre variabler. Frågeformuläret består av två delar. Den första delen 

omfattas av de inledande tio frågorna som handlar om inställning och motivation till 

engelska. De avslutande fem frågorna fokuserar på fritidsengelska, och riktar sig enbart 

till eleverna som uttryckligen svarar att de kommer i kontakt med engelska på fritiden. 

Samtliga frågor i den första delen var av typen att respondenten ska kryssa i det 
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alternativ som bäst överensstämmer med den egna åsikten. I samtliga frågor är 

svarsalternativen jämna till antalet, vilket är en metod för att undvika att någon väljer 

alternativet i mitten och på så sätt slipper ta ställning åt något håll. Nedan visas exempel 

på två frågor från enkätens inledande del. 

 

2. Hur viktigt är det för dig att kunna prata och förstå engelska?  

❑Inte viktigt  ❑Lite viktigt  ❑Ganska viktigt ❑Mycket 

viktigt 

 

3. Hur viktigt är det för dig att kunna läsa och skriva på engelska?  

❑Inte viktigt  ❑Lite viktigt  ❑Ganska viktigt ❑Mycket 

viktigt 

Figur 3: Fråga två och tre från frågeformuläret (Bilaga 1). 
 

De avslutande frågorna, som riktar sig till de respondenter som kommer i kontakt med 

engelska på fritiden, konstruerades på ett annorlunda sätt. De är mer detaljerade och ger 

möjlighet att även identifiera skillnader mellan de elever som har hög exponering för 

EE, beroende på vilken typ av aktivitet samt under hur lång tid. Nedan visas ett exempel 

på en fråga från enkäten andra del. 

 

12. Ungefär hur mycket tid om dagen ägnar du åt följande: 
Svara i både timmar och minuter. Tex: Läser bok 0 tim 20 min 

Gör du något annat som inte är med bland förslagen kan du skriva det på raden längst ner. 

__________ Läser bok   

__________ Använder sociala medier (T.ex. Facebook, Instagram, Twitter) 

__________ Kollar Youtube   

__________ Kollar film/tv-serie 

__________ Lyssnar på musik 

__________ Spelar dataspel  
__________ ________________________________________ 

Figur 4: Fråga 11 från frågeformuläret (Bilaga 1). 
 

20 minuter av en lektion avsattes åt att eleverna skulle svara på frågeformuläret som 

ligger till grund för den här studien. Innan formuläret delades ut förklarades syftet samt 

hur det är konstruerat, några exempel på svar gavs för att klargöra att alla förstod. Det 

påtalades för eleverna att deras svar inte skulle ha någon påverkan på deras betyg eller 

omdömen eftersom det är helt anonymt, men samtidigt förväntades eftertänksamhet och 

seriositet inför deltagandet. Eleverna satt enskilt och tilldelades en tresiffrig kod som 

slumpmässigt valdes ur en skål. När formuläret var ifyllt ombads eleverna att läsa tyst i 

sin bänkbok tills dess att samtliga är färdiga, detta för att inte påverka och stressa övriga 

respondenter. 

 
3.5.2 Skriftlig uppgift 

Undersökningens andra del genomfördes efter rasten vilket var fördelaktigt ur flera 

aspekter. Primärt var det tidseffektivt eftersom förberedelser kunde göras under tiden 

eleverna var utanför klassrummet, dessutom var eleverna förberedda och övergången 

från frågeformuläret blev naturlig. Logistiken i klassrummet utnyttjades även optimalt 

eftersom eleverna kunde återgå till samma platser och behövde inte flytta bänkar en 

gång till. Den skriftliga uppgiften genomfördes på dator, vilket berodde på flera 
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faktorer. En bidragande orsak var att eleverna på skolan gör det mesta skolarbetet på 

dator och behärskar det väl. Det underlättar också bedömningen då missförstånd uteblir 

eftersom varje bokstav går att utläsa, vilket annars kan uppstå om elever skriver för 

hand. För att behålla kontrollen över uppgiften och undvika att respondenterna tappar 

fokus användes programmet Exam.net. Genom det programmet kan läraren skräddarsy 

en uppgift eller ett prov utifrån olika syften och besluta vilka hjälpmedel eleverna ska få 

tillgång till. Dessutom görs provet i helskärmsläge (se bilaga 5) vilket innebär att 

eleverna är bundna till sidan och kan således inte göra någonting annat på datorn. Om 

en elev trycker ner provfönstret dyker det upp ett meddelande på skärmen om att eleven 

har blivit utestängd från provet. Läraren får även ett meddelande på sin skärm om vilken 

elev som har blivit utestängd och kan då välja om eleven ska få åtkomst på nytt eller 

inte. Hjälpmedelsfunktionerna översättning och stavningskontroll var inte aktiverade 

under skrivtillfället vilket garanterar att respondenterna endast kan förlita sig till sin 

egen förmåga. 

 

För att resultatet skulle bli jämförbart fick samtliga elever utgå från samma uppgift. 

Uppgiften hämtades från ett gammalt nationellt prov (se bilaga 2) som genomfördes 

2012 i årskurs 6. Anledningen till att en uppgift från ett nationellt prov användes var 

därför att det är någonting som respondenterna känner till och snart kommer att ställas 

inför. Det fanns en tanke om att en sådan uppgift skulle tas emot på bättre sätt jämfört 

med en nonsensuppgift som hade varit påhittad. Uppgiften är öppen till sin karaktär, 

d.v.s att det finns inga korrekta eller felaktiga svar utan uppmanar eleven att utgå från 

sig själv. Som stöd finns det dock några hjälpfrågor som kan underlätta för att komma 

igång. Precis som tidigare påmindes eleverna om att det här är anonymt och att de 

enbart skulle fokusera på att prestera sitt bästa.  

 

Tiden eleverna fick på sig att skriva var 50 minuter och skulle omfatta åtminstone 200-

300 ord. Lektionstiden som låg till förfogande för undersökningen bestod av 70 minuter 

vilket var tillräckligt. 15 minuter gick åt till att plocka fram datorer, gå igenom 

uppgiften och besvara frågor som dök upp. De resterande 5 minuterna av lektionen gick 

åt till att avsluta och sammanfatta uppgiften. 

 

3.6 Databearbetning 
Efter genomförandet påbörjades en sortering av allt insamlat material och en första 

granskning av rådata. Eftersom undersökningen hade genomförts i två steg och med två 

olika verktyg, ett digitalt och ett analogt, inleddes bearbetningen med att skriva ut 

elevtexterna så att de fanns på papper och enkätsvaren fördes in i ett digitalt dokument. 

Orsaken till detta var dels att minska risken för att någonting skulle försvinna, men även 

därför att det av personlig åsikt underlättade arbetet. En av studiens frågeställningar 

handlar om att jämföra i vilken utsträckning vissa typer av ord förekommer hos elever 

med mycket respektive lite exponering för EE. Med hjälp av en slumpgenerator och två 

olika program som mäter nivå på vokabulär skulle de insamlade elevtexterna analyseras 

och sammanfogas med tillhörande frågeformulär, för att besvara ovanstående 

frågeställning. För att få så korrekt resultat som möjligt var det av stor vikt att de ord 

som valdes ut för analys inte fick riskera att vara missvisande i förhållande till den 

mängd text som var skriven. Som exempel finns det en större procentuell risk att en text 

med många ord även innehåller många högfrekventa ord, jämfört med en text med färre 

ord. Därför beslutades det att några urvalskriterier var nödvändiga att formuleras som 

skulle minska risken för den slumpmässiga faktorns betydelse. 
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Till att börja med beslutades att de ord som valdes ut skulle vara av lexikalisk karaktär 

vilket innebär att de ska gå att hitta i en ordbok, därutöver specificerades avgränsningen 

till att endast behandla substantiv eller adjektiv. Ord som har tydligt släktband (cognate 

words) på båda språken uteslöts från analys, exempel på sådana ord är helikopter 

(helicopter), broder (brother) och hus (house). Dessutom skulle ingen vikt läggas vid 

stavning om det var tydligt vilket ord som åsyftades, detta med bakgrund av Cummins 

(2001) teori om BICS och CALP som även går att härleda till Lundahl (2012) om 

formellt och informellt lärande. Ord som slumpades fram inom ovan nämnda 

urvalskriterier ignorerades och ersattes av ett nytt slumpgenererat ord, tills dess att tio 

ord hade valts ut. Dessa urvalskriterier testades mot två elevtexter, en med ett högt antal 

ord och en med relativt få ord, för att säkerställa tillförlitligheten innan resten av 

materialet analyserades. Till en början skulle endast substantiv behandlas, men efter 

testet var det tydligt att minst en ordklass till bör ingå och då adderades adjektiv. 

  

Respondenterna delades in i två kategorier som var baserade på frågeformuläret och hur 

de hade svarat på fråga 10. De elever som svarade varje dag eller flera gånger i veckan 

placerades i en grupp, HEE (hög extramural engelska) och de som svarade någon gång i 

veckan eller aldrig placerades i en annan grupp LEE (låg extramural engelska). Utifrån 

den fördelningen analyserades respektive grupp som en enhet, vilket syftar till att jämna 

ut eventuella ytterligheter i någon av grupperna som kan ge missvisande resultat. 

 

10. Kommer du i kontakt med engelska på fritiden? Tex film, musik, böcker, dataspel 

OBS! Inte läxor eller annat skolarbete 

❑ Varje dag ❑Flera gånger i veckan ❑Någon gång i veckan ❑Aldrig 

 

Om du svarade Aldrig på fråga 10 tackar jag för din medverkan och du kan lämna in 

enkäten. 

Om du valde något av de andra alternativen kan du gå vidare till fråga 11. 

Figur 5: Fråga 10 från frågeformuläret (Bilaga 1). 
 

Ur varje elevtext slumpades alltså 10 ord som skrevs ner i en tabell baserat på vilken 

grupp de tillhörde. Om samma ord slumpades från olika elever noteras det i tabellen 

med en siffra som motsvarar antalet gånger ordet har förekommit. Därefter användes två 

olika verktyg för att nivåbestämma de utvalda orden, English vocabulary profile samt en 

databas över hög- respektive lågfrekventa ord. Efter varje ord i respektive tabell 

noterades vilken nivå ordet hade enligt GERS, samt vilken användningsfrekvens ordet 

har. Vid varje ord noterades en siffra som motsvarar vilken plats på frekvenslistan ordet 

har. Användningsfrekvensen delades in i sex olika intervall för att kategorisera olika 

nivåer. De första intervallerna behandlade 500 ord åt gången, vilket motsvarar ord 0-500 

och 501-1000 i databastabellen. Sedan omfattades varje intervall av 1000 ord, vilket 

innebär att det ord som rankas på plats 1001 hamnar i samma kategori som det ord som 

rankas på plats 1999 o.s.v. Sedan jämfördes resultatet från gruppen respondenter som 

har mycket exponering för EE med gruppen som har lite exponering för EE. Det är 

viktigt att poängtera att ord som har en låg frekvens inte nödvändigtvis är enkla till sin 

karaktär, det syftar endast till att visa hur vanligt förekommande ord är i en text. 

Government, provide, political och community är samtliga bland de 300 mest frekvent 

använda orden men tillhör nivå B2, vilket motsvarar gymnasiala färdigheter. 
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3.7 Reliabilitet och validitet 
För att värdera forskningsresultat och avgöra ifall den fakta som presenteras är pålitlig 

används olika begrepp beroende på vilken metod som används. Undersökningar som 

genomförs med en kvantitativ metod kategoriseras utifrån reliabilitet och validitet 

(Bryman, 2011). Hög reliabilitet betyder att datainsamlingsmetoden som används är 

tillförlitlig och ger samma resultat varje gång, hög validitet betyder att undersökningen 

besvarar vad den utger sig för att besvara. Begreppen har olika innebörd men är i 

forskningssammanhang sammankopplade. Hög reliabilitet ökar förutsättningarna för att 

uppnå hög validitet, däremot behöver inte hög reliabilitet ge en god validitet eftersom 

den valda metoden kan vara bristande och således mäta fel saker, trots att det är 

tillförlitligt (a.a). 

  
3.7.1 Reliabilitet 

Det läggs stor vikt vid en studies pålitlighet, vilket innebär att den ska vara 

upprepningsbar av någon annan och fortfarande ge samma resultat, förutsatt att 

omständigheterna är detsamma (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Den här studien har 

baserats på tidigare forskning i ämnet och utifrån det har ett frågeformulär och en 

skrivuppgift utformats för att relateras till tidigare resultat. Trots att den här studien 

fokuserar på elever i årskurs 4-6, som saknar tidigare forskningsresultat är pålitligheten 

hög eftersom liknande metoder har använts för högre åldrar. 

  
3.7.2 Validitet 

Enligt Bryman (2011) handlar validitet om ifall studien faktiskt har undersökt vad som 

var tänkt att undersökas, d.v.s. om de metoder som har använts är lämpliga för att 

besvara frågeställningarna. I samråd med handledare och i diskussion med blivande 

lärarkollegor har studiens frågeställningar omarbetats och specificerats för att 

konkretisera vad som ska mätas. Enkäten har dessutom omarbetats utifrån resultaten 

som framkom i pilotstudien vilket ökar validiteten eftersom det blev tydligare och 

enklare för respondenterna att besvara frågorna (Denscombe, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

16 

4 RESULTAT 
I resultatavsnittet kommer den insamlade empirin att presenteras utifrån de 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Med givna underrubriker kommer de två 

datainsamlingsmomenten inledningsvis att redogöras för enskilt, för att sedan jämföras 

med varandra. Under resultatsammanställningen av frågeformulären samt elevtexterna 

framgick det att av de 25 deltagande respondenterna var det 16 stycken som har mycket 

EE och 9 stycken som har lite EE. Grupperna tituleras HEE (hög extramural engelska) 

och LEE (låg extramural engelska). Från varje elevtext i respektive grupp valdes 10 ord 

ut slumpmässigt vilket gav 160 ord i den ena gruppen och 90 ord i den andra gruppen. 

Inom respektive grupp fanns det elever som hade använt samma ord i sina texter vilket i 

sammanställningen gav 176 unika ord, fördelat på 110 och 66 stycken i respektive 

grupp.  

 

4.1 Frågeformulär 
Resultatet från frågeformuläret gav information om respektive elev som analyserades 

tillsammans med tillhörande text. Bortsett från den huvudsakliga informationen om 

respondenternas fritidsengelska, som användes för att dela in eleverna i två grupper, 

erhölls även information om vilken typ av EE eleverna kommer i kontakt med samt 

deras inställning till ämnet i allmänhet. Det visade sig att eleverna tyckte det var svårt 

att uppskatta hur mycket tid som ägnas åt en viss aktivitet, särskilt för de elever som 

bara gjorde någonting ibland. Enkätens första fråga handlade om vad respondenten 

tycker om engelska, där svarade 12 stycken inget särskilt, 10 stycken roligt och 3 

stycken tråkigt. När de siffrorna jämfördes med grupperna mycket/ lite fritidsengelska 

visade det sig att de 10 som tycker att engelska är roligt tillhör gruppen med mycket EE 

och de 3 som svarade tråkigt tillhör gruppen som använder lite EE.  

 

Studien ämnade ta reda på vilken EE elever i årskurs fem kommer i kontakt med, samt i 

vilken utsträckning. Elevgruppen som kommer i kontakt med EE varje dag eller flera 

gånger i veckan svarade enligt följande på frågan vad de gör mest respektive minst. 

Siffran 1 motsvarar vad de gör oftast och siffran 6 vad de gör mest sällan.  

Figur 6: Tabell över vilka extramurala aktiviteter respondenterna använder mest respektive minst. 

 

 Läsa bok Sociala medier Youtube Film Musik Dataspel Annat 

Elev A 5 1 2 3 4 6  

Elev B 5 2 3 1 6 4  

Elev C 6 5 2 3 4 1  

Elev D 6 5 4 3 2 1  

Elev F 5 6 4 2 3 1  

Elev G 5 6 2 1 3 4  

Elev H 5 4 3 1 6 2  

Elev I 4 6 2 3 5 1  

Elev J 4 6 2 3 5 1  

Elev K 5 6 2 3 4 1  

Elev L 1 6 3 5 4 2  

Elev M 6 7 4 5 3 2 1 

Elev N 6 4 5 2 3 1  

Elev O 6 5 4 2 3 1  

Elev P 5 4 3 6 2 1  

Elev Q 7  5 6 4 3 1 2 
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För varje enskild elev är det tydligt att det är flest ettor och tvåor under rubriken 

dataspel, och flest femmor och sexor under rubrikerna läsa bok och sociala medier. Det 

är något som även speglar medelvärdet för gruppen som helhet. Två elever uppgav även 

att de ägnade mycket tid åt programmering, vilket inte fanns med på listan från början. 

Eftersom LEE-gruppen ombads att inte besvara fråga 11 som ligger till grund för 

resultatet ovan finns det inga uppgifter därifrån. Fråga 15 handlade om elevers syn på 

engelska i skolan och på fritiden, där de uppmanades att skriva med egna ord. Alla 

elever besvarade inte frågan men av de åsikter som framfördes visade majoriteten att det 

är skillnad i de olika miljöerna. De flesta har skrivit att det är roligare på fritiden och 

hänvisar till data-/ tv-spelande. Några respondenter utvecklar dock sina svar och de 

presenteras nedan: 

 

I skolan får vi glosor och texter som vi ska kunna på en viss tid. 

Hemma är det ingen tidspress utan man lär sig lugnt. 

 

Ja det är stor skillnad. I skolan ska vi bara skriva och läsa. 

Hemma kan man använda det mer verkligt. 

 

Lite skillnad. I skolan lär man sig mer onödiga och konstiga 

ord. På fritiden så kan man välja vilka ord man behöver. 

 

Fråga fem och sex gav en bild av respondenternas självuppfattning beträffande deras 

kommunikativa förmåga. De skulle välja vilket av alternativen svårt, ganska svårt, 

ganska lätt och lätt som passar bäst in på hur de tycker att det är att prata engelska, samt 

förståelsen när någon annan pratar engelska. I resultatsammanställningen som jämfördes 

mellan grupperna visades stora skillnader både beträffande att prata engelska men även 

förståelsen när andra pratar. Nedan visas två figurer fördelat på sex diagram som 

symboliserar resultatet. Den första figuren visar resultatet från fråga 6 att prata 

engelska, och den andra figuren visar resultatet från fråga 7 att förstå när någon annan 

pratar engelska. 

Figur 7: Resultatsammanställning av fråga 6 på frågeformuläret (Bilaga 1). 
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Figur 8: Resultatsammanställning av fråga 7 på frågeformuläret (Bilaga 1). 
 

Resultaten från båda frågorna visar att när samtliga respondenter omfattas är det ungefär 

hälften som anser att det är ganska lätt, och en fjärdedel som tycker att det är ganska 

svårt att både prata och att förstå talad engelska. När resultaten jämförs gruppvis visar 

sig dock de ytterligheter som jämnas ut vid en sammanslagning. Minst hälften av de 

elever som ofta exponeras för EE tycker att det är ganska lätt eller lätt att både prata 

engelska och att förstå när någon annan pratar engelska. Bland de elever som sällan 

exponeras för EE finns det ingen som tycker att någonting är lätt. Majoriteten tycker att 

båda delarna är ganska svåra och en relativt stor andel tycker att det är svårt att både 

prata och förstå engelska. 

 

4.2 Skrivuppgift 
Granskningen av elevtexterna visade på stora skillnader eleverna emellan, både 

kvantitativt och kvalitativt. Vid en första sammanställning var det inte möjligt att peka 

på avgörande skillnader enbart mellan de elever med mycket EE och de med lite EE, 

eftersom det fanns avvikelser inom respektive grupp. Generellt var det dock tydligt att 

majoriteten av de elever som hade skrivit mest tillhörde HEE-gruppen och de som hade 

skrivit minst tillhörde LEE-gruppen. Antalet ord som respondenterna skrev varierade 

mellan 78 och 448, vilket är en differens på 370 ord mellan den som skrev minst 

respektive mest. De flesta texterna bestod av ungefär 150 ord vilket var tillräckligt för 

att urskilja 10 ord i enlighet med urvalskriterierna. När ord valdes ut för analys visade 

det sig att samma ord förekom från olika respondenter. Dessa ord slumpades inte om 

eftersom det inte var ett kriterium att ta hänsyn till, det var däremot en detalj som 

granskades noggrant i ordfrekvens-analysen, för att studera huruvida det var 

högfrekventa eller lågfrekventa ord som var likadana.  

 
4.2.1 English Vocabulary Profile 

 

Med hjälp av verktyget EVP nivåbestämdes de utvalda orden i enlighet med GERS-

skala som omfattas av nivåerna A1-C2. Respektive jämförelsegrupp undersöktes var för 

sig för att undvika att något resultat förväxlades. HEE-gruppen bestod av 16 elever, 

vilket motsvarar 160 ord. Samtliga ord var däremot inte unika, 50 ord förekom fler än 

en gång vilket gav 110 unika ord. Resultatet har analyserats ur två aspekter, dels i ett 

diagram med samtliga ord men även ett annat diagram där bara de unika orden valdes 

ut. Fördelningen av orden presenteras nedan i en tabell samt i två diagram som 

visualiserar spridningen: 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Antal ord 91 40 22 6 0 1 

Unika ord 49 34 20 6 0 1 

Figur 9: Ordsammanställning av jämförelsegrupp HEE. 

 

 

Figur 10: Diagram som visualiserar figur 9. 

I figur 9 och 10 som presenteras ovan framgår det att ord som tillhör nivå A1 används i 

störst utsträckning hos de respondenter med mycket EE, men det är även en relativt stor 

frekvens av ord från nivå A2 och B1. När endast de unika orden behandlas blir 

fördelningen annorlunda, framförallt blir inte frekvensen lika hög av ord från nivå A1. 

Mängden ord från nivå A2 och B1 blir t.o.m. större än mängden ord från nivå A1 vilket 

visar på en relativt hög nivå av vokabulär hos gruppen respondenter med mycket EE. 

Noterbart även är att sex ord från nivå B1 samt ett ord från nivå C2 urskiljdes från dessa 

elevtexter. Trash var ordet som klassificerades som C2-nivå och var det enda ordet från 

samtliga respondenter som tillhörde den nivån i enlighet med GERS. 

 

Den grupp av elever som tillhörde jämförelsegrupp med lite EE bestod av nio elever, 

vilket motsvarar 90 ord. Av dessa noterades 66 unika ord, vilket gav 24 stycken som 

förekom fler än en gång. Anmärkningsvärt för båda grupperna är att antalet unika ord i 

relation till det totala antalet är likvärdig. Gruppen med mycket EE hade 69 % unika ord 

och gruppen med lite EE hade 73 % unika ord. Nedan presenteras en sammanställning i 

enlighet med GERS för gruppen med låg exponering för EE: 

 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Antal ord 68 17 4 1 0 0 

Unika ord 51 11 3 1 0 0 

Figur 11: Ordsammanställning av jämförelsegrupp LEE. 
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Figur 12: Diagram som visualiserar figur 11. 
 

Tabellen i figur 11 visar antalet ord från respektive nivå och det framgår tydligt att ord 

från nivå A1 och A2 dominerar spridningen, vilket även visualiseras i diagrammen i 

figur 12. Diagrammen visar på ytterst marginell avvikelse oavsett ifall samtliga ord har 

behandlats eller endast de av unik karaktär. En övervägande majoritet av ord från A1-

nivån förekommer i båda fallen, vilket tyder på att den typen av ord förekommer mest i 

elevtexterna från gruppen med lite EE.  

 
4.2.2 Word frequency 

För att besvara en av studiens frågeställningar undersöktes även eventuella samband 

mellan högfrekventa och lågfrekventa ord i relation till elevernas exponering för EE. De 

slumpmässigt utvalda orden sorterades efter Word Frequency list ([www]), som listar 

hur frekvent engelska ord förekommer i textform. Resultatet sammanställdes på samma 

sätt som presenteras i punkt 4.2.1, vilket innebär att respektive jämförelsegrupp 

behandlades separat. Det är dock endast de unika orden från varje grupp som 

presenteras. Eftersom antalet ord från varje grupp har en stor differens presenteras 

resultatet procentuellt, i två separata diagram som representerar den interna 

fördelningen för båda grupperna. De sex olika intervallerna som orden kategoriseras i 

omfattar ord 1-500, 501-1000, 1001-2000, 2001-3000, 3001-4000 samt 4001-5000, där 

1 är det mest frekventa ordet i engelska texter. Nedan visas det sammanställda resultatet 

från båda jämförelsegrupperna: 

 

 
 Figur 13: Diagram över ordfrekvens i båda jämförelsegrupperna. 
 

Som diagrammen visar är ordfrekvensen närmast identisk i de båda grupperna, den 

procentuella fördelningen visar att majoriteten av de ord som används är högfrekventa. 

Egentligen räknas de 3000 mest frekventa orden i engelska språket som lågfrekventa, 
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men i den här studien görs en avgränsning vid 500 ord eftersom respondenterna är 

väldigt unga. De respondenter som har hög exponering för extramurala aktiviteter 

noterades med fem ord i intervallet plats 4001-5000, den andra gruppen uppmätte som 

mest fyra ord i intervallet plats 3001-5000. Detta visar sig vara den största skillnaden 

grupperna emellan. De ord som kategoriserades mellan plats 4001-5000 är alike, shark, 

queen, royal och trash, där det sistnämnda var mest lågfrekvent. Bland respondenterna 

som har låg exponering för EE noterades candy, hungry, soccer samt airplane som de 

mest lågfrekventa orden. Viktigt att poängtera är att lågfrekventa ord inte nödvändigtvis 

behöver vara komplicerade till sin karaktär, utan syftar endast till att visa hur vanligt 

förekommande ordet är i en text. 

 

4.3 Resultatsammanfattning  
Det presenterade resultatet ovan visar tre olika aspekter som tillsammans besvarar 

studiens frågeställningar. Inledningsvis ges en bild av vilka aktiviteter gruppen med 

mycket EE använder sig av, där data-/ tv-spel visar sig vara vanligast bland de flesta. 

Läsning av engelska böcker på fritiden är endast ett fåtal som hävdar att de brukar göra. 

Likväl är användning av sociala medier förhållandevis ovanligt, åtminstone ur ett EE 

perspektiv. En övervägande majoritet i båda jämförelsegrupperna tycker att det svåraste 

med engelska är att skriva och framförallt att stava korrekt. Däremot visades en stor 

variation mellan gruppernas självkänsla avseende verbal kommunikation. 

 

Från den individuella skrivuppgiften användes två olika verktyg för att visa på 

eventuella samband. EVP användes för att nivåbestämma de utvalda orden vilket visade 

på markant skillnad mellan de båda jämförelsegrupperna. Trots att båda grupperna hade 

en stor andel ord från nivå A1 fanns en större spridning bland de elever som har mycket 

EE, särskilt när endast unika ord analyserades separat. Vid den senare jämförelsen var 

det faktiskt fler ord från nivå A2 och B1 jämfört med A1. Gruppen med lite EE visade 

däremot en större procentuell andel av A1-ord när endast unika ord behandlades.  

 

Den tredje delen som har analyserats handlade om huruvida högfrekventa respektive 

lågfrekventa ord användes i de båda jämförelsegrupperna. Här visade det insamlade 

materialet på nästintill identiskt resultat, endast några få procentenheter i varje intervall 

åtskilde de respondenter från HEE-gruppen mot de från LEE-gruppen. De resultat som 

har visats i den här studien överensstämmer till största del med vad tidigare forskning 

har kommit fram till. Några avvikelser finns men det bestående intrycket är att elever 

med hög exponering för EE även har en högre nivå på sin vokabulär.  
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5 ANALYS 
Det presenterade resultatet ovan visar tre olika aspekter som nu kommer att relateras till 

varandra. Frågeformuläret utgör en del och skrivuppgiften är uppdelad i två delar, 

eftersom de undersöker olika saker. Utifrån den litteratur samt tidigare 

forskningsresultat som undersökningen tar sin utgångspunkt ifrån kommer resultatet att 

jämföras för att visa på eventuella likheter och skillnader.  

 

5.1 Analys av frågeformulär 
En för studien central utgångspunkt är att elever gör skillnad på fritidsengelska och 

skolengelska, vilket grundar sig i Skolinspektionens (2011) rapport. Resultatet från den 

här studien överensstämmer med detta, flera av åsikterna som framkom i 

frågeformuläret var dessutom av samma karaktär som vad rapporten visade. Den 

engelska som eleverna presenteras för och arbetar med i skolan är enligt majoriteten av 

respondenterna tråkig och overklig. För vissa elever beror det på att undervisningen är 

på en för låg nivå utifrån vad de har med sig för kunskaper. Några andra menar, i likhet 

med vad Lundahl (2012) skriver, att skolengelskan är väldigt formell jämfört med 

fritidsengelskan som är mer avslappnad. Eftersom det digitala inflödet har ökat kraftigt 

de senaste 10 åren blir glappet i vissa fall ännu tydligare (Davidsson & Thoresson, 

2017). Eftersom fler och fler barn idag kommer i kontakt med engelska på fritiden innan 

de börjar med det i skolan hinner de skapa en kunskapsbank som är högre än den nivå 

som efterfrågas i de lägre årskurserna (Henry, Sundqvist & Korp, 2014). Mönstret som 

går att urskilja ifrån jämförelse mellan studiens resultat och tidigare forskning är att 

många elever värdesätter det informella språket i betydligt högre utsträckning än det 

formella. Cummins (2001) teori om BICS och CALP blir därför intressant att relatera 

till eftersom den, enligt isbergsmodellen, största delen av språkfärdighet motsvaras av 

formellt språk d.v.s. CALP.  

 

Frågeformuläret visade även att de elever som har en hög användning av EE anser att 

det är ganska lätt eller lätt att tala på engelska, men även att förstå talad engelska. Det 

skiljer sig från gruppen respondenter som har en låg användning av EE där majoriteten 

tycker att det är ganska svårt eller svårt. I enlighet med tidigare forskningsresultat om 

förhållandet mycket EE och god förståelse är likheterna tydliga (Olsson, 2012; 

Sundqvist, 2009; Sylvén, 2004). En stor skillnad i den här studien jämfört med tidigare 

forskningsresultat är vilken typ av extramurala aktiviteter eleverna använder mest. 

Sundqvist (2009; 2010) visade att den vanligaste aktiviteten i hennes undersökning var 

att lyssna på musik. Hon förklarade det vidare och menade att lyssnande på musik går 

att kombinera med andra aktiviteter. Resultatet från den här studien (se figur 8) visade 

att lyssna på musik inte var en särskilt vanlig aktivitet. Att spela dataspel och använda 

Youtube var betydligt vanligare. En förklaring till skillnaden kan vara att den här 

undersökningen har studerat yngre elever.   

 

5.2 Analys av EVP 
Den här studien har hittat samband som styrker vad tidigare forskning visar angående 

att elever med hög exponering för EE påverkas positivt avseende vokabulär och 

muntliga färdigheter (Olsson, 2012; Sundqvist, 2009). Ur de båda jämförelsegrupperna 

mycket och lite EE visar resultatet att elever med mycket EE använder sig av svårare 

ord än den andra gruppen. Med svårare ord avses ord som når en högre nivå i GERS. 

När de ord som förekommer fler än en gång undersöks är skillnaden mellan 

jämförelsegrupperna inte så stor. Det finns en differentiering avseende ord på nivå B1 
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och C1, men i övrigt är det förhållandevis jämnt. När endast de unika orden behandlas 

är det dock en markant skillnad som visar på att respondenterna med högre nivå av EE 

behärskar fler ord av högre nivå. Sylvén & Sundqvist (2012) skriver att produktiv EE 

har en betydligt större påverkan för elevers lärande jämfört med passiva aktiviteter. De 

elever som har deltagit i den här studien har en mycket hög användning av produktiva 

aktiviteter i form av dataspel, vilket kan vara en orsak till ovanstående resultatskillnad. 

Eftersom elevtexterna vänder sig till elevernas egna tankar får de möjlighet att använda 

ord som inte är givna på förhand. Således blir uppdelningen av unika ord intressant 

eftersom det tydligt visas att eleverna med mycket EE behärskar ord på nivå A2 och B1 

i relativt stor utsträckning, medan eleverna med lite EE framförallt använder sig av ord 

från nivå A1. Olsson (2012) visar i sin studie att det finns en tydlig skillnad mellan 

användning av EE och olika betygsnivåer. Resultatet i den här studien går inte att 

omvandla till ett betyg eftersom orden behöver fungera i en kontext, men mycket tyder 

på att även det forskningsresultatet överensstämmer med vad som framkommit i den här 

studien. 

 

5.3 Analys av Word frequency 
Till skillnad från EVP bedöms inte ordfrekvens utifrån svårighetsgrad på respektive ord, 

utan förhåller sig enbart till hur vanligt förekommande ord är i en text. Naturligtvis 

finns det dock vissa samband mellan dessa två aspekter, exempelvis att högfrekventa 

ord förknippas med att vara enkla till sin karaktär. Det finns dock ord som tillhör de 

mest frekventa men ändå bedöms utifrån en hög nivå i GERS. Syftet med att studera 

orden utifrån frekvens handlade framförallt om att jämföra grupperna och se om det 

fanns några likheter eller skillnader, vilket blev särskilt intressant med tanke på att 

skillnaderna var så stora i EVP. Resultatet i de båda grupperna var väldigt lika varandra, 

vilket innebär att de använder i stort sett lika vanligt förekommande ord. En förklaring 

till detta kan härledas till Nation (2013) som säger att de mest frekventa orden utgör den 

största delen av de ord som används. Således har de flesta texterna en relativt likvärdig 

fördelning av lågfrekventa och högfrekventa ord eftersom de högfrekventa orden är så 

många i en text. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionsdelen kommer att väva samman resultat och analys och relateras till studiens 

frågeställningar. Dessutom presenteras en kritisk granskning av metoddelen som diskuterar 

huruvida det valda tillvägagångssättet fungerade samt vilka problem och begränsningar som 

kan påverka resultatet. Avslutningsvis följer en slutsats och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Baserat på de forskningsresultat som tidigare presenterats i ämnet (Olsson, 2012; 

Sundqvist, 2009; Sylvén, 2004) fanns en personlig teori om att elever med hög 

exponering för EE kommer att visa högre vokabulär kvalitet som grupp, jämfört med 

elever med låg exponering, med beaktning av att det kan finnas ytterligheter inom varje 

grupp. Ytterligheterna fanns förvisso där, men det förvånade att resultatskillnaden 

skulle vara så stor som det faktiskt var. Sundqvists (2009) forskningsresultat behandlar 

elever i årskurs 7-9, Olsson (2012) intresserar sig för gymnasieelever och den här 

studien har fokuserat på elever i årskurs fem. Respektive studie har haft olika ingångar 

och genomförts på varierade sätt men samtliga resultat pekar åt samma håll, nämligen 

att fritidsengelska har positiv inverkan för elevers ordförråd. Det var också intressant att 

se fördelningen över hur eleverna skattar sin egen förmåga avseende vad som är lätt 

respektive svårt med engelska. Där det också fanns en tydlig distinktion mellan 

grupperna. 

 

Den mest anmärkningsvärda skillnaden i den här studien är att när endast unika ord 

undersöks har gruppen med mycket EE större andel svåra ord i förhållande till deras 

ålder, jämfört med de elever som har lite EE. Enligt Skolverket (2012) bör en elev i 

slutet av årskurs 6 befinna sig på A2-nivå i GERS. Detta innebär att gruppen med lite 

EE befinner sig ungefär där de förväntas vara med tanke på att de går i årskurs fem, 

medan de elever som har en hög användning av EE redan nu visar årskurs sex kvalitet. 

Henry, Sundqvist & Korp (2014) skriver att elever tar till sig språket på ett helt annat 

sätt idag, eftersom det tack vare digital teknik finns överallt. När till och med elever i 

årskurs fem har skaffat sig en sådan språkbank att de själva kan värdera vilken typ av 

engelska de har mest nytta av är det inte allt för otroligt att glappet förväntas bli ännu 

större, om inte lärare ändrar sin undervisning.  

 

På vissa punkter knyter resultatet ihop vad Prensky (2001) säger om att lärarna har svårt 

att nå ut till elever som lär sig på ett annat sätt idag. Sedan huruvida det beror på en 

digital generation eller inte är ovidkommande. Poängen är att elever gör skillnad på 

verklig engelska och konstgjord engelska, där det senare syftar till vad som bedrivs i 

skolan. Lundahl (2012) och Cummins (2001) berör ämnet fast med andra begrepp och 

frågan är hur den undervisade engelskan i skolan ska kunna utjämna glappet. 

Mellanstadieelever ska enligt timplanen ha 220 timmars undervisningstid i engelska, 

vilket motsvarar 73 timmar per år. Om en elev kommer i kontakt med engelska en 

timme om dagen varannan dag i ett år är det mer än dubbelt så mycket tid som 

undervisas i skolan. Vilket borde generera i någon form av inlärning. Sedan är det givet 

att många elever exponeras för, och producerar, engelska betydligt mer än så. Enligt 

kursplanen i engelska ska undervisningen bland annat formas efter: ”ämnesområden 

som är bekanta för eleverna” och ”vardagliga situationer, intressen och aktiviteter”. 

Med tanke på vad Davidsson & Thoresson (2017) presenterar för siffror angående 

svenskars internetvanor har förmodligen elevernas vardagliga situationer, intressen och 

aktiviteter förändrats och undervisningen bör anpassas därefter. 

 



  
 

25 

Konsekvenserna som följer kan annars bli att eleverna inte ens blir bedömda på vad de 

kan. Låt säga att en elev har mer än godtagbara kunskaper i någon eller några 

kunskapskrav, men vad läraren efterfrågar skiljer sig väldigt mycket från den kunskap 

eleven besitter. Då blir glappet förmodligen ännu större mellan den autentiska engelska 

som eleven använder ändamålsenligt på fritiden och den konstgjorda engelska som 

läraren hävdar att eleven ska lära sig (Skolverket, 2012). 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien vilar på en kvantitativ datainsamlingsmetod med syftet att jämföra kvaliteten på 

vokabulär hos två olika jämförelsegrupper. Vid kvantitativa studier är det viktigt att ha 

så många respondenter som möjligt för att ge en så nyanserad och korrekt bild som 

möjligt (Denscombe, 2016). Antalet respondenter kan således alltid vara fler än de som 

deltar och för den här studien hade antalet varit mer tillfredsställande om bortfallet inte 

hade varit så stort. Undersökningen omfattas av 35 respondenter från två olika klasser i 

årskurs fem, men efter bortfall återstod 25 stycken. Bortfallet kan naturligtvis påverka 

resultatet i olika riktningar, men samtidigt blev fördelningen mellan eleverna relativt 

jämn vilket utjämnar eventuella ytterligheter. Dessutom har materialet analyserats 

gruppvis och jämförts procentuellt med varandra för att ge en så nyanserad bild som 

möjligt. Metodvalet har varit betryggande och givit mycket data som har varit möjlig att 

analysera på flera olika sätt och resulterat i såväl likheter som skillnader.  

 

Frågeformuläret syftade inledningsvis till att endast urskilja vilka respondenter som har 

mycket respektive lite användning av EE, för att möjliggöra en jämförelse av 

elevtexterna. Det visade sig innehålla mycket mer information som har tagits tillvara på 

för att utveckla resultatet och visa på eventuella orsakssamband. Det finns fortfarande 

material kvar att undersöka som hade kunnat ge en djupare förståelse, exempelvis en 

intern jämförelse mellan de respondenter som har mycket EE. Det hade varit spännande 

att studera den vokabulära nivån ur ett individperspektiv beroende på vilken typ av EE 

respektive elev gör mest. Detta lämnas utanför resultatet dels därför att det inte var 

studiens syfte, men framförallt p.g.a. tidsbrist.  

 

Tack vare att en pilotstudie genomfördes för att testa frågeformuläret upptäcktes en del 

brister som definitivt ligger till grund för att det insamlade materialet blev så 

omfattande. Att ge eleverna ett jämnt antal svarsalternativ eliminerade risken för att 

någon skulle välja mittenalternativet och således undvika att ta ställning åt något håll. 

Beslutet att omformulera svarsalternativet till konkreta begrepp istället för siffror 

underlättade för eleverna att placera sig själva. Till några frågor adderades även 

fritextrader vilket tyvärr inte alla skrev någonting på, men de som gjorde det gav 

ytterligare tyngd till undersökningen. Pilotstudien till trots noterades en del brister även 

efter genomförandet, framförallt avseende utformning och design då den visuella 

upplevelsen av enkäten var rörig. Formuläret kunde alltså ha varit ännu tydligare, haft 

större utrymme till varje fråga, olika typsnitt och varierad textstorlek. Huruvida detta 

påverkar resultatet är däremot oklart. 

 

Vad beträffar den skriftliga uppgiften och analysen av dess resultat har metoden varit 

fullt tillräcklig för att tjäna studiens syfte. Respondenterna hade inte använt programmet 

Exam.net tidigare, men efter en introduktion fungerade det väl. Eftersom samtliga 

elevtexter skrevs på dator var det inga svårigheter att tolka vad någon respondent 

menade, vilket ibland kan uppstå om någon har en svag handstil och skriver för hand. 

Texterna lästes snabbt igenom för att kontrollera att det var möjligt att gå vidare till 
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nästa steg, att slumpmässigt välja tio ord från varje text, vilket inte var några problem 

förutom att ett extra urvalskriterium adderades. Orden analyserades sedan med två olika 

hjälpmedel, vilket var mycket tidskrävande och krävde stor noggrannhet. Det uppstod 

dock inga anmärkningsvärda problem som påverkade resultatet. Sammanfattningsvis 

anses studiens val av metod vara välfungerande och bidrog till att besvara studiens 

frågeställningar och syfte. 
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7 SLUTSATS  
 

Den här studien syftade till att undersöka om det finns ett samband mellan yngre elevers 

exponering för extramural engelska och deras ordförråd, vilket baserades på tidigare 

forskningsresultat riktat mot högre årskurser. Utifrån de resultat som presenterats ovan 

anses frågeställningarna vara besvarade och syftet uppnått. Respondenterna delades in i 

två grupper baserat på deras exponering för extramurala aktiviteter och det fanns ett 

tydligt samband mellan en högre nivå på vokabulär och mycket extramural engelska, en 

särskilt tydlig faktor visade sig vara dataspelande. 

 

Trots att det på förhand fanns en personlig övertygelse att fritidsengelska påverkar 

vokabulär i positiv riktning var det förvånande att resultatet visade en sådan tydlig 

skillnad mellan grupperna. Naturligtvis beror skillnaden inte enbart på mängden 

extramural engelska utan faktorer som fallenhet för ämnet, motivation och intresse ska 

tas i beaktande. Den extramurala engelskan är dock en faktor som definitivt påverkar i 

viss utsträckning. Med tanke på att båda grupperna använde nästan exakt samma andel 

högfrekventa ord är det intressant att gruppen med hög extramural engelska hade ord av 

svårare karaktär. Således kan en slutsats dras att gruppen med mycket fritidsengelska 

behärskar fler ord som ligger på en högre nivå än vad de borde kunna baserat på 

skolverkets generalisering, medan den andra gruppen befinner sig ungefär på den nivå 

de borde göra i årskurs fem. Vad det beror på ligger säkert flera faktorer till grund för 

men att majoriteten av respondenterna i gruppen med mycket fritidsengelska spelar 

mycket dataspel där engelska används har sannolikt stor betydelse. Den slutsatsen dras 

baserat på vilka ord som eleverna använde i sina texter som är av mer ovanlig karaktär 

och bundna till en viss kontext.  

 

Det finns fortfarande material kvar att analysera, vilket har fått åsidosättas till följd av 

studiens omfattning och tidsbegränsning. Vad som hade varit intressant att fördjupa sig 

vidare i är hur fördelningen ser ut inom grupperna och kanske främst HEE-gruppen. Är 

det möjligt att även urskilja nivåskillnader bland de elever som har mycket EE? Ett 

förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att enbart fokusera på de eleverna 

och analysera vilka aktiviteter som genererar högst resultat. Den här studien har inte 

heller tagit hänsyn till kön, vilket hade kunnat vara spännande att studera skillnader 

mellan pojkar och flickor i det här sammanhanget. Ett annat förslag på vidare forskning 

att studera könsskillnader i relation till engelsk vokabulär och dataspelande, med tanke 

på att pojkar och flickor oftast spelar olika typer av dataspel och att dataspelande har en 

stor betydelse för resultatet i den här studien. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär / enkät 

 

 

Enkätundersökning med elever 

åk 4-6 om fritidsengelska 

TACK för att du tar dig tid att svara på mina frågor, det kommer hjälpa mig 

i mitt arbete. Ta den tid du behöver och försök att svara så noggrant du kan.  
 

Anonymiseringskod:________ 

 

1. Vad tycker du om engelska?  

❑Roligt  ❑Tråkigt  ❑Inget särskilt 

 

2. Hur viktigt är det för dig att kunna prata och förstå engelska?  

❑Inte viktigt  ❑Lite viktigt        ❑Ganska viktigt ❑Mycket viktigt 

 

3. Hur viktigt är det för dig att kunna läsa och skriva på engelska?  

❑Inte viktigt  ❑Lite viktigt        ❑Ganska viktigt ❑Mycket viktigt

  

 

4. Vad tycker du om engelskalektionerna i skolan? 

❑Alltid tråkiga ❑Oftast tråkiga     ❑Oftast roliga ❑Alltid roliga 

 

Motivera gärna ditt svar på fråga 4:______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  
 

5. Vad är svårast med engelska? Du kan välja fler än ett alternativ 

❑Läsa ❑Skriva  ❑Prata ❑Lyssna(förstå vad någon säger) 

 

6. Att prata engelska är: 

❑Svårt ❑Ganska svårt ❑Ganska lätt  ❑Lätt 

 

7. Att förstå när någon annan pratar engelska är: 

❑Svårt ❑Ganska svårt ❑Ganska lätt  ❑Lätt 

 

 

 



  
 

V 

8. Hur lär du dig engelska bäst? Du kan välja fler än ett alternativ 

❑Läsa ❑Skriva ❑Prata ❑Lyssna ❑Annat 

 

Om du valde alternativet annat på fråga 8. Ge gärna exempel på vad det kan vara: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

9. Rangordna vad du tycker att ni gör ni mest på engelskalektionerna i skolan.  
Använd siffrorna 1-4, där 1= det ni gör mest och 4= det ni gör minst.  

___ Läser ___ Skriver ___ Pratar ___ Lyssnar 

 

10. Kommer du i kontakt med engelska på fritiden? Tex film, musik, böcker, 

dataspel OBS! Inte läxor eller annat skolarbete 

❑ Varje dag ❑Flera gånger i veckan ❑Någon gång i veckan ❑Aldrig 

 

Om du svarade Aldrig på fråga 10 tackar jag för din medverkan och du kan lämna in 

enkäten. 

Om du valde något av de andra alternativen kan du gå vidare till fråga 11. 

 

11. Rangordna vad av följande du gör mest respektive minst där språket är på 

engelska.  
Använd siffrorna 1-5, där 1= det du gör oftast och 5= det du gör mest sällan.  

Gör du något annat som inte är med bland förslagen kan du skriva det på raden längst 

ner. 

___ Läser bok   

___ Använder sociala medier (T.ex. Facebook, Instagram, Twitter) 

___ Kollar Youtube   

___ Kollar film/tv-serie 

___ Lyssnar på musik 

___ Spelar dataspel 

___ _______________________________________________ 

 

Om du spelar data-/ tv-spel. Skriv gärna namnet på de spel du vanligtvis spelar: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

12. Ungefär hur mycket tid om dagen ägnar du åt följande: 
Svara i både timmar och minuter. Tex: Läser bok 0 tim 20 min 

Gör du något annat som inte är med bland förslagen kan du skriva det på raden längst 

ner. 

__________ Läser bok   

__________ Använder sociala medier (T.ex. Facebook, Instagram, Twitter) 

__________ Kollar Youtube   

__________ Kollar film/tv-serie 

__________ Lyssnar på musik 

__________ Spelar dataspel  
__________ ________________________________________ 



  
 

VI 

13. Tycker du att du lär dig engelska på fritiden? 

❑ Mycket ❑Ganska mycket ❑Lite ibland  ❑Aldrig  

 

14. Kan du ge exempel på vad du lär dig på fritiden som du inte lär dig i skolan: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

15. Tycker du att det är skillnad på engelska på fritiden jämfört med engelska i 

skolan?  

Skriv och förklara 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga 2 Skrivuppgift 
 

 

The Future! 

 

 

Let’s get into a time machine and travel to the year 2118 – one hundred years 

from now! 

 

Write about what things are like in the year 2118. 

 

What is the same? What is different? 

 

What do you like about 2118? What don’t you like? 

 

 

 

 

Here are some things you can write about: 

• What does the place where you live look like in 2118? 

• How do people live? What do houses look like? 

• What kind of food do people eat? 

• What is school like? 

• What do children do in their free time? 

• Are there still cars, bikes, buses, trains or other ways to travel? 

• Do people still watch TV and go to the cinema? 

• How do they communicate with each other? Do they still use phones and 

computers? 

 

 

 

Write as much as you can! Use English all the time! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

Bilaga 3 Samtyckesbrev till vårdnadshavare 
 

Hej!      

 

Mitt namn är Jacob Berggren och jag har precis påbörjat den sista terminen på 

lärarprogrammet vid Linnéuniversitet. Under den här perioden ska jag skriva ett 

avslutande examensarbete inom engelska. Syftet med studien är att ta reda på om det 

finns ett samband mellan att använda mycket engelska på fritiden och en högre nivå på 

ordförrådet. 

 

Jag kommer att utgå ifrån följande forskningsfrågor i mitt examensarbete: 

 

 Vilken extramural engelska kommer elever i årskurs 5 kontakt med? 

 Vilken typ av ord förekommer i en text hos elever med mycket respektive lite 

exponering för extramural engelska? 

 

För att kunna besvara dessa frågor behöver jag träffa några elever och samla in material. 

Det kommer att ske genom ett frågeformulär och en skriftlig uppgift som eleverna ska 

skriva. Undersökningen ämnas att genomföras i olika årskurser och klasser på ert barns 

skola. Allt material kommer att anonymiseras och ingen deltagare kommer att nämnas 

vid namn. Deltagandet är helt frivilligt för eleven som inte kommer att bedömas på 

något sätt. Med tanke på att undersökningen riktar sig till barn i yngre åldrar önskar jag 

även ditt samtycke som förälder. Därför skulle jag bli tacksam om nu/ ni är fyller i och 

skriver under detta brev. Senast på torsdag den 1 mars skickar ni svarstalongen med 

eleven tillbaka till skolan så att ansvarig lärare kan samla in det.  

 

Deltagandet är frivilligt och det går att avbryta detta när som helst. Alla frågor, svar och 

det observerade kommer att behandlas med anonymitet och kommer endast att användas 

i forskningssyfte. Den kommer bara vara till för oss och inte möjlig för andra att ta del 

av. Då den färdiga uppsatsen är inskickad och godkänd kommer all insamlad data 

förstöras.  

 

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Jacob Berggren, jb223dc@student.lnu.se 

 

klipp -------------------------------------------------------------------------------------------- klipp 

 

Ger du ditt tillåtande som vårdnadshavare att ditt barn deltar i vår undersökning som 

handlar om hur elever kommer i kontakt med engelska i skolan jämfört med på fritiden? 

 

 Ja. Som vårdnadshavare ger jag tillstånd att mitt barn deltar i undersökningen.  

 Nej. Som vårdnadshavare ger jag inte tillstånd att mitt barn deltar i 

undersökningen.  

 

Vårdnadshavares underskrift:___________________________________________ 

 

Elevens namn: _______________________________ Klass:__________________ 

 

 

 

mailto:jb223dc@student.lnu.se


  
 

IX 

Bilaga 4 Exam.net 
 

Skärmdump från hur progammet ser ut som eleverna använde när de skrev sina 

individuella texter. 

 

 

 


