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I. Introduktion och bakgrund 

1. Allmänt om kursen Engelska C 

Kursen Engelska C, EN1203 i gymnasiets allmänna kursplan, är en valbar 100-poängskurs för 

högskole- och yrkesförberedande program och motsvarar steg 7 i moderna språk. Kursen är 

tillgänglig på alla program oavsett inriktning så länge man klarat Godkänt i Engelska B.1  

Engelska C är den mest avancerade kursen i engelska på gymnasiet och är enligt 

kursplanen tänkt att ge eleverna en gedigen grund i det engelska språket att använda i framtida 

studier eller arbete.2 Kursen ger 0,5 i meritpoäng vid godkänt betyg från och med hösten 2010 

vilket kan ge eleven en fördel vid ansökan till svenskt universitet eller högskola.3 

2. Varför introducerades Engelska C? Vad är kursens mål? 

Engelska C introducerades vid kursrevideringen 2000. Enligt Torun Rudin, undervisningsråd 

på Skolverket, var syftet ”att erbjuda utmaningar för elever som var intresserade och att elever 

skulle kunna få dokumentation av sina kunskaper.”4 Rudin påpekar att kursen delvis började 

för att det redan före år 2000 fanns skolor som erbjöd sina elever möjligheten att ha 

förberedande studier inför Certificate of Advanced English (CAE) examina och att den är på 

en nivå “som vissa elever uppnår i engelska C.”5   

Det är fortfarande så att det är vanligt förekommande i Engelska C att ha den tredelade 

strukturen CAE, litteratur och annat tema inom 100-poängskursen.6 Kursplanen specificerar 

följande mål som eleven ska uppnå:  

 förstå olika slags tydligt autentiskt tal i olika sammanhang, 

                                                 
1 Skolverket, Ämne – Engelska, tillgänglig på  

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/EN/titleId/Engelska, citerad 2010-11-20.  

För att få ut en gymnasieexamen behövs 2500 poäng.  

2 Ibid.  

3 Högskoleverket, Meritkurser och meritpoäng, tillgänglig på https://www.studera.nu/studera/4075.html, 

citerad 2010-11-20. Du kan max uppnå sammanlagt 2,5 meritpoäng från lästa kurser. Förutom 

fördjupning i engelska är fördjupning i  moderna språk och matematik meritpoängskurser. Detta för att, 

enligt Andrei Lindblom, undervisningsråd på Skolverket, ”boosta engelska språk och moderna språk”. 

Privat konversation 2010-12-06. 

4 Skolverket, Torun Rudin (Undervisningsråd för humanistiska programmet, Gymnasieenheten, 

Skolverket). Privat korrespondens, 2010-11-26. 

5 Ibid. 

6 Skolverket, Peter Baston, ”Inlägg publicerade i diskussionsforumet för språk under perioden 2005-10-

24 – 2005-12-19”. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/EN/titleId/Engelska
https://www.studera.nu/studera/4075.html
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 aktivt kunna inleda och använda engelska muntligt i olika informella och 

formella sammanhang och situationer, samt muntligt kunna informera på ett 

strukturerat sätt   

 utifrån elevens intresseområden eller studieinriktning använda fackspråk och 

med vissa hjälpmedel kunna förstå bl.a. facktexter  

 kunna läsa skönlitteratur från olika epoker och olika genrer, och från olika 

perspektiv kunna reflektera över deras form och innehåll 

 skriftligt  sammanställa och redovisa ett arbete, samt visa ett kritiskt 

förhållningssätt vid granskning och utnyttjande av olika källor 

 känna till utvecklingen inom områden som ex. politik, samhällsliv, religion, 

litteratur, film, konst eller musik i något engelskspråkigt land, 

 på ett djupare plan förstå och tillgodose sitt eget behov av kunskaper i engelska 

ur ett långsiktigt studie- och yrkesperspektiv.7 

Engelska C har dock nackdelen att kursbetyget i sig inte är gångbart utomlands, vilket är 

orsaken till att många gymnasieskolor förbereder eleverna inför CAE-examina och erbjuder 

möjligheten till CAE-diplom, även om detta inte står omnämnt i kursplanen. Det ger 

gymnasieelever möjligheten att få internationellt erkänd dokumentation på sina kunskaper i 

engelska, vilket underlättar om man vill studera eller arbeta utomlands. Detta är alltså inte en 

nödvändighet, utan ett val av skolledningen och lärarana beroende på om elevernas 

engelsknivå anses hög nog för att kunna göra CAE. 

 CAE examina innehåller  

 läsförståelse av olika texttyper  

 en skriftlig del där man testas i att skriva exempelvis rapporter, recensioner och 

uppsatser 

 korrekt användning av engelska ord, uttryck etc. i rätt sammanhang 

 hörförståelse av exempelvis föreläsningar, tal och intervjuer 

 en muntlig del som testar kommunikationsförmåga.8 

                                                 
7 Skolverket, Kursplan för EN1203 – Engelska C, SKOLFS 2000:4, tillgänglig på 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3015/titleId/EN1203%20-%20Engelska%20, 

citerad 2010-11-18.  

8 University of Cambridge, ESOL examinations, tillgänglig på 

http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html#l3, citerad 2010-12-04. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3015/titleId/EN1203%20-%20Engelska
http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html#l3


6 

 

3. Vilka är målgruppen? 

Inledningsvis riktades kursen mot elever på högskoleförberedande program, men från och 

med juli 2008 har Engelska C blivit en valbar eller individuellt valbar kurs också för elever på 

yrkesförberedande program. Skolverket introducerade detta på grund av de nya 

antagningsreglerna till högskolan som startade 2010. Berörda gymnasieskolor är främst de 

som står under kommunala huvudmän, men det kommer på sikt också att påverka fristående 

skolor. Kursen Engelska C ska alltså finnas tillgänglig på alla gymnasieskolor i landet.9 För 

att få tillträde till Engelska C måste man först ha blivit Godkänd i Engelska B, vilket också är 

en valbar kurs som av eleverna kan anses vara av större betydelse för att den ger behörighet 

till universitet och högskola.10  

4. Engelskans status 

Under 1800-talets början kom engelskan att bli ett viktigt språk i och med industrialismens 

framväxt. Genom den tekniska utvecklingen kom också andra områden att påverkas av 

engelskan. Kolonialismen var också en bidragande orsak till språkets utbredning, där det 

bland annat kom att bli ett officiellt och administrativt språk i de aktuella staterna, vilket det i 

många fall fortfarande är. I slutet av 1800-talet tog USA över som engelskans drivmotor i och 

med dess snabba ekonomiska och produktiva tillväxt, och har genom 1900-talet utökat 

språkets dominans.11 Vid andra världskrigets slut hade engelskan fått fäste som ett 

internationellt ekonomiskt, kulturellt och politiskt språk.12  

 I teorin blev engelska ett obligatoriskt ämne för vissa elever i den svenska skolan år 1950 i 

och med introduktionen av enhetsskolan – föregångaren till grundskolan, men kom inte att 

innesluta alla elever förrän med Lgr 62 då det blev möjligt att läsa engelska från årskurs 4.13 I 

och med Lpo 94 flyttades engelskundervisningen ner i åldrarna till start i årskurs 1. Samma år 

                                                 
9 Skolverket, Ändringsföreskrift, SKOLFS 2008:70, citerad 2010-12-06. 

10 Skolverket, Ämne – Engelska, tillgänglig på  

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/EN/titleId/Engelska, citerad 2010-11-20. 

11 Crystal, David. (2003). English as a Global Language, s.80 (86, 120f, 10, 59), Cambridge: Cambridge 

University Press. 

12 Nationalencyklopedien, tillgänglig på http://www.ne.se/lang/engelska, citerad 2010-12-20.  

13 Lindblad, Torsten (Red.). (1982). Engelska i den obligatoriska skolan. Ur Engelska i grundskolan, 

s.11f. Stockholm: Sveriges lärarförbund. 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/EN/titleId/Engelska
http://www.ne.se/lang/engelska
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blev engelska ett kärnämne i svensk gymnasieskola vilket förstärker engelskans position i 

Sverige, tillsammans med att det är ett av de ämnen som testas genom nationellt prov.14  

Som ett kommunikationsspråk har det blivit centralt för olika sfärer i samhället som bland 

annat vetenskap, flyg, popmusik, idrott, affärsverksamhet, IT och utbildning. Den dominans 

engelskan idag besitter beror på språkets roll som andraspråk i exempelvis före detta brittiska 

kolonier, snarare än de antal länder där engelskan är ”majoritetens modersmål”. I många av de 

stater som britterna styrde över, är engelskan idag fortfarande ett officiellt språk, använt inom 

undervisning och administration. Ungefär en fjärdedel av jordens befolkning anses kunna 

använda engelska.15  

Idag anses svenska elever ha goda kunskaper i engelska i jämförelse med elever i andra 

europeiska länder.16 Anledningen till detta är bland annat IT, odubbade TV-program och 

filmer, data- och TV-spel genom vilka barn och ungdomar tillgodogör sig det informella 

engelska språket. Detta är positivt då engelskan idag är världens lingua franca och därmed det 

språk som öppnar dörrar och stärker ens möjligheter.  

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka vad det är som motiverar eleverna att välja 

kursen Engelska C, då den inte är ett måste för fortsatta studier på universitet eller högskola. 

Elevernas bakgrund kommer att undersökas, det som kultur-och utbildningssociologen Pierre 

Bourdieu kallar för socialt kapital, och jag kommer att se om det finns ett samband mellan 

valet att läsa Engelska C och elevernas bakgrund. Det som ligger till grund för min studie är 

enkäter besvarade av elever i Engelska C- klasser på två gymnasieskolor i Uppsala.  

                                                 
14 Malmberg, Per. (2000). De moderna språken i grundskolan och gymnasieskolan från 1960 och framåt, 

s.6. Stockholm: Skolverket. 

15 Nationalencyklopedien, tillgänglig på http://www.ne.se/lang/engelska, citerad 2010-12-20.  

16 Skolverket, Engelska i åtta Europeiska länder, http://www.skolverket.se/publikationer?id=1284, citerad 2010-

12-07. 

http://www.ne.se/lang/engelska
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1284


8 

 

II. Syfte och frågeställningar  

1. Syfte 

Undersökningens syfte är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever att läsa Engelska 

C.  

2. Frågeställningar 

Frågor som ska besvaras i undersökningen är 

 

 Vad motiverar elever att läsa Engelska C då kursen inte är ett behörighetskrav för 

studier på universitet eller högskola? 

 Finns det ett samband mellan elevers bakgrund och deras motivation? 

 

Jag ska analysera resultate från en enkätstudie och se i vilken utsträckning 

utbildningssociologen Pierre Bourdieus teori om kapital och reproduktion är applicerbara på 

dessa.  
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III. Teori 

Jag kommer använda mig av den begreppsapparat som den franske kultur- och 

utbildningssociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) formade på 1960-talet. Under sina 

utbildningssociologiska empiriska undersökningar utredde bland annat Bourdieu och hans 

medarbetare vilka möjligheter barn med olika social bakgrund har i det franska 

utbildningssystemet. Undersökningen visar att barn från de högre sociala klasserna bär med 

sig ett starkare kulturellt startkapital än barn från lägre sociala klasser. Till dessa tillgångar 

som värderas högt i skolan räknas exempelvis att vara allmänbildad, att veta hur man för sig i 

olika miljöer och att kunna behärska och använda språket väl.17  

Det kulturella kapitalet, menar Bourdieu, kan under vissa villkor vara omvandlingsbart till 

ekonomiskt kapital och kan institutionaliseras i form av utbildningsmeriter.18 Eleverna som 

har med sig ett starkt kulturellt kapital hemifrån känner till och tar vara på de chanser som 

utbildningsväsen och yrkesliv och den sociala världen i övrigt erbjuder och anses därmed ha 

bättre framtidsutsikter.19   

1. Begreppsförklaring 

Bourdieus term kapital kan förklaras som värden, tillgångar eller resurser, och kan vara av 

ekonomisk eller symbolisk art. Det är just det symboliska kapitalet som står i fokus i 

Bourdieus sociologi och innebär erkännandet av vissa värden i en grupp, 20 eller ”det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”, som exempelvis vissa 

människor, examina, konstverk eller institutioner.21 Det symboliska kapital som Bourdieu 

ansåg dominerade i Frankrike var kulturellt kapital, ett begrepp som växte fram ur sambandet 

mellan kulturens och utbildningens värld.22 Detta kan återfinnas i förkroppsligat tillstånd 

                                                 
17 Broady, Donald (Red.). (1985:4). Kultur och utbildning – Om Pierrre Bourdieus sociologi, s. 51. 

Universitets- och högskoleämbetet, Forskning och utveckling för högskolan. 

18 Bourdieu, Pierre (2007). ”The forms of capital”. Sociology of education – a critical reader, s.84. Alan 

R. Sadovnik (Red.). Portland, OR: Routledge. 

19 Broady, D. (1990). Sociologi och epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 

epistemologin, s.177. Stockholm: HLS Förlag. 

20 Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power, s.72. Cornwall, GB: Polity Press. 

21 Broady, D. (1990), s.171 

22 Bourdieu, P. (1993). n.272-273 Kultursociologiska texter, s.272f. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings 

Bokförlag Symposion. Det kulturella kapitalet har också kommit att gå under benämningen 

informationskapital. 
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genom exempelvis förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift; objektiverat tillstånd där 

man exempelvis är bekant med en viss sorts litteratur, samt institutionaliserat tillstånd som 

kan representeras av examina.23  

Den kunskap man besitter om exempelvis historia, samhällskunskap, kultur och 

naturvetenskap kallar Bourdieu culture génerale, det vill säga att man är kultiverad. En 

människas culture génerale kan omvandlas till ekonomiskt kapital genom att det kan öppna 

dörrar till yrken och positioner där detta slags kapital räknas. Culture génerale, menar 

Bourdieu, är således knutet till samhällets makthierarkier, den dominerande klassen, genom 

att det är den kultur som tillerkänns värde av alla samhällsklasser.24  

Bourdieu uppmärksammar också språkets betydelse, att man med språket kan nyttja sin 

culture génerale till att bearbeta olika sociala marknader och därigenom ha möjligheten att 

både ta avstånd ifrån och manipulera sin omvärld. Språklig kompetens är en form av 

förkroppsligat kapital; det ger kontroll och blir ett lingvistiskt kapital genom att det erkänns 

som överlägset och mer eftersträvansvärt än andra språkbruk.25 Detta kapital är kunskapen att 

använda rätt språkbruk i rätt sammanhang och markerar den sociala tillhörigheten och 

positionen. Kommer man från rätt miljö, det vill säga från den dominerande klassen, tillägnar 

man sig en sociolekt med högt lingvistiskt kapital som ger dominans och som därmed 

bestämmer språkets värde på marknaden. Det är den dominerande klassens språk som står 

modell för det gemensamma språket, vilket är den erkända formen som tas i bruk av 

utbildningssystemet. Det har betydelse för att denna institution har monopol på en storskalig 

mängd producenter/konsumenter och ser till att reproducera det (åtråvärda/eftersträvansvärda) 

gemensamma språket. Det är den här sortens språk som elever indoktrineras i och som 

därigenom blir den legitima språkformen. Utan den här reproduktionen skulle inte det sociala 

värdet av lingvistisk kompetens, dess kapacitet att fungera som lingvistiskt kapital, existera.26 

De som saknar kompetens att tala det legitima språket utestängs från eller blir dömda till 

tystnad i vissa sociala sfärer/domäner där den här (verbala) kompetensen krävs.27 Avsaknaden 

av lingvistiskt kapital gör att man mister chansen att tillgodogöra sig ekonomiskt kapital där 

den här språkliga kompetensen är viktig, till exempel ”fina” välbetalda arbeten.     

                                                 
23 Broady, D. (1990), s.184 

24 Ibid., s.114 

25 Broady, Donald. (1988). ”Kulturens fält. Om Pierre Bourdieus sociologi”, Masskommunikation och 

kultur, NORDICOM-Nytt/Sverige, Nr 1-2, s.5. 

26 Broady, D. s.57, 61-62  

27 Ibid., s.55-56 
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Genom att bevara eller förstärka sitt redan existerande kapital försöker individen eller 

familjen behålla eller förbättra sin sociala position genom exempelvis arv, arbete och 

utbildning, och förmedla det till nya generationer. Begreppet Bourdieu använder sig av i detta 

sammanhang är reproduktion.28  

 

                                                 
28 Bourdieu, P. (1994), s.286 
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IV. Metod  

Min studie har jag valt att göra genom kvantitativ metod i form av enkätundersökning. 

Enkäten innehåller 10 frågor med följdfrågor som behandlar motivation, språkvanor och 

bakgrund (se Bilaga 1). Resultaten har sammanställts för att därefter analyseras med 

utgångspunkt i Bourdieus sociologiska begreppsapparat.  

Med enkäten har jag gjort en totalstudie av två gymnasier i Uppsala med olika 

karaktärsprogram och tradition: Grafiskt Utbildningscenter (GUC) och Katedralskolan.  Valet 

av skolor har betydelse då de två gymnasierna genom sina specifika program och inriktningar 

attraherar olika typer av elever vilket ger spridning i undersökningen. Totalt är det två klasser 

från GUC och tre från Katedralskolan som fått svara på enkäten. Respondentantalet blev totalt 

87, med 28 från GUC och 59 från Katedralskolan. Samtliga elever har själva valt till kursen 

Engelska C för sin utbildning.  

Vad gäller bortfall är det två klasser vid Katedralskolan som inte svarat på enkäten. Detta 

på grund av att deras lärare inte haft möjlighet att lägga lektionstid till att svara på enkäten, då 

min förfrågan kom längre in på höstterminen. 

1. Presentation av respondenternas skolor 

1.1 GUC 

Grafiskt Utbildningscenter AB är en gymnasieskola som startade 1989 i samarbete med 

Uppsala kommun och den grafiska branschen. Den är delad i en kommunal del och en 

friskola, där Uppsala kommun är majoritetsägare. Övriga aktieägare är ett 30-tal företag. 

Skolan har fem program och tretton inriktningar, främst yrkesförberedande program med 

fokus på design, media och turism; medieprogrammet tillhör den kommunala delen medan 

friskolan som går under namnet GUC Media har fem olika medieutbildningar. Elevantalet 

2010 ligger omkring 600. Skolan har också ett par högskoleförberedande program.29  

 

                                                 
29 www.guc.se, citerad 2010-11-19.  

http://www.guc.se/
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1.2 Katedralskolan 

Katedralskolan är en gymnasieskola med omkring 1000 elever. Den har anor från medeltiden 

och invigdes som högre elementarläroverk 1869. Skolans alla utbildningar ger behörighet till 

universitet och högskola. De har spetsutbildningar i bioteknologi och språk i samarbete med 

universitet och högskola. Skolan har en mycket stark språkprofil, med språkstudio på skolan 

och internationellt inriktade program, vilket gör att skolan kallar sig för ”Uppsalas 

språkskola”. Inom själva språkprogrammen finns Deutche klasse, Clase Espanola och Classe 

Française. Också det naturvetenskapliga programmet håller hög profil med elever som deltar i 

internationella tävlingar i de naturvetenskapliga ämnena. Skolan har även yrkesutbildningar 

inom handel och pedagogik som ”ger dig allt du behöver för att ta dig in på arbetsmarknaden 

direkt efter gymnasiet”, men som också ger behörighet för vidare studier på högre nivå.30  

2. Enkäten 

För min studie har jag valt att använda enkätformulär för att kunna samla en större mängd 

material där svaren kan visa tendenserna kring elevers motivation av kursvalet Engelska C 

och om det finns samband med elevernas bakgrund.  

Vid utformandet av enkäten och dess frågor har jag haft stor hjälp av Jan Trosts 

Enkätboken31 och av min handledare. Jag har också använt mig av Skolverkets kursmål för 

Engelska C som grund för påståendena varför eleverna läser Engelska C, och vad man tror, 

generellt sett, anledningen är att man som gymnasielev väljer Engelska C. 

Efter att ha kontaktat Engelska C-lärare på GUC och Katedralskolan fick jag komma på 

lektionstid för att göra min undersökning. Syftet med enkätundersökningen har jag 

personligen presenterat för varje klass i Engelska C, likväl elevernas rättighet att inte delta i 

studien om de inte vill. Eleverna fick 10-15 minuter på sig att besvara enkäten. Att närvara 

har inneburit att jag kunnat få in samtliga utdelade enkäter och därmed få bästa möjliga 

respondentantal.  

Vid konstruktionen av enkäten försökte jag formulera frågorna så att de vid analysen med 

relativ lätthet skulle kunna kodas manuellt. Då flera frågor har öppna svar har jag 

kategoriserat svaren så att de ska kunna kodas.  

                                                 
30 www.katedralskolan.se, citerad 2010-11-19.  

31 Trost, Jan. (2007) Enkätboken. Polen: Studentlitteratur.  

http://www.katedralskolan.se/
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2.1 Enkätens frågor 

De frågor jag har valt att ställa i min enkät utgår ifrån den teori om kulturellt kapital som 

introducerades av Bourdieu. Vad man övergripande får veta utifrån frågorna är elevernas 

kulturella kapital genom föräldrarnas utbildningsnivå och yrken; vad den miljö eleverna 

kommer ifrån kan spela för roll för motivation. Vidare, genom motivationsfrågor, framträder 

språkets roll som utbildningskapital och social markör, samt det som i Bourdieus sociologi 

kallas lingvistiskt kapital. 

 

2.1.1 Fråga 1  

Har du rest utomlands under din tid på gymnasiet? Ungefär hur många gånger under din tid 

på gymnasiet har du rest utomlands? Vilket/vilka länder har du besökt då du rest utomlands 

under din gymnasietid? 

Fråga 1 behandlar elevers utlandsvistelser hittills under sin tid på gymnasiet, hur många 

gånger man har rest utomlands och vilka länder man har besökt. Det jag vill komma åt är om 

eleven vistats i ett engelsktalande land och om detta skulle påverkat motivationen till varför 

man läser Engelska C. Genom att ställa frågan har jag också velat komma åt elevens 

kulturella kapital – hur mycket de vistats utomlands kan visa på erfarenheter och kontakter 

med länder utanför Sverige och om detta påverkar elevens syn på det engelska språket som 

utbildningskapital och språkets betydelse för ens utbildning.  

2.1.2 Fråga 2 

Använder du engelska utanför skolan? I vilket eller vilka sammanhang använder du engelska 

utanför skolan? Hur ofta använder du engelska utanför skolan i de sammanhang du angett i 

2b? 

Fråga 2 undersöker elevens användning av engelska utanför skolan, och i vilken omfattning. 

Svaren kommer också visa på vad eleven har för internationella kontakter. Talar man 

engelska utanför skolan, eller använder sig av engelska genom Internet, litteratur eller annan 

aktivitet, så kan detta påverka ens motivation att läsa engelska och självförtroendet att 

använda engelska.  
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2.1.3 Fråga 3 

Varför läser du kursen Engelska C? För varje påstående, kryssa i den ruta som du tycker 

stämmer bäst på dig. 

Fråga 3 ska visa varför eleven har valt att läsa kursen Engelska C, elevens tankar kring nyttan 

med engelska, om det är utbildningskapital och om läsandet av denna nivå av engelska blir ett 

lingvistiskt kapital (att man talar och skriver väl innebär att man får högre status). Det kan 

också belysa ifall det handlar om införskaffandet av kulturellt kapital genom att man tycker 

det är viktigt med kunskaper om den engelskpråkiga världen. 

2.1.4 Fråga 4  

Tänker du göra CAE-examina? Varför? 

I samband med utbildningskapital handlar fråga 4 om eleven tänker göra CAE examina och i 

så fall varför. Är det enligt eleverna en merit och bra för framtida arbetsansökningar, eller är 

det för att ett CAE-diplom enligt eleverna förenklar om man söker till ett engelskspråkigt 

universitet? 

2.1.5 Fråga 5  

Studerar du något/några andra främmande språk på gymnasiet? Vilket/vilka? Varför? 

Fråga 5 ställs för att få en bild av elevens språkintresse och språkkunskap. Finns det en 

medvetenhet kring läsandet av andra språk? Genom lingvistiskt kapital uppbygger eleven ett 

(gediget) utbildningskapital. Kan man se en koppling till elevens självvärdering? Läser man 

många språk kanske man är mer bekväm i sin användning av engelska.  

 2.1.6 Fråga 6  

Sett överlag, hur bra tycker du att du talar/läser/skriver/förstår engelska? 

I fråga 6 får eleverna bedöma sina egna engelskkunskaper, hur bra de talar, läser, skriver och 

förstår engelska. Svaren kan ses som en social markör (anser man sig vara mycket bra så 

kanske man också vistas utomlands ofta, eller använder engelska i olika sammanhang utanför 

skolan). Status kan också vara av betydelse här och därmed är det kulturellt kapital man 

införskaffar. 
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2.1.7 Fråga 7  

Vad tror du är den vanligaste orsaken att man som gymnasieelev väljer Engelska C? Kryssa i 

den ruta som du tycker stämmer bäst för varje påstående. 

Fråga 7 ger indikationer på vad man själv tror kan vara anledningen till varför andra läser 

Engelska C, och därmed i vilken grad det kan handla om utbildningskapital och status. Anser 

eleverna att kursen utökar det kulturella kapitalet, och förbättrar det ens chanser inom arbets- 

och utbildningssfären?  

2.1.8 Fråga 8  

Vilket gymnasieprogram läser du? 

Fråga 8 visar respondenternas programtillhörighet för att undersöka vilken påverkan 

programmet har på elevers motivation att läsa kursen Engelska C. Här tydliggörs också de två 

skolornas specialinriktningar.  

2.1.9 Fråga 9 och 10 

Vilken högsta utbildning har dina föräldrar genomgått? Vilka yrken har dina föräldrar? 

För att ta reda på elevernas bakgrund ställdes fråga 9 och 10 om föräldrarnas utbildningsnivå 

och yrken. Bourdieus reproduktionsbegrepp kommer till användning här: påverkas elevens 

motivation av förälderns utbildningsnivå och/eller yrke. Skiljer sig elevernas motivation åt 

(syfte och mål) beroende på föräldrarnas utbildningsnivå?  

3. Social klass  

Under 1900-talets första hälft använde man sig av olika socioekonomiska grupperingar i 

folkräkningar och i valstatistik. Det var först 1982 som man kom fram till den 

socioekonomiska indelning (SEI) som fortfarande gäller idag. Det som är grundläggande för 

SEI är vad personerna har för position på arbetsmarknaden, vilket är det man anser har den 

avgörande betydelsen för välfärdsfördelning och chanser i livet. I varje SEI-kategori samlas 

yrken där innehavarna befinner sig i likartade situationer i arbetet och på arbetsmarknaden. 

Man skiljer på företagare och anställda och på arbetar- och tjänstemannayrken i den 

utsträckning det idag är relevant. För att vidare dela upp yrkena i olika kategorier, används 
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också antalet utbildningsår. En del av dessa utbildningskriterier anses dock inte längre 

tillämpbara, med tanke på de förändringar som ägt rum sedan 1982.32  

Att göra en klassanalys av ett samhälle är ett sätt att belysa de maktstrukturer som 

finns.33 Genom att ta reda på elevernas föräldrars utbildningsnivå och yrken kan jag få en bild 

av den sociala klasstillhörigheten och därigenom för elevernas kulturella kapital.34 

För min lista över yrken har jag använt mig av den kategorisering Emil Bertilsson ställt upp i 

Från gymnasiet till högskolan – övergången till högre studier vid en gymnasieskola i Uppsala 

(se Bilaga 1).35 

4. Korrelation  

I min undersökning har jag gjort en (linjär) korrelationsanalys enligt Pearson’s r, vilket är det 

vanligaste korrelationsmåttet som syftar till att visa om det finns ett samband mellan två 

variabler. Själva sambandet kan besvara frågeställningar som till exempel om det finns något 

samband mellan en persons lönenivå och fritid; om det finns något samband mellan svenska 

kommuners geografiska storlek och deras befolkningsstorlek, eller som i det här fallet: om det 

finns något samband mellan elevers bakgrund och deras motivation.36 

Pearson's r ligger alltid mellan -1 och +1, där -1 innebär det perfekta negativa sambandet 

(negativ korrelation), +1 ett perfekt positivt samband (positiv korrelation), och 0 betyder den 

perfekta frånvaron av ett samband.37 Om vi använder oss av en av de ovanstående 

frågeställningarna så skulle en negativ korrelation visa på att om det är stor folkmängd i en 

kommun, så är arean troligen ganska liten. Omvänt skulle det alltså innebära att om det är 

liten folkmängd i en kommun, så är arean ganska stor.  

Så länge korrelationen är under 0.05-nivån (ju lägre tal desto bättre) är korrelationen 

signifikant på 95%-nivån. 95% säkerthetsnivå innebär att man med 95% säkerhet kan säga att 

det finns en korrelation mellan de båda variablerna.38  

För att avgöra sannolikheten att korrelationen inte är en tillfällighet har jag gjort ett 

signifikanstest, en statistisk hypotesprövning.39 Signifikansen innebär hur säkra vi är att 

                                                 
32 http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx, citerad 2011-11-25. 

33 www.scb.se (SEI), citerad 2010-11-19. 

34 Kategoriseringen är tagen från Broady, D. et al. Skolan under 1990-talet – sociala förutsättningar och 

utbildningsstrategier, s.5-133, i Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut. SOU 

2000:39. 

35 Bertilsson, Emil. (2005). Från gymnasiet till högskolan – övergången till högre studier vid en 

gymnasieskola i Uppsala. Uppsala Universitet, Appendix s.34. 

36 http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20, citerad 2011-11-28. 

37 http://weber.ucsd.edu/~aronatas/corr.html, citerad 2011-11-28.  

38 http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20, citerad 2011-11-28. 

39 http://www.ne.se/lang/signifikanstest citerad 2011-11-05. 

http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx
http://www.scb.se/
http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
http://weber.ucsd.edu/~aronatas/corr.html
http://spssakuten.wordpress.com/2010/01/08/korrelation-1/#more-20
http://www.ne.se/lang/signifikanstest%20citerad%202011-11-05
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nollhypotesen är falsk.40 Den uträknade sannolikheten, p värdet, visar hur säkra vi är på den 

data vi har, vår tilltro att värdet på en variabel påverkar värdet på en annan, och hur mycket 

bevis vi har mot nollhypotesen. Vi får fram p värdet genom att dela upp vår information i set 

baserade på de värden informationen ger för den första variabeln, och undersöka 

medelvärdena och variansen som tas av dessa set för den andra variabeln, och storleken på 

urvalsgrupperna. Ju större skillnaden i medel, desto mindre varians, och ju större 

urvalsstorlek, desto starkare är vår övertygelse om att ett inflytande föreligger. Ju lägre p 

värde desto mer bevis har vi mot nollhypotesen. P värdet mäter också hur säkra vi kan vara på 

att få ett särskilt testresultat, förutsatt att nollhypotesen är sann.  

Det mest förekommande bland forskare är att förkasta nollhypotesen om p värdet är 

mindre än 0.05, ibland är det striktare gränser (exempelvis 0.01) eller liberalare (exempelvis 

0.1).41 Jag har valt att hålla mig till det förstnämnda 0.05.  

I min undersökning har jag ställt frågorna 1, 2, 4a, 5a & b, 6, 9 och 10 mot påståendena i 

fråga 3 a-j (se Bilaga 1) för att undersöka sambandet dem emellan. För de frågor där enbart 

svarsalternativen ja/nej finns har jag granskat hur varje elev svarat på dessa frågepar och om 

det existerar ett samband mellan dem. När det kommer till frågor med en mängd 

svarsalternativ har jag analyserat om och i vilken utsträckning förändringar i svaren påverkar 

påståendena i 3 a-j. 

 

4.1 Medelvärde och standardavvikelse 

Medium, eller aritmetiskt medelvärde, är den totala summan av alla värden delat med antalet 

värden för att få fram genomsnittet. Medelvärde och standardavvikelse hör ihop. Om man 

bara har ett medianvärde så kan man inte se om värdena är väldigt utspridda eller om de är 

centrerade. Standardavvikelse är ett mått som visar om värdena kring medelvärdet är väldigt 

spridda eller centrerade, det vill säga hur de är fördelade kring medelvärdet. Beroende på vad 

man vill visa med sina resultat kan man tolka resultatets tyngd med hjälp av 

standardavvikelse. Om man till exempel har en liten standardavvikelse ligger fynden 

centrerade, det vill säga att de visar likheter oavsett mätning. Däremot kan större 

standardavvikelse bero på avvikande extremvärden eller på att värdena är väldigt 

kringspridda. Kringspridda värden behöver inte vara negativt om man vill visa att en 

population kan ha olika värden beroende på X faktorer. Standardavvikelse mäter alltså hur 

mycket olika värden i en population eller ett urval avviker från medelvärdet och visar 

                                                 
40 Låt oss säga att nollhypotesen är att en befolknings medellängd är 1,78m (med en standardavvikelse på 

6 cm). Vi tar 36 personer ur befolkningen vars längd vi undersöker. Om nollhypotesen är sann så är 

sannolikheten stor att resultatet är mellan 1,76m och 1,80m. 

41 http://www.statsdirect.com/help/basics/pval.htm, citerad 2010-12-20.  

http://www.statsdirect.com/help/basics/pval.htm
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därigenom spridning. Om värdena ligger nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg. Hög 

stadardavvikelse får man om värden är spridda långt över och/eller under medelvärdet. 

Standardavvikelse är således ett mått på den genomsnittliga avvikelsen.42  

                                                 
42 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000049.shtml, citerad 2010-12-20. 

http://www.infovoice.se/fou/bok/10000049.shtml


20 

 

V. Forskningsläge 

Den svenska utbildnings- och kultursociologiska forskning med teoretisk anknytning till den 

Bourdieu och hans medarbeteare arbetade fram, är främst från Forskningsgruppen för 

utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet, under ledning av Donald 

Broady och Mikael Börjesson. Bland annat har gruppens projekt behandlat svensk 

gymnasieskola med elevers sociala bakgrund, utbildningsstrategier och betydelsen av ökad 

internationalisering i fokus.43 Av dessa studier är ett par särskilt intressanta.  

Under projektet Den svenska gymnasieskolan i det nya Europa. Transnationella inslag i 

utbildningsinstitutionernas fält och elevers levnadsbanor, har Ingrid Heyman skrivit 

rapporten ...det är utbildningen som gjort att vi kommit någonstans – Studier av tre 

elitgymnasier med internationalisering på programmet, som undersöker betydelsen av så 

kallade transnationella investeringar i elevernas utbildningsstrategier, det vill säga betydelsen 

av att vara bekant med främmande språk och kulturer, och möjlighet att verka utanför 

Sverige.44 Heyman har undersökt om den större valfrihet som finns att välja exempelvis skola 

och kurser stärker elitens elevers möjligheter att utöka sitt kapital.45 Studien visade att 

elevernas familjers samlade resurser, deras utbildningskapital, genom bland annat erfarenhet av 

studier och resor utomlands, har stor betydelse för hur elever väljer bana genom gymnasiet och 

senare.46 

Ida Lidegran behandlar i sin avhandling Utbildningskapital: hur det alstras, förmedlas och 

fördelas, utbildningskapitalets fördelning och deras ”döttrar” och ”söner” med olika social 

bakgrund samt deras utbildningsstrategier. Det utbildningskapital som menas är exempelvis 

betyg och examina, men här också exklusiva kunskaper och färdigheter att använda i framtida 

arbetsliv och i det sociala livet.47  

En undersökning från 2002 testade elevers engelskkunskaper och attityder till engelska 

språket i motsvarande årskurs nio i åtta europeiska länder. Eleverna testades i hörförståelse, 

                                                 
43Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, tillgänglig på 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/secreports.htm, citerad 2010-11-24.  

44Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 13. 1997. Tillgänglig på 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-13.pdf,, s.7. Citerad 2010-11-26. 

45 Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. Tillgänglig på 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/gymtra.htm , citerad 2010-11-24. 

46 Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. Tillgänglig på 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-13.pdf , s.58. Citerad 2010-11-26. 

47 Lidegran, Ida. (2009). Utbildningskapital: hur det alstras, förmedlas och fördelas. Acta Universitatis 

Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kultursociologi.  

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/secreports.htm
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-13.pdf
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/gymtra.htm
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-13.pdf
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språklig korrekthet, läsförståelse och skriftlig produktion och visade att svenska 

grundskoleelever besitter mycket goda kunskaper och har positiv inställning till engelska. De 

svenska eleverna låg över genomsnittet inom områdena läs- och hörförståelse samt skriftlig 

produktion, men låg något lägre i språklig korrekthet. De svenska elevernas attityder till det 

engelska språket och engelska som skolämne var de mest positiva bland länderna som deltog i 

studien, med över 90 procent som tycker bra eller mycket bra om engelska som språk och 

skolämne.48   

Hela 98 procent av de svenska grundskoleleverna ansåg att det var viktigt att kunna 

engelska, vilket var den högsta siffran bland respondenterna. Anledningen var enligt eleverna 

främst för att kunna kommunicera med människor utomlands och hemma, och att kunna 

förstå det man läser. I den här studien framkom det också att de svenska grundskoleeleverna 

tyckte det var viktigt med framtids- och nyttoaspekterna av att kunna engelska. I samband 

med resultaten i de uppgifter de testades på, angav de svenska eleverna att de överlag kände 

stor tilltro till sin språkliga förmåga.49   

I det kommande projektet Språken, skolan, samhället 1960-2010 ska SEC i samarbete med 

Stockholms universitet undersöka situationen för språken i skola och högskola, framförallt de 

moderna språken, särskilt engelskan, franskan, tyskan och spanskan, samt språk som varit 

eller är på väg att bli populära, exempelvis ryska, japanska och kinesiska. Som det ser ut just 

nu i det svenska utbildningsväsendet minskar antalet studerande på avancerade språkkurser, 

liksom rekryteringen till språklärarutbildningen, trots den ökade internationaliseringen av 

studier och yrken. Genom att placera språkstudier i ett socialt och samhälleligt sammanhang 

ska man under rubriken Språk som kapital bland annat undersöka relationerna mellan social 

bakgrund och betydelsen av kulturellt kapital i förhållande till val av språkutbildningar och 

betyg i språk. Man ska även granska hur elever, studenter och lärare värderar språk, hur 

språkstudier står i förhållande till framtida karriärer och om språkresornas betydelse för 

språkstudier i hemlandet.50  

 

 

                                                 
48 Skolverket. English – here and there and everywhere. En undersökning av ungdomars kunskaper i  

och uppfattningar om engelska i åtta europeiska länder. Skolverket. Deltagande länder var Danmark, 

Finland, Frankrike, Nederländerna, Norge, Spanien, Sverige och Tyskland (delvis). Tillgänglig på 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/08/25/here_there_everywhere.pdf , citerad 2010-11-24. 

49 ibid. 

50Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. Tillgänglig på 

http://www.skeptron.uu.se/proj/3s/spraken_skolan_samhallet_forskningsprogram.pdf, s.4 

 

http://www.skolverket.se/content/1/c4/08/25/here_there_everywhere.pdf
http://www.skeptron.uu.se/proj/3s/spraken_skolan_samhallet_forskningsprogram.pdf
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VI. Enkätresultat 

De uppställningar som följer visar elevernas svar på respektive skola. Antalet respondenter är 

59 på Katedralskolan och 28 på GUC. Varför jag väljer att visa dem här är för att ge en tydlig 

bakgrund för den analys som görs i del VII. 

 

Resultat fråga 1. Antal elever som rest utomlands under sin tid på gymnasiet 

Katedralskolan GUC 

55 (93%)  21  (75%) 

 

 

Antal gånger utomlands 

Katedralskolan GUC 

1-3 gånger  31 (56%)  16 (57%) 

Fler än 3  23 (42%)  5 (24%) 

 

 

Antal elever av dessa som varit i ett engelsktalande land 

20 (36%)  12 (43%) 

 

 

Resultat fråga 2. Antal elever som använder engelska utanför skolan 

Katedralskolan GUC 

55 (93%)  27  (96%) 

 

Internetanvändare  48 (87%)  26 (96%) 

Dagligen   20 (42%)  12 (46%) 

4-6 ggr/vecka  9 (19%)  5 (19%) 

1-3 ggr/vecka  11 (23%)  4 (15%) 

Ett par ggr/mån  8 (17%)  4 (15%) 

Mera sällan   1 (2%)  1 (4%) 

 

Läser engelskspråkig 

litteratur   46 (84%)  20 (74%) 

Dagligen   3 (7%)  2 (10%) 

4-6 ggr/vecka  3 (7%)  1 (5%) 

1-3 ggr/vecka  7 (15%)  2 (10%) 

Ett par ggr/mån  17 (37%)  10 (50%) 

Mera sällan 18  8 (17%)  -  

 

Pratar med engelsk- 

talande vänner  28 (51%)  16 (59%) 

Dagligen   2 (7%)  2 (13%) 

4-6 ggr/vecka  5 (18%)  4 (25%) 

1-3 ggr/vecka  6 (21%)  2 (13%) 

Ett par ggr/mån  11 (39%)  5 (31%) 
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Mera sällan   13 (46%)  6 (38%) 

Annat    14  (26%)  14 (52%) 

Dagligen   5 (36%)  4 (29%) 

4-6 ggr/vecka  1 (7%)  2 (14%) 

1-3 ggr/vecka  4 (29%)  3 (21%) 

Ett par ggr/mån  -   2 (14%) 

Mera sällan   1 (7%)  - 

 

 

Resultat på fråga 3. Varför läser du engelska C? 

Katedralskolan  GUC 

Jag tycker det är roligt med engelska 

Stämmer i mycket hög grad   31 (53%)  14 (50%) 

Stämmer i ganska hög grad   25 (42%)  10 (36%) 

Stämmer i ganska låg grad   3 (5%)  1 (4%) 

Stämmer inte alls    -   1 (4%) 

 

Vill höja kvaliteten på min engelska 

Stämmer i mycket hög grad   47 (80%)  21 (75%) 

Stämmer i ganska hög grad   10 (17%)  5 (18%) 

Stämmer i ganska låg grad   2 (3%)  - 

Stämmer inte alls    -   - 

 

Vill få ökad kunskap om engelskspråkig 

litteratur 

Stämmer i mycket hög grad   11 (19%)  6 (21%) 

Stämmer i ganska hög grad   18 (31%)  9 (32%) 

Stämmer i ganska låg grad   25 (42%)  8 (29%) 

Stämmer inte alls    -   3 (11%) 

 

Vill få bättre engelskkunskaper för 

studier på universitet eller högskola 

Stämmer i mycket hög grad   31 (52%)  12 (43%) 

Stämmer i ganska hög grad   21 (36%)  7 (25%) 

Stämmer i ganska låg grad   7 (12%)  4 (14%) 

Stämmer inte alls    -   3 (11%) 

 

Vill studera i ett engelsktalande land 

Stämmer i mycket hög grad   10 (17%)  11 (40%) 

Stämmer i ganska hög grad   24 (41%)  8 (29%) 

Stämmer i ganska låg grad   18 (31%)  6 (21%) 

Stämmer inte alls    7 (12%)  3 (11%) 
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Katedralskolan GUC 

Vill arbeta utomlands 

Stämmer i mycket hög grad   24 (41%)  18 (64%) 

Stämmer i ganska hög grad   16 (27%)  5 (18%) 

Stämmer i ganska låg grad   16 (27%)  3 (11%) 

Stämmer inte alls    3 (5%)  2 (7%) 

 

Vill få bättre kunskaper om den 

engelskspråkiga världen 

Stämmer i mycket hög grad   17 (29%)  8 (29%) 

Stämmer i ganska hög grad   20 (34%)  12 (43%) 

Stämmer i ganska låg grad   15 (25%)  5 (18%) 

Stämmer inte alls    7 (12%)  3 (11%) 

 

Det ger status att kunna tala 

och skriva god engelska 

Stämmer i mycket hög grad   34 (58%)  17 (61%) 

Stämmer i ganska hög grad   15 (25%)  8 (29%) 

Stämmer i ganska låg grad   7 (12%)  3 (11%) 

Stämmer inte alls    3 (5%)  - 

 

För framtida yrke 

Stämmer i mycket hög grad   29 (49%)  17 (61%) 

Stämmer i ganska hög grad   17 (29%)  8 (29%) 

Stämmer i ganska låg grad   13 (22%)  2 (7%) 

Stämmer inte alls    -   1 (4%) 

 

Vill få meritpoäng 

Stämmer i mycket hög grad   41 (70%)  11 (40%) 

Stämmer i ganska hög grad   13 (22%)  9 (32%) 

Stämmer i ganska låg grad   4 (7%)  5 (18%) 

Stämmer inte alls    1 (2%)  3 (11%) 

 

Annan orsak:      -   - 
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Resultat fråga 4. Tänker du göra CAE-examina? 

Katedralskolan GUC 

Ja  28 (47%)  10 (36%) 

 

Varför? 

Bra merit   9 (32%)  4 (40%) 

För potentiella  

utlandsstudier   4 (14%)  4 (40%) 

För arbete utomlands  4 (14%)  - 

För bättre möjligheter 4 (14%)  - 

Kvitto på  

engelskkunskaper  1 (4%)  1 (10%) 

Det känns bra   1 (4%)  - 

 

 

Resultat fråga 5. Studerar du något/några andra främmande språk? 

Katedralskolan GUC 

 

Ja  43 (73%)  5 (18%) 

 

Studerar 1 språk   5 (12%)  4 (80%) 

Studerar 2 språk   7 (16%)  1 (20%) 

Studerar 3 språk   1 (2%)  - 

 

 

Resultat fråga 6. Självvärdering av engelskkunskaper 

Hur bra tycker du att du är på att 

Katedralskolan  GUC 

Tala engelska 

Mycket bra   19 (32%)   9 (32%) 

Bra    33 (56%)   10 (36%) 

Ganska bra   6 (10%)   9 (32%) 

Dålig     1 (2%)   - 

 

Läsa engelska 

Mycket bra   21 (36%)   8 (29%) 

Bra    33 (56%)   12 (43%) 

Ganska bra   5 (9%)   7 (25%) 

Dålig     -    1 (4%) 
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Skriva engelska 

Mycket bra   16 (27%)   7 (25%) 

Bra    32 (54%)   14 (50%) 

Ganska bra   10 (17%)   5 (18%) 

Dålig     1 (2%)   2 (7%) 

 

    Förstå engelska 

Mycket bra   33 (56%)   15 (54%) 

Bra    26 (44%)   11 (39%) 

Ganska bra   -    2 (7%) 

Dålig     -    - 

 

 

Resultat fråga 7. Vad tror du är den vanligaste orsaken att man som gymnasielev väljer 

Engelska C?  

Katedralskolan  GUC 

Man tycker det är roligt  

med engelska 

Instämmer helt   7 (12%)   6 (21%) 

Instämmer delvis   47 (80%)   17 (61%) 

Instämmer inte   5 (18%)   3 (11%) 

Instämmer inte alls   -    1 (4%) 

 

Man vill höja kvaliteten på sin engelska 

Instämmer helt   36 (61%)   17 (61%) 

Instämmer delvis   23 (39%)   10 (36%) 

Instämmer inte   -    - 

Instämmer inte alls   -    - 

 

Man vill få ökad kunskap om engelsk- 

språkig litteratur 

Instämmer helt   -    2 (7%) 

Instämmer delvis   18 (31%)   9 (32%) 

Instämmer inte   30 (51%)   14 (51%) 

Instämmer inte alls   11 (19%)   2 (7%) 
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Man vill få bättre engelskkunskaper 

för studier på universitet eller högskola 

Instämmer helt   34 (58%)   13 (46%) 

Instämmer delvis   24 (41%)   14 (51%) 

Instämmer inte   1 (2%)   - 

Instämmer inte alls   -    - 

 

Man vill arbeta utomlands 

Instämmer helt   18 (31%)   11 (39%) 

Instämmer delvis   35 (59%)   15 (54%) 

Instämmer inte   6 (10%)   1 (4%) 

Instämmer inte alls   -    - 

 

Man vill studera i ett 

engelsktalande land 

Instämmer helt   17 (29%)   13 (46%) 

Instämmer delvis   37 (63%)   13 (46%) 

Instämmer inte   5 (8%)   2 (7%) 

Instämmer inte alls   -    - 

 

För framtida yrke 

Instämmer helt   20 (34%)   13 (46%) 

Instämmer delvis   32 (51%)   14 (50%) 

Instämmer inte   6 (10%)   1 (4%) 

Instämmer inte alls   1 (2%)   - 

 

För att få meritpoäng 

Instämmer helt   51 (86%)   12 (43%) 

Instämmer delvis   7 (12%)   14 (50%) 

Instämmer inte   1 (2%)   2 (7%) 

Instämmer inte alls   -    - 
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Det ger status att kunna skriva 

och tala god engelska 

Instämmer helt   22 (37%)   8 (29%) 

Instämmer delvis   23 (39%)   15 (54%) 

Instämmer inte   13 (22%)   4 (14%) 

Instämmer inte alls   1 (2%)   - 

 

Man vill få bättre kunskaper om 

den engelskspråkiga världen 

Instämmer helt   9 (15%)   5 (18%) 

Instämmer delvis   24 (41%)   14 (50%) 

Instämmer inte   19 (32%)   6 (21%) 

Instämmer inte alls   7 (12%)   1 (4%) 

 

Annan orsak    -    - 

 

Resultat fråga 8. Vilket gymnasieprogram läser du? 

Katedralskolan GUC 

Natur   38 (64%)  - 

Samhäll  21 (36%)  - 

Media   -   11 (39%) 

Turism   -   7 (25%) 

Design   -   5 (18%) 

Journalist  -   3 (11%) 

 

 

Resultat fråga 9. Vilken högsta utbildning har dina föräldrar genomgått?    

      Mamma   Pappa 

K            GUC  K       GUC 

Folkskola eller grundskola    1 (2%)      3 (11%)                  3 (5%)    1 (4%) 

Realskola, fackskola, yrkesskola eller 

2-årigt gymnasium     1 (2%)      3 (11%)  4 (7%)    6 (21%) 

3- eller 4-årigt gymnasium    4 (7%)      4 (14%)  5 (9%)    10 (36%) 

Kortare högskoleutb. (mindre än 3 år)  9 (15%)    7 (25%)  4 (7%)     2 (7%) 

Längre höskoleutb. (3 år eller mer)   29 (49%)  8 (29%)  18 (30%) 4 (14%) 

Forskarutbildning (fil. lic., fil. dr.  

och liknande)      10 (17%)  -   20 (34%) 1 (4%) 

Vet ej      4 (7%)      3 (11%)             4 (7%)     3 (11%) 
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Resultat fråga 10.  Vilka yrken har dina föräldrar? 

Mamma  Pappa 

K             GUC K            GUC 

Tekniska yrken  

- tekniker, ingenjör (ej civilingenjör)    1 (2%)       -   5 (9%)     3 (11%) 

- civilingenjör, arkitekt, lantmätare, akademiskt   

utbildad naturvetare, el. likn.     5 (9%)       -  11 (19%) 1 (4%) 

Vårdyrken 

- skötare, biträde el. likn.     1 (2%)       3 (11%) 1 (2%)      - 

- sjuksköterska, sjukgymnast el. likn.   10 (17%)   6 (21%) 1 (2%)      - 

- läkare, veterinär, tandläkare     8 (14%)      -  8 (14%)    - 

 

 

       Mamma  Pappa 

       K      GUC K    GUC 

Pedagogiska och teologiska yrken 

- klasslärare (för- och grundskolelärare)   2 (3%)       4 (14%) -          - 

- ämneslärare på högstadiet     1 (2%)        -  -     - 

- gymnasielärare      4 (7%)        3 (11%) 3 (5%)     1 (4%) 

- universitets- eller högskolelärare    6 (10%)      1 (4%) 2 (3%)     - 

- präst (med teologiutbildning)    -               -   -          - 

Yrken inom media; konstnärliga eller 

kulturförmedlande yrken 

- journalist, redaktör      1 (2%)        -  2        - 

- konstnärligt yrke (konstnär, författare, filmare,  

skådespelare, musiker)     -               -  -           - 

- kulturförmedlande yrke (bibliotekarie,    

museitjänsteman el. likn.)      2 (3%)        -  -           - 

Administrativa yrken mm 

- företagsledare (direktör, bankdirektör el. likn.)  1 (2%)        -  5 (9%)     1 (4%) 

- jurist, advokat      -               -  1 (2%)     - 

- högre tjänsteman (byråchef, avd direktör,  

personalchef, revisor el. likn.)    3 (5%)        1 (4%)  9 (15%)   5 (18%) 

- tjänsteman på mellannivå (banktjänsteman,  

socialsekreterare)      5 (9%)       -  2 (3%)     3 (11%) 

- kontorsanställd (sekreterare, kanslist el. likn.)  2 (3%)      3 (11%)  -           - 

- politiker, avlönad befattning inom fackförening  

(ombudsman el. likn.)     -              -  -           1 (4%) 

Arbeten inom handel 

- butiksföreståndare, butiksägare, grossist o likn.  1 (2%)      -  1 (2%)     1 (4%) 

- anställd inom handel (butiksanställd, expedit,  

kassörska, försäljare el. likn.)    -             -  -            - 
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Arbetaryrken 

- icke yrkesutbildad arbetare i produktion   -            -  -            - 

- yrkesutbildad arbetare i produktion    -            -  1 (2%)     4 (14%) 

- icke yrkesutbildad arbetare i service   -            -  -            -  

- yrkesutbildad arbetare i service    1 (2%)     1 (4%) 4 (7%)     3 (11%) 

- förman, arbetsledare     3 (5%)     -  -           - 

Lantbruk mm 

- bonde, lantarbetare, fiskare el. likn.   -           -  -           - 

Polisiärt, militärt arbete    Inga svar inom detta område 

- polis 

- officer 

- annat militärt arbete (utom officer) 

Övrigt 

- hemmafru/hemmavarande man   -         -  -          - 

- arbetssökande     1 (2%)   3 (11%) -          - 
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VI. Analys 

1. Analys av resultat 

Det här arbetet har gått ut på att genom enkäter få svar på vad som motiverar elever att läsa 

Engelska C då kursen inte är ett behörighetskrav för studier på universitet eller högskola, och 

att ta reda på om det finns ett samband mellan elevers bakgrund och deras motivation. Jag ska 

se på det övergripande resultatet på påståendena 3a-j, och därefter se hur svaren på frågorna 1, 

2, 4, 5, 6, 9 och 10 påverkar detta resultat. Fråga 7 och 8 kommer tas upp i genomgången av 

dessa.  

Jag vill i analysen av resultaten också applicera Bourdieus kapital- och 

reproduktionsbegrepp.  

De resultat som framkommit utifrån respondenternas gradering av påstående 3a-j kan 

rangordnas efter betydelse. Detta har räknats fram genom att ta antalet respondenter 

multiplicerat med graden av instämmande, där 3 representerar ”Stämmer i mycket hög grad”, 

2 ”Stämmer i ganska hög grad”, 1 ”Stämmer i ganska låg grad” och 0 ”Stämmer inte alls”. 

Det är sedan den totala summan som visar rankningen av påståendena. I vissa fall har flera 

påståenden fått samma summa. 

1. Vill höja kvaliteten på min engelska (236) 

2. Jag tycker det är roligt med engelska; Det ger status att kunna tala och skriva 

god engelska; Jag vill få meritpoäng (209) 

3. För framtida yrke (203) 

4. Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola 

(193) 

5. Jag vill arbeta utomlands (187) 

6. Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (159) 

7. Jag vill studera i ett engelsktalande land (151) 

8. Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (138)  

 

Utifrån detta resultat kan Bourdieus kapitalbegrepp diskuteras för att se i vilken mån de är 

applicerbara på elevernas motiveringar.  

Att höja kvaliteten på sin engelska ger utifrån Bourdieus teorier ett lingvistiskt kapital i och 

med att man eftersträvar att nå den erkända och dominerande sociala gruppens språkbruk för 
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att få ökad makt. Till detta lingvistiska kapital hör också den status som ges av att kunna tala 

och skriva engelska väl.  

Att få meritpoäng är ett motiv som kan kopplas till uppbyggandet av utbildningskapital, ett 

instrumentellt kapital i och med att det gör nytta för att komma vidare till högre studier. Att 

applicera en Bourdieusk teori på att man tycker det är roligt med engelska och därför har valt 

engelska C är emellertid svårt.  

Fortsatt är det utbildningskapital som gör att elever tänker på framtida yrke och utbildning 

i samband med kursen Engelska C. Utlandsarbete och studier i ett engelsktalande land kan 

omvandla det lingvistiska kapitalet till utökat kulturellt kapital. Det kan också vara så att det 

handlar om införskaffandet av kulturellt kapital genom att man tycker att det är viktigt med 

kunskaper om den engelskpråkiga världen.   

Ökad kunskap om engelskspråkig litteratur hamnade längst ner på listan. Det innebär, för 

att applicera Bourdieus kapitalteori, att utökandet av den här typen av kulturellt kapital är 

ointressant för eleverna på de båda skolorna. Det sociala kapitalet av litteraturkunskap är inte 

signifikativt. 

1.1 Analys utifrån skola 

I den här delen analyseras rådata. Jag har gjort en jämförande sammanställning av de två 

gymnasieskolorna.  

 Resultaten av enkätundersökningen visar att eleverna valt Engelska C av något skiftande 

anledningar beroende på vilken skola man går på. Katedralskolans elever har i sina svar visat 

att majoriteten väljer Engelska C för att höja kvaliteten på sin engelska (se s.22). Svaren visar 

att det indirekt finns en tanke på vidare studier på universitet eller högskola genom att det 

påstående som har näst högst resultat handlar om meritpoäng. Meritpoäng är också den 

vanligaste angivna orsaken till varför man tror gymnasieelever väljer Engelska C (se s.26).  

Katedralskoleeleverna är därmed relativt medvetna om vad som kan vara dem till hjälp för att 

komma in på universitetsutbildningar. Det finns också ett starkt motiv angivet av eleverna på 

Katedralskolan i att läsa Engelska C för att förstärka engelskkunskaper. Å andra sidan 

instämmer inte eleverna i samma utsträckning att det skulle vara en vanlig orsak till varför 

man tror att man som gymnasieelev väljer kursen. 

 Majoriteten av eleverna på GUC har som främsta anledning angett, liksom Katedralskolans 

elever, att de vill höja kvaliteten på sin engelska (se s.22). 
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Eleverna på GUC har dock i mycket högre grad angett att de vill arbeta utomlands som skäl 

till varför de valt Engelska C (se s.23). Detta kan ha sin förklaring i att de program GUC-

respondenterna går på har yrkesinriktningar i journalism, media, design och turism vilka kan 

sägas rikta sig mot en internationell sfär där eleverna är i behov av goda engelskkunskaper. 

En tredje motivering med anknytning till detta är valet av engelskkursen för framtida yrkes 

skull, vilket också går att finna i elevernas syn på vanligaste orsak till att läsa kursen (se s.26). 

Detta stärker tron på att eleverna på GUC är mer inriktade på att gå direkt ut i arbetslivet efter 

gymnasiet, till skillnad från Katedralskolans elever som verkar sikta på högre studier.  

 God engelska som statusgivare är också med bland de viktigare anledningar GUC-eleverna 

angett till varför de läser Engelska C (se s.23). Detta resultat skiljer sig dock från resultatet i 

fråga 7 (se s.25 ff). Där anses status inte alls vara en viktig faktor för valet att läsa Engelska C 

(se s.27), vilket gör att det kan diskuteras huruvida eleverna på GUC alls talar med varandra 

om kunskap i engelska och dess status. Det visar sig dock att oavsett om en elev går på GUC 

eller Katedralskolan så påverkar inte det hur de svarar på frågan om status är en viktig 

anledning i tron att man som gymnasieelev väljer Engelska C (se s.27). 

 Den lägsta motiveringsgraden för båda skolor är fördjupade kunskaper om engelskspråkig 

litteratur (se s.22), ett resultat som också återspeglas i vad eleverna själva tror om andra 

gymnasielevers anledningar till att läsa Engelska C (se s.25). Emellertid finns det indikationer 

i statistiken som visar på att GUC-eleverna anser det vara av något större betydelse till varför 

man läser kursen (se Bilaga 2, s.52).   

 Andra influenser är att elever på GUC är mer benägna än Katedralskoleelever att ange 

studier i utlandet som en orsak till att läsa Engelska C (se s.22, samt Bilaga 2, s.52).  

1.2 Resor utomlands 

De förändringar av resultat som sker då man undersöker de elever som har rest utomlands i 

relation till påståendena 3a-j indikerar att man är mer benägen att ange sina 

utlandserfarenheter till varför man valt Engelska C (se Bilaga 2, s.52-53). Den slutsats man 

skulle kunna dra är att om man har rest utomlands så intresserar man sig mer för 

engelskspråkig litteratur och den engelskspråkiga världen än de som inte har varit utomlands. 

De som rest utomlands visar sig också i högre grad ange att de valt kursen för arbete 

utomlands.  

Om man under sina utlandsresor har besökt ett engelsktalande land så finns det 

indikationer som visar att hela sex av tio påståenden viktigare än för de som inte har rest till 
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engelsktalande länder (se Bilaga 2, s.53). Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att man, 

genom att ha varit i ett engelsktalande land, får mersmak för språket och för utlandet genom 

att man tycker det är roligt med engelska. Dessutom finns intresset för att studera i ett 

engelsktalande land och arbeta utomlands. Vidare vill den här gruppen bland annat också 

förbättra sina kunskaper om engelskspråkig litteratur.  

Indikationerna visar också på att de som inte har rest till ett engelsktalande land i sin tur 

tycker att de vill förbättra sina engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola, och 

är mer ointresserade av syftet att läsa engelska för att så småningom söka sig utomlands 

(Bilaga 2 s.52-53).  

Att resa utomlands kan ses som ett sätt att utöka sitt kulturella kapital genom att förstärka 

allmänkunskaperna. Detta, enligt Bourdieus teori om anskaffandet och förvaltandet av kapital, 

stärker den språkliga kompetensen – det lingvistiska kapitalet. Tillsammans med 

uppbyggandet av denna kompetens kan utlandserfarenheter öppna dörrarna till vissa sociala 

sfärer och arbetsmöjligheter.  

 

1.3 Elever som använder engelska utanför skolan 

En överväldigande del av eleverna använder engelska utanför skolan (se s.21). Här kan man 

skönja en påverkan på hälften av påståendena för elevernas val av kursen. Framförallt visar 

resultaten på att om man använder engelska utanför skolan så tycker man det är roligt med 

engelska (se Bilaga 2, s.54). Statistiken indikerar också att eleverna vill höja kvaliteten på sin 

engelska (se Bilaga 2, s.54). Detta kan i Bourdieus teori sammankopplas med uppbyggandet 

av ett lingvistiskt kapital där man eftersträvar kunskapen att använda rätt språkbruk i rätt 

sammanhang, vilket markerar den sociala tillhörigheten och positionen.  

Nyttoaspekten av språkkunskaperna framträder också i den här gruppens val; för studier på 

universitet eller högskola, för studier i ett engelsktalande land, och rent allmänt för framtida 

yrken (se Bilaga 2, s.54).          

Om eleverna använder internet kan detta visa sig i någon grad överlag påverka valet att 

man vill förbättra sin kunskap om den engelskspråkiga världen (Bilaga 2, s.55). Detta är 

intressant om än kanske självklart då internet öppnar för nya internationella kontakter och en 

ny närhet till världen vilket i sig skapar intresse. Annars indikerar resultaten att det handlar 

om meritpoäng och bättre engelskkunskaper för fortsatta högre studier, en investering i 

utbildningskapital (Bilaga 2, s.55). 
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Resultaten kring de som läser engelskspråkig litteratur utanför skolan antyder att inga andra 

påståenden påverkas, utom det att vilja veta mera om just litteratur på engelska (Bilaga 2, 

s.56). 

Ägnar man sig däremot åt att prata med engelsktalande vänner utanför skolans värld så 

antyder resultaten att en övervägande del, sju av tio påståenden, är av stort intresse (se Bilaga 

2, s.56). Det är inte överraskande att det framförallt är kunskaper om den engelskspråkiga 

världen som intresserar den här gruppen. Har man vänner som talar engelska och som 

kommer från ett engelsktalande land skapas sannolikt ett personligt intresse, vilket påverkar 

den allmänna attityden till länder där engelska talas. 

Att man pratar engelska med engelskspråkiga vänner kan också vara avgörande för varför 

så många har valt att god engelska ger högre status (Bilaga 2, s.56). Detta indikerar på ett 

samband med det Bourdieu kallar för lingvistiskt kapital att uttrycka sig kultiverat i tal och 

skrift, där det är den dominerande sociala gruppens språkbruk som eftersträvas. 

Eleverna har också valt andra utlandsrelaterade svar som att de vill studera i ett 

engelsktalande land och arbeta utomlands, vilket kan locka då man har engelsktalande vänner.  

Studerandefokus ligger också på förbättrade engelskkunskaper för studier på universitet eller 

högskola, det vill säga införskaffandet av utbildningskapital (Bilaga 2, s.56). 

Hur många gånger per vecka och månad man ägnar åt diverse aktiviteter tycks i viss mån  

påverka elevernas val i mindre utsträckning (se Bilaga 2, s.57). Läser man litteratur på 

engelska så vill man naturligtvis fördjupa sig i den sortens litteratur. Det intressanta i detta 

sammanhang är att ju oftare man pratar med engelsktalande vänner, desto mer tycks resultaten 

visa på att man vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (Bilaga 2, s.57). Här skulle 

det kulturella kapitalets betydelse kunna hävdas, genom den objektiverade formen av detta 

kapital där man bland annat är bekant med en viss sorts litteratur som tillerkänns värde. 

1.4 CAE-examina 

Tänker man göra CAE-examina tyder resultaten på att man också i viss mån valt de 

studiemotiverande svaren om studier på universitet eller högskola och i ett engelsktalande 

land (se Bilaga 2, s.57), vilket skulle kunna tyda på uppbyggandet av utbildningskapital. Att 

också kunna visa att man har gjort CAE-examina gör att man kan bevisa sina goda 

engelskkunskaper, som den här gruppen elever tycks anse är statusgivande.  

I samband med detta verkar man tänka på att läsa engelska för framtida yrkes skull (Bilaga 

2, s.57). Oberoende av vad man vill arbeta med är engelska ett måste idag om man vill finnas 
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med på den internationella arenan. Något överraskande är det därför att indikationer på att 

man vill arbeta utomlands inte finns med i den här gruppen.   

De som tänker göra CAE har också valt alternativ om att vilja fördjupa sina kunskaper i 

litteratur på engelska, och att de utöver de övervägande studiemotiverade påståendena tycks 

söka sig till kursen inte bara för nyttoaspekten utan för att de  tycker det är roligt med 

engelska (Bilaga 2, s.57). 

 CAE-examina är både ansamlande av kulturellt kapital och lingvistiskt kapital. Man kan 

här tala om ett institutionaliserat tillstånd av kulturellt kapital som representeras av bland 

annat examina. CAE är ju ett test som behövs för att underlätta tillgången till vissa studie- och 

arbetsområden, särskilt med anknytning till utlandet. CAE-examina som lingvistiskt kapital är 

att testet i sig visar på att man har kunskapen om rätt språkbruk i rätt sammanhang, det vill 

säga att man besitter den dominerande klassens språk som är den språkliga modellen för det 

gemensamma språket.  

 

1.5 Studier av andra främmande språk 

Om eleven läser andra främmande språk visar sig skillnader i svaren (Bilaga 2, s.57-58). Sex 

av tio anledningar indikeras vara av betydelse för deras val av kursen med framförallt 

framtida yrke och arbete utomlands i fokus. I fråga om kompetens så verkar resultaten visa på 

att eleverna vill höja kvaliteten på sin engelska och förbättra engelskkunskaperna inför studier 

på universitet eller högskola.  Intresse antyds här för att förbättra sina kunskaper om den 

engelskspråkiga världen, vilket möjligen skulle kunna kopplas till utlandsarbete (Bilaga 2, 

s.57-58).   

 Det indikerade intresset för meritpoäng skulle kunna vara ett tecken på kulturellt kapital 

eller utbildningskapital. 

 Hur många språk man studerar, eller varför, utöver engelska har dock inte visat på något 

samband med påståendena (Bilaga 2, s.58). 

1.6 Utvärdering av den egna engelsknivån 

Eleverna på Katedralskolan har vid första anblicken av rådata visat större självsäkerhet än 

eleverna på GUC i värderingen av den egna språkkompetensen (se s.24-25). Hur bra man 

anser sig vara på engelska och att man till exempel vill höja kvaliteten på sin engelska tycks 
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inte ha påverkat valet av motiv att läsa Engelska C. Man är således inte ute efter att stärka sitt 

utbildningskapital.  

1.7 Elevernas bakgrund 

Min undersökning har också till syfte att belysa om det finns ett samband mellan elevers 

bakgrund och deras motivation, vilket är vad jag undersökt genom frågorna om föräldrarnas 

utbildningsnivåer och yrken. På det här sättet har jag också fått en bild av elevernas kulturella 

kapital.  

1.8 Föräldrarnas utbildningsnivå 

Vid undersökningen av hur föräldrarnas utbildning påverkar elevens val av motiv antyder 

resultaten att ju högre mammans utbildningsnivå är, desto mindre betydelse har motiven om 

framtida yrke och bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (se Bilaga 2, s.59). 

 Resultaten indikerar också att ju högre pappans utbildningsnivå är desto mindre betydelse 

har motivet om bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (se Bilaga 2, s.59). Varför 

det ser ut så här vore en intressant aspekt att undersöka.  

 Det som också tycks påverkas av pappans utbildningsnivå är att eleven i högre grad vill ha 

meritpoäng (Bilaga 2, s.59). Här känns Bourdieus reproduktionsbegrepp relevant i fråga om 

att det är för att återskapa eller förstärka det redan existerande kapitalet och sin sociala 

position genom utbildning, och senare arbete. 

1.9 Föräldrarnas yrke 

Den förälder med högsta yrkesklassificering har valts för att undersöka korrelationen mellan 

föräldrars yrken och påståendena 3 a-j. Vid resultaten på s.28-29 kan man genom att se hur 

eleverna svarat konstatera att Katedralelevernas föräldrar har högre yrkesnivå. Därmed kan 

man hävda att de har ett starkt kulturellt kapital hemifrån, något som skulle kunna påverka 

och reproduceras i elevernas val.  

För att få fram en statistisk signifikans hade jag dock behövt ett större respondentantal.  

 

 

 



38 

 

VII. Sammanfattning och diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vad som motiverar gymnasieelever att 

läsa Engelska C då kursen inte är ett behörighetskrav för studier på universitet eller högskola, 

samt om det finns ett samband mellan elevernas bakgrund och deras motivation. 

Studien genomfördes i form av en enkätundersökning med totalt 87 elever på två 

gymnasieskolor i Uppsala som valt att läsa Engelska C. De frågor som ställts i enkäten har 

behandlat motivation, språkvanor och bakgrund. För att undersöka skillnaderna i elevernas 

bakgrund har frågor ställts om föräldrarnas utbildningsnivå och yrken. Resultaten har sedan 

sammanställts i Excel för att analyseras med utgångspunkt i Bourdieus begrepp om kapital 

och reproduktion för att se om det finns ett samband. Därefter har jag undersökt hur övriga 

enkätsvar statistiskt påverkat elevernas givna anledningar att läsa Engelska C. 

Begreppet kapital kan förklaras som värden, tillgångar eller resurser, kunskap av olika slag 

som kan vara omvandlingsbart till ekonomiskt kapital. Reproduktion innebär att individen 

eller familjen försöker bevara eller förstärka sitt redan existerande kapital genom exempelvis 

arv, arbete och utbildning.  

Slutresultatet av svaren om varför eleverna valt att läsa Engelska C blev att eleverna främst 

vill höja kvaliteten på sin engelska. Det framkom dock på delad andraplats både att eleverna 

tycker det är roligt att läsa engelska, och att det också handlar om statusen det ger att kunna 

god engelska, samt värdet i att få meritpoäng för kursen. Därefter följde att man vill arbeta 

utomlands, förbättra sina kunskaper om den engelskspråkiga världen, studera i ett 

engelsktalande land, och sist få fördjupade kunskaper om engelskspråkig litteratur.  

Skillnaderna i elevernas svar på de två gymnasieskolorna är inte överväldigande. 

Katedralskolans elever har svarat att de vill höja kvaliteten på sin engelska, och därefter är 

den främsta orsaken meritpoäng. GUC:s elever har också svarat att de vill höja kvaliteten på 

sin engelska, men har sedan fokus på att arbeta utomlands, vilket kan ha sin grund i att 

respondenterna på GUC går på yrkesinriktade program där den praktiska användningen av 

språket kommer före betydelsen av meritpoäng som är användbara för att komma in på högre 

studier i Sverige. Eleverna på GUC har i högre grad angett studier i utlandet som en orsak att 

läsa Engelska C.  

Katedralskoleeleverna finner generellt att meritpoäng är av större betydelse vilket visar på 

fokus att fortsätta studera på universitet eller högskola. Det kan därmed handla i högre grad 
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om utbildningskapital för Katedralskoleeleverna. GUC elevernas anledningar kan tolkas som 

att det i högre grad handlar om lingvistiskt kapital, att man kan använda sig av språket 

praktiskt för arbete utomlands. Den språkliga kompetensen blir en form av förkroppsligat 

kapital; språkets dominans ger kontroll och kan öppna kan dörrar till mer än utlandsstudier 

och arbete genom att det lingvistiska kapitalet kan omvandlas till ekonomiskt och kulturellt 

kapital.  

I min undersökning har sambandet mellan elevernas motivation och deras bakgrund stått 

som huvudfråga. I resultatet visar sig föräldrarnas utbildningsnivå i viss mån påverka elevens 

val, dock kanske inte på det sätt man förväntar sig. Ju högre mammans utbildningsnivå är, 

desto mindre betydelse tycks motiven om framtida yrke och ökade kunskaper om den 

engelskspråkiga världen ha. Ju högre pappans utbildningsnivå är, desto mindre betydelse 

verkar motivet om ökade kunskaper om den engelskspråkiga världen ha. En teori här är att 

föräldrarna besitter ett kulturellt kapital som inte är omvandlingsbart internationellt. Man har 

sin sociala position inom det egna landet och då är det inte av intresse att söka förbättra sin 

kunskap om den engelskspråkiga världen. Det blir till en social markör. 

Dessutom indikerar resultaten att ju högre pappans utbildningsnivå är, desto mer betydande 

är meritpoäng för respondenten. Detta kan visa på att det är viktigt att återskapa eller förstärka 

det redan existerande kapitalet och den sociala positionen genom att förbätttra sina chanser att 

komma in på högskole- eller universitetsstudier. Här kan man klart skönja Bourdieus teori om 

reproduktion, med sambandet mellan föräldrars bakgrund och den nya generationens arv. 
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Bilaga 1. Enkät 

 

1.a Har du rest utomlands under din tid på gymnasiet?   

Ja  [   ]    

Nej  [   ] (Gå till fråga 2) 

 

b. Ungefär hur många gånger under din tid på gymnasiet har du rest utomlands? 

______________ ggr 

 

c. Vilket/vilka länder har du besökt då du rest utomlands under din gymnasietid? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2.a Använder du engelska utanför skolan?    

Ja   [   ]      

Nej  [   ] (Gå till fråga 3) 

 

b. I vilket eller vilka sammanhang använder du engelska utanför skolan?   

Internet (ex. chat)         [   ] 

Läser litteratur på engelska (annat än obligatorisk läsning)     [   ] 

Pratar med engelsktalande vänner (ex. Skype)     [   ] 

Annat: ______________________________________     [   ] 
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c. Hur ofta använder du engelska utanför skolan i de sammanhang du angett i 2b? 

Internet (ex. chat): 

Dagligen   [   ]        

4-6 ggr/vecka   [   ]      

1-3 ggr/vecka   [   ]      

Ett par ggr/månad  [   ]     

Mera sällan   [   ] 

 

Läser litteratur på engelska (annat än obligatorisk läsning): 

Dagligen   [   ]        

4-6 ggr/vecka   [   ]      

1-3 ggr/vecka   [   ]      

Ett par ggr/månad  [   ]     

Mera sällan   [   ] 

 

Pratar med engelsktalande vänner (ex. Skype): 

Dagligen   [   ]        

4-6 ggr/vecka   [   ]      

1-3 ggr/vecka   [   ]      

Ett par ggr/månad  [   ]     

Mera sällan   [   ] 

 

Annat: ______________________________________  

Dagligen   [   ]        

4-6 ggr/vecka   [   ]      

1-3 ggr/vecka   [   ]      

Ett par ggr/månad  [   ]     

Mera sällan   [   ] 



45 

 

 

3. Varför läser du kursen Engelska C? För varje påstående, kryssa i den ruta som du tycker 

stämmer bäst på dig.  

Jag tycker det är roligt med engelska 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill höja kvaliteten på min engelska (tala, läsa, skriva, förstå)  

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 
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Jag vill studera i ett engelsktalande land  

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill arbeta utomlands 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Det ger status att kunna tala och skriva god engelska  

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

För framtida yrke 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

Jag vill få meritpoäng 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 
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Annan orsak: ___________________________________________ 

Stämmer i mycket hög grad  [   ]       

Stämmer i ganska hög grad  [   ]      

Stämmer i ganska låg grad  [   ]      

Stämmer inte alls   [   ] 

 

4.a Tänker du göra CAE examina?   

Ja  [   ]   

Nej  [   ] (gå till fråga 5) 

 

b. Varför?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

5.a Studerar  du något/några andra främmande språk på gymnasiet?  

Ja   [   ]    

Nej  [   ] (gå till fråga 6)   

 

b. Vilket/vilka? 

_________________________________________________________________________ 

 

c. Varför?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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6. Sett överlag,  

Hur bra tycker du att du talar engelska?  

Mycket bra [   ]  Bra [   ]  Ganska bra [   ]    Dåligt [   ]

     

Hur bra tycker du att du läser engelska? 

Mycket bra [   ]  Bra [   ]  Ganska bra [   ]    Dåligt [   ] 

 

Hur bra tycker du att du skriver engelska? 

Mycket bra [   ]  Bra [   ]  Ganska bra [   ]    Dåligt [   ] 

 

Hur bra tycker du att du förstår engelska? 

Mycket bra [   ]  Bra [   ]  Ganska bra [   ]    Dåligt [   ] 

 

7. Vad tror du är den vanligaste orsaken att man som gymnasieelev väljer Engelska C? Kryssa 

i den ruta som du tycker stämmer bäst för varje påstående. 

Man tycker det är roligt med engelska 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Man vill höja kvaliteten på sin engelska (tala, läsa, skriva, förstå)  

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Man vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur  

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 
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Man vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Man vill arbeta utomlands 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Man vill studera i ett engelsktalande land 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

För framtida yrke  

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

För att få meritpoäng 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 
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Det ger status att kunna tala och skriva god engelska 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Man vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

Annan orsak: ____________________________________ 

Instämmer helt  [   ]        

Instämmer delvis  [   ]      

Instämmer inte  [   ]  

Instämmer inte alls  [   ] 

 

8. Vilket gymnasieprogram läser du? 

 

___________________________________________________________________________ 
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9. Vilken högsta utbildning har dina föräldrar genomgått?  

Mamma  Pappa  

   

Folkskola eller grundskola      [   ]   [   ] 

Realskola, fackskola, yrkesskola eller 2-årigt gymnasium  [   ]   [   ] 

3- eller 4-årigt gymnasium      [   ]   [   ] 

Kortare högskoleutb. (mindre än 3 år)    [   ]   [   ] 

Längre höskoleutb. (3 år eller mer)     [   ]   [   ] 

Forskarutbildning (fil. lic., fil. dr. och liknande)   [   ]   [   ] 

Vet ej        [   ]   [   ] 

 

10. Vilka yrken har dina föräldrar?  

       Mamma  Pappa 

Tekniska yrken  

- tekniker, ingenjör (ej civilingenjör)    [   ]   [   ]  

- civilingenjör, arkitekt, lantmätare, akademiskt  

utbildad naturvetare, el. likn.     [   ]   [   ] 

Vårdyrken       

- skötare, biträde el. likn.     [   ]   [   ]  

- sjuksköterska, sjukgymnast el. likn.   [   ]   [   ] 

- läkare, veterinär, tandläkare     [   ]   [   ] 

 

Pedagogiska och teologiska yrken  
- klasslärare (för- och grundskolelärare)   [   ]   [   ] 

- ämneslärare på högstadiet     [   ]   [   ] 

- gymnasielärare      [   ]   [   ] 

- universitets- eller högskolelärare    [   ]   [   ] 

- präst (med teologiutbildning)    [   ]   [   ] 

 

Yrken inom media; konstnärliga eller  

kulturförmedlande yrken  
- journalist, redaktör      [   ]   [   ] 

- konstnärligt yrke (konstnär, författare, filmare,  

skådespelare, musiker)     [   ]   [   ] 

- kulturförmedlande yrke (bibliotekarie,    

museitjänsteman el. likn.)     [   ]   [   ] 
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Mamma  Pappa  

 

Administrativa yrken mm  
- företagsledare (direktör, bankdirektör el. likn.)  [   ]   [   ] 

- jurist, advokat      [   ]   [   ] 

- högre tjänsteman (byråchef, avd direktör,  

personalchef, revisor el. likn.)    [   ]   [   ] 

- tjänsteman på mellannivå (banktjänsteman,  

socialsekreterare)      [   ]   [   ] 

- kontorsanställd (sekreterare, kanslist el. likn.)  [   ]   [   ] 

- politiker, avlönad befattning inom fackförening  

(ombudsman el. likn.)     [   ]   [   ] 

 

Arbeten inom handel  
- butiksföreståndare, butiksägare, grossist o likn.  [   ]   [   ] 

- anställd inom handel (butiksanställd, expedit,  

kassörska, försäljare el. likn.)    [   ]   [   ] 

 

Arbetaryrken  
- icke yrkesutbildad arbetare i produktion   [   ]   [   ] 

- yrkesutbildad arbetare i produktion    [   ]   [   ] 

- icke yrkesutbildad arbetare i service   [   ]   [   ] 

- yrkesutbildad arbetare i service    [   ]   [   ] 

- förman, arbetsledare     [   ]   [   ] 

 

Lantbruk mm  

- bonde, lantarbetare, fiskare el. likn.   [   ]   [   ]  

 

Polisiärt, militärt arbete  

- polis        [   ]   [   ]  

- officer       [   ]   [   ] 

- annat militärt arbete (utom officer)    [   ]   [   ] 

 

Övrigt  
- hemmafru/hemmavarande man   [   ]   [   ] 

- arbetssökande     [   ]   [   ] 

 

 

Ange så noga som möjligt din mammas och pappas yrken nedan:  

 

Mamma: 

___________________________________________________________________  

Pappa: 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Varmt tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. Korrelation och påverkan 

För att ta reda på hur elevernas motivation påverkas av de olika faktorer som presenterats i 

enkätfrågorna. Analysen görs av frågorna 1, 2,4, 5, 6, 9 och 10 med påståendena i fråga 3 (se 

Bilaga 1.): 

Om vi inledningsvis jämför de två skolorna så ser svarsmönstret mellan eleverna på GUC och 

Katedralskolan något olika ut. 

3b) Jag vill höja kvaliteten på min engelska (p 0.000685) 

GUC:   medium 3.89, standardavvikelse 0.14 

Katedral:  medium 3.76, standardavvikelse 0.20 

3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskpråkig litteratur (p 0.0042) 

GUC:   medium 2.86, standardavvikelse 0.40 

Katedral:  medium 2.59, standardavvikelse 0.33 

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.0028) 

GUC:   medium 2.96, standardavvikelse 0.51 

Katedral:  medium 2.63, standardavvikelse 0.34 

3f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.0042) 

GUC:   medium 3.39, standardavvikelse 0.55 

Katedral:  medium 3.03, standardavvikelse 0.45 

3i)För framtida yrke (p 0.034) 

GUC:   medium 3.46, standardavvikelse 0.39 

Katedral:  medium 3.27, standardavvikelse 0.37 

3j) Jag vill få meritpoäng (p 0.000001) 

GUC:   medium 3, standardavvikelse 0.5 

Katedral:  medium 3.59, standardavvikelse 0.34 

 

Fråga 1a. 

Undersökningen visade att om eleven har rest eller inte rest utomlands så ser svarsmönstret för 

följande påståenden något olika ut.  

3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskpråkig litteratur (p 0.000001) 

Rest:  medium 2.73, standardavvikelse 0.36 

Inte rest:  medium 2.33, standardavvikelse 0.17 

3f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.0036) 

Rest:  medium 3.22, standardavvikelse 0.46 

Inte Rest: medium 2.66, standardavvikelse 0.52 
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3g) Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (p 0.012). 

Rest:  medium 2.88, standardavvikelse 0.43 

Inte Rest: medium 2.5, standardavvikelse 0.43 

 

Fråga 1b.  

Vid undersökningen av korrelationen mellan elevens antal resor utomlands och svaren på 

påståendena i fråga 3 så finns det en viss skillnad.  

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.032) 

Korrelation:  0.23  

f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.0042) 

Korrelation:   0.30  

 

Fråga 1c. 

Jag har använt de svar som jag har fått för att klassificera studenterna efter de som har rest till 

engelsktalande länder och de som inte har rest till engelsktalande länder. Undersökningen visade 

att om eleven har rest till ett engelsktalande land eller inte rest till ett engelsktalande land fanns 

det en viss skillnad på svaren på följande påståenden.  

  3a) Jag tycker det är roligt med engelska (p 0.00013) 

  Rest:  medium 3.62, standardavvikelse 0.17 

Inte Rest:  medium 3.42, standardavvikelse 0.31 

3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (p 051) 

   Rest:  medium 2.94, standardavvikelse 0.33 

Inte Rest:  medium 2.53, standardavvikelse 0.33 

3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.02) 

Rest:   medium 3.22, standardavvikelse 0.36 

Inte Rest: medium.3.42, standardavvikelse 0.42 

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.00011)  

Rest:  medium 2.97, standardavvikelse 0.41 

Inte Rest:  medium 2.60, standardavvikelse 0.37 

3f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.007) 

Rest:  medium 3.35, standardavvikelse 0.51 

Inte Rest:  medium 3.03, standardavvikelse 0.46 

3i) För framtida yrke (p 0.0023)  

Rest:  medium 3.5, standardavvikelse 0.35 

Inte Rest:  medium 3.24, standardavvikelse 0.37 

 

                                                 
51 Det p värde som jag har använt mig av här kan egentligen inte vara 0, men precisionen för uträknandet på 

websidan www.graphpad.com/quickcalcs/pvalue1.cfm. som jag använde för att räkna ut p värdet, var sådan 

att den inte kunde visa differensen av noll då värdet var så lågt..  

http://www.graphpad.com/quickcalcs/pvalue1.cfm


55 

 

3j) Jag vill få meritpoäng (p 0.03) 

Rest:  medium 3.25, standardavvikelse 0.54 

Inte Rest:  medium 3.49, standardavvikelse 0.38 

 

Fråga 2a 

Undersökningen visade att om eleven använder engelska utanför skolan eller inte använder 

engelska utanför skolan så finns det en viss skillnad på svaren på påståendena  

3a) Jag tycker det är roligt med engelska (p  052) 

Använder: medium 3.52, standardavvikelse 0.32 

Anv. inte: medium 3, standardavvikelse 0 (se comment under) 

 3b) Jag vill höja kvaliteten på min engelska (tala, läsa, skriva, förstå) (p 0.04) 

Använder: medium 3.82, standardavvikelse 0.18 

Anv. inte: medium 3.6, standardavvikelse 0.17 

 3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.044) 

Använder: medium 3.37, standardavvikelse 0.39 

Anv. inte: medium 2.8, standardavvikelse 2.43 

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.03) 

Använder: medium 2.75, standardavvikelse 0.40 

Anv. inte: medium 2.4, standardavvikelse 0.25 

3i) För framtida yrke (p 0.011) 

Använder: medium 3.35, standardavvikelse 0.39 

Anv. inte: medium 3, standardavvikelse 0.2 

 

P-värdet är en dokumentation över vår tilltro att värdet på en variabel påverkar värdet på 

en annan. Vi får det genom att dela upp vår information i set baserade på de värden 

informationen ger för den första variabeln, och undersöka medelvärdena och variansen som tas 

av dessa set för den andra variabeln, och storleken på dessa urvalsgrupper. Ju större skillnaden i 

medel, desto mindre varians, och ju större urvalsstorlek, desto starkare är vår övertygelse om att 

ett inflytande föreligger.  

Den variabel som följer urvalsstorlek, och mera komplext relaterade aspekter av data, 

kallas frihetsgrader av urvalet. Anledningen till att det är viktigt är att små urvalsgrupper är mer 

utsatta för ”false positives”, där vi felaktigt tror att en variabel påverkar en annan på grundval av 

enbart slumpmässigt ”brus”. Ju mindre urvalet är, desto mindre grad av frihet, och desto större  

skillnader i medel och litenhet av varians som krävs för att få ett högt förtroende att det existerar 

en påverkan. I det här fallet, eftersom få elever inte använder engelska utanför skolan, är ett av 

seten en extremt liten urvalsgrupp. Detta borde leda till en liten grad av frihet. Emellertid 

inträffade något ovanligt genom att alla studenter i denna grupp svarade på samma sätt. Detta 

                                                 
52 Se not 51 
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resulterade i noll varians och har den effekt att de inblandade formlerna ignorerar den mindre 

urvalsgruppen helt att bedöma frihetsgraden (eftersom den går in i beräkningen som ett bråk med 

variansen som täljare och urvalsstorleken som nämnare). Således en osannolik företeelse, som 

inträffade på grund av den lilla urvalsgruppen, vilket inte korrigerades genom en hög frihetsgrad! 

Minst sagt, blir p-värdet högst suspekt. 

 

 

Fråga 2b  

Undersökningen visar att om elever använder internet eller inte använder internet utanför skolan 

så finns det en viss skillnad på svaren på påståendena 

3a) Jag tycker det är roligt med engelska (p 0.03) 

Använder: medium 3.57, standardavvikelse 0.24 

Anv. inte: medium 3.12, standardavvikelse 0.42 

3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.0057)  

Använder: medium 3.43, standardavvikelse 0.37 

Anv. inte: medium 2.87, standardavvikelse 0.40 

3g) Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (p 0.000036) 

Använder: medium 2.90, standardavvikelse 0.44 

Anv. inte: medium 2.12, standardavvikelse 0.29 

3j) Jag vill få meritpoäng (p 0.0065). 

Använder: medium 3.62, standardavvikelse 0.17 

Anv. inte: medium 3.37, standardavvikelse 0.48 
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2b ii) 

Undersökningen visar att om elever läser eller inte läser litteratur på engelska (annat än 

obligatorisk läsning) så finns det en viss skillnad på svaret på påståendet 

3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (p 053)  

 Läser: medium 2.77, standardavvikelse 0.38 

 Läser inte: medium 2.31, standardavvikelse 0.31 

 

2b iii)  

Undersökning visar att om elever pratar eller inte pratar med engelsktalande vänner så ser svaren 

på följande påståenden något olika ut  

3a) Jag tycker det är roligt med engelska (p 0.025) 

Pratar:   medium 3.59, standardavvikelse 0.26 

Pratar inte:  medium 3.44, standardavvikelse 0.29 

3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.00049) 

Pratar:  medium 3.52, standardavvikelse 0.34 

Pratar inte:  medium 3.21, standardavvikelse 0.41 

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.000037) 

Pratar:   medium 2.93, standardavvikelse 0.40 

Pratar inte:  medium 2.55, standardavvikelse 0.38 

3f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.00008) 

Pratar:  medium 3.36, standardavvikelse 0.50  

Pratar inte:  medium 2.92, standardavvikelse 0.46 

3g)  Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (p 054) 

Pratar:  medium 3.13, standardavvikelse 0.42 

Pratar inte:  medium 2.47, standardavvikelse 0.36 

3h) Det ger status att kunna tala och skriva god engelska (p 0.00032)  

Pratar:  medium 3.56, standardavvikelse 0.29 

Pratar inte:  medium 3.21, standardavvikelse 0.50 

3i)  För framtida yrke (p 0.0021) 

Pratar:  medium 3.47, standardavvikelse 0.43 

Pratar inte:  medium 3.21, standardavvikelse 0.32 
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I påstående 2ci och 2civ fanns ingen korrelation med påståendena 3. I påstående 2cii visades 

däremot en viss skillnad mellan antalet gånger eleven läser engelskspråkig litteratur (annat än 

obligatorisk läsning) och påståendet 

 3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (p 0.0011) 

 Korrelation: 0.30 

 

Likaså i påstående 2ciii visades en viss skillnad mellan antalet gånger eleven pratar med 

engelsktalande vänner och påståendet 

 3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur (p 0.017) 

 Korrelation: 0.32 

 

4a. Om eleven tänker göra eller inte göra CAE examina visar undersökningen på viss skillnad på 

svaren på följande påståenden 

3a) Jag tycker det är roligt med engelska (p 0.000052) 

Tänker göra: medium 3.61, standardavvikelse 0.32 

  Tänker inte göra:  medium 3.33, standardavvikelse 0.21 

3c) Jag vill få ökad kunskap om engelskspråkig litteratur  (p 000118) 

Tänker göra: medium 2.84, standardavvikelse 0.40 

Tänker inte göra:  medium 2.51, standardavvikelse 0.30 

3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.000429) 

Tänker göra:  medium 3.46, standardavvikelse 0.30 

Tänker inte göra:  medium 3.19, standardavvikelse 0.51 

3e) Jag vill studera i ett engelsktalande land (p 0.000008) 

Tänker göra:  medium 2.97, standardavvikelse 0.35 

Tänker inte göra:  medium 2.56, standardavvikelse 0.40 

3h) Det ger status att kunna tala och skriva god engelska (p 0.000001) 

Tänker göra:  medium 3.61, standardavvikelse 0.47 

Tänker inte göra:  medium 3.10, standardavvikelse 0.35 

3i) För framtida yrke (p 0.000006) 

Tänker göra:  medium 3.53,  standardavvikelse 0.28 

Tänker inte göra:  medium 3.10, standardavvikelse 0.45 

 
5a. Om eleven studerar något/några andra främmande språk visar undersökningen att det finns 

en viss skillnad på svaren på följande påståenden 

3b) Jag vill höja kvaliteten på min engelska (tala, läsa, skriva, förstå) (p 0.0056) 

  Studerar:   medium 3.75, standardavvikelse 0.22 

  Studerar inte:  medium 3.86, standardavvikelse 0.14 
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3d) Jag vill få bättre engelskkunskaper för studier på universitet eller högskola (p 0.0078) 

Studerar:   medium 3.46, standardavvikelse 0.30 

  Studerar inte:   medium 3.19, standardavvikelse 0.51 

3f) Jag vill arbeta utomlands (p 0.0007) 

Studerar:   medium 3.3, standardavvikelse 0.34 

  Studerar inte:   medium 2.89, standardavvikelse 0.60 

3g) Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (0.003) 

Studerar:   medium 2.96, standardavvikelse 0.51 

  Studerar inte:   medium 2.67, standardavvikelse 0.36 

3i) För framtida yrke (p 0.00041) 

Studerar:   medium 3.44, standardavvikelse 0.37 

  Studerar inte:   medium 3.14, standardavvikelse 0.36 

3j) Jag vill få meritpoäng (p 0.054) 

Studerar:   medium 3.48, standardavvikelse 0.41 

  Studerar inte:   medium 3.28, standardavvikelse 0.50 

 

Ingen korrelation hittades mellan 5b och påståendena i 3a-j, inte heller mellan 

självvärderingspåståendena i 6i-iv och 3a-j. 
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9a. På den här frågan visade undersökningen på negativ korrelation mellan elevens mammas 

utbildningsnivå och påståendena 

3g) Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (p 0.0012) 

 Korrelation: -0.28 

3i) För framtida yrke (p 0.024) 

 Korrelation: -0.25 

 

9b. För 9b visades korrelationen mellan pappans utbildningsnivå och 

3g) Jag vill få bättre kunskaper om den engelskspråkiga världen (p 0.036) 

 Korrelation: -0.24 

3j) Jag vill få meritpoäng (p 0.009) 

 Korrelation: 0.29 

 

10. I fråga 10 har föräldern med högsta yrkesklassificering valts för att undersöka korrelationen 

mellan föräldrars yrken och påståendena 3a-j. Ingen korrelation antyddes.  

 


