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Sammanfattning 

Huvudsyftet med föreliggande studie är att undersöka hur elever i år 7 använder IKT på engelska i 

skolan och på fritiden. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är följande: 

1. Finns det några skillnader i användningen av IKT på engelska i skolan och på fritiden?  

2. Finns det några skillnader i användningen av IKT på engelska mellan pojkar och flickor?  

3. Hur ser eleverna på IKT och lärande?   

Inom ett samarbete mellan Stockholms universitet och en kommun i Stockholms län har en 

enkätundersökning genomförts med elever i år 7 på de kommunala skolorna i kommunen. Tre av fyra 

skolor har medverkat och totalt 125 elever har svarat på enkäten, 53 flickor och 72 pojkar. Resultaten 

visar att eleverna använder IKT på engelska i högre grad på fritiden än i skolan och på fritiden är de 

vanligaste aktiviteterna med IKT på engelska kommunikativa aktiviteter så som chatt och sms. I 

skolan används främst analoga hjälpmedel och aktiviteter utan IKT är vanligare än de med IKT. 

Resultaten visar även att användningen av IKT skiljer sig åt dels mellan skolor och dels inom en och 

samma skola.  

Flickor och pojkar använder IKT på engelska i mer eller mindre lika stor utsträckning men de 

använder olika digitala hjälpmedel, flickorna använder främst mobiltelefonen medan pojkarna främst 

använder datorn. Vad gäller lärande med IKT så upplever eleverna att olika digitala aktiviteter hjälper 

dem att utöka sitt ordförråd på engelska. Några av de digitala aktiviteter som både pojkar och flickor 

lär sig nya ord på engelska genom är att se på otextade filmklipp eller på textad och otextad film, att 

spela datorspel och att chatta med personer som inte kan svenska. Dock uppger pojkarna i högre 

utsträckning än flickorna att de lär sig ofta av dessa aktiviteter. Utifrån resultaten går det även att 

konstatera att både flickorna och pojkarna i första hand använder internet som informationskälla för att 

söka svar på olika frågor.     
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Förord 

Inför föreliggande studie läste jag bland annat Ulli Samuelssons artikel ICT use among 13-year-old 

Swedish children (2010), vilken inspirerade mig mycket. Samuelsson presenterar i artikeln resultaten 

från en enkätundersökning hon genomförde år 2007 med ungdomar födda 1994 angående deras 

användning av IKT. I ett inledande skede i arbetet med föreliggande uppsats fanns en tanke om att 

genomföra en liknande studie med ungdomar i samma ålder nu, fem år senare. Jag kontaktade därför 

Ulli Samuelsson som delade med sig av den enkät hon själv hade arbetat fram. Under uppsatsarbetets 

gång ändrade jag dock inriktning och syftet gick från att gälla ungdomars generella användning av 

IKT till att gälla deras användning av IKT på engelska. Samuelssons enkät återanvändes därför inte 

men har varit en stor inspirationskälla och utformingen av vissa frågor i föreliggande studies enkät 

ligger mycket nära de frågeformuleringar Samuelsson hade med i sin undersökning. Jag vill därför 

tacka Ulli Samuelsson för hennes inspirerande forskning kring ungdomar och IKT och hennes hjälp 

vid utformningen av min enkät.  

 

Stockholm, juni 2011 

Eline Bredby 
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1. Inledning 

I slutet av år 2006 antog Europaparlamentet en Europeisk referensram för nyckelkompetenser för 

livslångt lärande. I denna fastställdes och kartlades för första gången vilka nyckelkompetenser 

medborgarna inom EU behöver för ”att kunna uppfylla sin personliga potential, integreras i samhället 

och på arbetsmarknaden, ta aktiv del i samhällslivet och lyckas på arbetsmarknaden i vårt 

kunskapsbaserade samhälle” (Europeiska gemenskaperna, 2007, s. 1). Två av de nyckelkompetenser 

som då fastställdes var kommunikation på främmande språk och digital kompetens.  

 

I Sverige och i stora delar av övriga världen har engelskan en framträdande roll i 

främmandespråksundervisningen och i kommunikationen mellan länder. I och med att den svenska 

skollagen (Sveriges riksdag, 2010) och läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) fastslår att varje 

elev ska ges möjligheter och förutsättningar att utveckla sina kunskaper i engelska, blir det tydligt att 

det för svenskarnas del framför allt är nyckelkompetenser i engelska, vad gäller utvecklingen av 

främmande språk, som eftersträvas i den obligatoriska utbildningen. Samtidigt som engelskan har en 

framträdande roll i samhället ökar även kravet på den digitala kompetensen. De ungdomar som växer 

upp i dagens samhälle gör det som medborgare i en digitaliserad värld, det talas till och med om att de 

ungdomar som växer upp idag utgör en ny generation: New millennial learners eller Millennials, som 

karakteriseras av att vara den första generationen som växer upp helt omgiven av digitala medier och 

nya teknologier (Pedró, 2006).   

 

Då ingen av nyckelkompetenserna i den europeiska referensramen utvecklas helt åtskild från de andra 

blir det intressant att undersöka hur ungdomar använder den ena nyckelkompetensen: digital 

kompetens inom domänen för den andra nyckelkompetensen: kommunikation på främmande språk, i 

detta fall i kommunikationen på engelska.  

 

Ungdomars användning av IKT har kartlagts i både nationella och internationella, såväl mindre som 

större, undersökningar. Forskningen tyder på att det finns en betydande skillnad mellan hur ungdomar 

använder den nya tekniken i och utanför skolan; det finns även skillnader mellan hur flickor och 

pojkar använder de digitala medierna (Pedró, 2006; Samuelsson, 2010; Tømte, 2008). Trots att 

användningen av digitala resurser hela tiden ökar bland ungdomar på fritiden, såväl bland pojkar som 

bland flickor, så har försöken att integrera dessa resurser i skolans verksamhet varit få (Tømte, 2008). 

Det behövs därför ytterligare kartläggning av ungdomarnas aktiviteter för att få en uppfattning om hur 

ungdomars digitala kompetens kan komma till användning i utbildningssammanhang. För att ge 

fördjupad kunskap om ungdomars användning av IKT inom specifika områden försöker därför denna 

undersökning finna svar på hur ungdomar möter och använder IKT på engelska.  
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1.1 Syfte och frågeställningar  

Föreliggande studie ingår i ett större projekt mellan Stockholms universitet och en kommun i 

Stockholms län där huvudsyftet är att ge kommunen större inblick i hur de elever som går i skolan i 

kommunen använder sig av IKT. Ett övergripande syfte för denna studie blir således att bidra till detta.  

Studiens preciserade syfte är att ta reda på i vilken utsträckning elever i år 7 på högstadiet använder sig 

av IKT på engelska i skolan och på fritiden. Studien syftar även till att undersöka om det finns några 

skillnader i användningen av IKT på engelska mellan pojkar och flickor. Resultaten av 

undersökningen kommer sedan att användas som grund för en diskussion kring hur IKT på ett bra sätt 

kan integreras i undervisningen i engelska.  

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

1. Finns det några skillnader i användningen av IKT på engelska i skolan och på fritiden?  

2. Finns det några skillnader i användningen av IKT på engelska mellan pojkar och flickor?  

3. Hur ser eleverna på IKT och lärande?  

Resultaten förväntas framför allt kunna bidra med kunskaper om hur eleverna i den utvalda 

kommunen använder IKT men kan förhoppningsvis även ge insikter som kan vara värda att beakta i 

ett större forskningssammanhang.    
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2. Bakgrund  

I följande avsnitt redovisas tidigare forskning. Avsnittet inleds med en definition av begreppet IKT 

(2.1) och följs därefter av en presentation av den generation som växer upp med IKT som en naturlig 

och självklar del av vardagen (2.2). Vidare redogörs för vad tidigare forskning har kunnat visa kring 

IKT och lärande (2.3). Därefter presenteras ungdomars användning av IKT i skolan och hur IKT kan 

användas i främmandespråksundervisningen (2.4). Avslutningsvis redogörs för vad tidigare forskning 

har kunnat visa kring ungdomars användning av IKT på fritiden (2.5) och även hur IKT används av 

pojkar respektive flickor (2.6).  

2.1 Vad är IKT?  

För att kunna tala om IKT och vilken plats den har i ungdomars liv i och utanför skolan behövs en kort 

presentation av vad detta begrepp innebär. I stora delar av den forskning som finns kring IKT idag 

definieras aldrig begreppet vilket gör att olika undersökningar studerar olika fenomen. Akronymen 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är den benämning som mer och mer har 

tagit över efter det tidigare mer frekvent använda begreppet IT, informationsteknik eller 

informationsteknologi. Patrik Svensson (2008, s. 12) beskriver hur redan den tidigare benämningen IT 

starkt präglas av den kommunikativa aspekten som ryms i begreppet. Det är enligt Svensson denna 

kommunikativa aspekt tillsammans med informationsaspekten som är det väsentliga, oavsett om man 

föredrar att prata om IT eller IKT.  

Mid-Pacific Information and Communication Technologies Center (MPICT)
1
 definierar begreppet på 

följande sätt:  

Information and Communication Technologies (ICT) is an umbrella term, widely used outside 

the U.S. and in the United Nations, to encompass all rapidly emerging, evolving and converging 

computer, software, networking, telecommunications, Internet, programming, information 

systems and digital media technologies. (http://www.mpict.org/ 2013-04-23) 

Denna definition ger en mycket vid innebörd av begreppet, vilket innehåller aspekter av såväl 

kommunikation och information som tekniken i sig.   

I föreliggande studie används begreppet IKT i vid mening med fokus på såväl den kommunikativa 

som den informativa aspekten. Med begreppet kommunikationsteknik avses i det följande både sådan 

kommunikation/interaktion som är digitalt medierad så som chatt, mail, Skypesamtal, sms och 

liknande, men även sådan teknik som används som hjälpmedel i klassrummet för att fördjupa, förenkla 

eller på andra sätt förbättra och/eller förändra kommunikationen mellan lärare och elever så som 

smartboards och projektorer. Även den informationstekniska aspekten är av vikt för studien då en 

                                                      
1 MPICT är ett forskningscentrum på City Collage of San Fransisco (USA) som har som uppdrag att lyfta 

fram nya initiativ inom IKT och Collegeutbildningen. Centrumet är sponsrat av National Science 

Foundation Advanced Technological Education.  
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mängd olika verktyg som används på engelska har gått från att vara analoga till att bli digitala, så som 

exempelvis böcker, tidningar och andra typer av texter.  

2.2 Den digitala generationen   
I.P.O.D.ers have a variety of extra limbs. Hanging from various appendages you will find their 

traveling companions: the iPod, BlackBerry or laptop. Since the I-Generation is the first 

generation raised exclusively by computers, all these things move at breakneck speed, whether it 

is their fingers text messaging or their work on a project. Technology is their oxygen and they 

expect things to move fast and as easy as it takes to draw breath. (Akande, 2008) 

Från 1980-talet och framåt har en ny generation vuxit upp, en generation vars dagliga kontext alltid 

har innefattat digitala teknologier och medier (Pedró, 2006). Denna grupp barn, ungdomar och unga 

vuxna benämndes först av historikerna Howe och Strauss (2000, refererad i Pedró, 2006) som 

Millennials och karaktäriseras som en generation med stor vana vid och stora kunskaper om datorer, 

en kreativitet vid användandet av nya teknologier, förmågan att göra flera saker samtidigt och en tilltro 

till en näst intill total kommunikativ tillgänglighet där omedelbar kommunikation med andra 

människor via digitala medier så som via chatt, sms och mobilsamtal ses som en självklarhet (Pedró, 

2006).  

Marc Prensky (2001) talar om den nya generationen som en generation av digital natives och 

kontrasterar dem mot den tidigare generationen av digital immigrants. Medan de förra behärskar 

koden för ett digitalt samhälle och kan ”tala det digitala språket flytande (a.a. s. 1, min översättning) så 

är de senare ”invandrare” i den digitala världen, vilka har lärt sig den digitala koden i vuxen ålder och 

därför inte har samma behärskningsnivå av den som de som vuxit upp med den. Ett problem som ofta 

uppstår i utbildningssamanhang är att dessa generationer har svårt att kommunicera med varandra och 

deras syn på världen och lärande skiljer sig ofta markant åt (a.a.). I en lärandekontext talas det därför 

om New Millennial Learners (NML) där fokus ligger på vilka utmaningar som finns i att utforma en 

värdefull och adekvat utbildning för denna nya generation, en utbildning som integrerar deras 

kunskaper om världen och deras sätt att tänka (Pedró, 2006).  

I föreliggande undersökning ligger således fokus på NML och hur deras användning av IKT på 

engelska ser ut och vad detta i förlängningen kan få för konsekvenser för undervisningen i engelska i 

skolan. 

2.3 Formellt, icke-formellt och informellt lärande 

och IKT 

Tidigare har lärande i hög utsträckning varit förknippat med olika institutioner för lärande så som det 

obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan och högre utbildning. Fokus har dock börjat skifta och 

idag tas även hänsyn till att lärande kan ske i andra miljöer, dels i icke-formella inlärningsmiljöer så 

som på muséer, vid utställningar och på fritidsgårdar men även som informellt lärande som sker i olika 

sammanhang på den egna fritiden (Sefton-Green, 2004).  

Även om både icke-formellt och informellt lärande sker utanför skolans ramar finns en distinktion 

mellan dem. Det icke-formella lärandet sker visserligen utanför den institutionella utbildningen men 

har många gemensamma drag med den, så som att det ofta finns ett mål och ett tydligt upplägg för 

lärandet. Skillnaden mellan det icke-formella och det formella lärandet ligger istället framför allt i 
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deltagarnas frivillighet, deltagarna bestämmer själva om de vill delta i museiutställningen eller 

fritidsgårdens aktiviteter (Eshach, 2007).   

Det informella lärandet sker helt på den egna individens villkor, det saknar styrande part (lärare, 

kursledare, museiguide) och all motivation till lärandet kommer från individen själv (se tabell 1 

nedan). En stor del av det informella lärandet sker spontant och utan planering och kan uppstå i olika 

situationer med olika människor och inom olika aktiviteter (Eshach, 2007). I sin artikel Bridging In-

school and Out-of-school Learning: Formal, Non-Formal, and Informal Education,(2007) gör Haim Eshach en 

sammanställning över de skillnader som finns mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande, vilken 

presenteras nedan.   

 

Tabell 1. Skillnader mellan formellt, icke-formellt och informellt lärande 

Formellt lärande Icke-formellt lärande Informellt lärande  

 

Oftast i skolan 

 

På institutioner utanför skolan 

 

Var som helst 

Strukturerat 

Kan verka hämmande  

Strukturerat 

Har ofta en stöttande effekt på 

lärandet 

Ostrukturerat  

Har en stöttande effekt på 

lärandet 

Oftast planerat i förväg Oftast planerat i förväg Spontant  

Motivationen kommer utifrån Motivationen kan komma 

utifrån men kommer oftast från 

deltagaren själv 

Motivationen kommer från 

deltagaren 

Obligatoriskt Oftast valfritt Valfritt 

Lärarledd Kan vara ledd av någon, 

exempelvis fritidsledare eller 

museiguide  

Oftast inlärarledd  

Lärandet utvärderas och 

bedöms  

Lärandet utvärderas och 

bedöms oftast inte 

Lärandet utvärderas och 

bedöms inte 

Lärandet sker linjärt eller i 

tydliga sekvenser 

Oftast inte linjärt eller i 

sekvenser 

Icke-linjärt  

(Källa: Eshach, 2007, s.174. Min översättning.)  

 

Framför allt det informella lärandet har lyfts som en viktig kunskapskälla vad gäller ungdomars 

användning av IKT på fritiden (Greenhow and Robelia, 2009) och starkt stöd ges till att integrera och 

länka samman icke-formellt och informellt lärande med det formella lärandet (Europakomissionen, 

2006; Sefton-Green, 2004). Det blir därför viktigt att ta en utgångspunkt i elevers informella lärande, 

vad gäller både IKT och andra ämnen, för att kunna skapa motiverande, innovativa och kreativa 

lärandemiljöer i skolan (Europakomissionen, 2006).  

2.4 IKT i skolan  

OECD har lyft fram två huvudskäl till att integrera IKT i skolan och undervisningen. För det första 

behöver barn och ungdomar få förutsättningar att bli kompetenta medieanvändare och användare av 
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digitala teknologier för att klara sig på den framtida arbetsmarknaden; för det andra öppnar de nya 

teknologierna dörrar för innovativt lärande och ger lärare och elever nya pedagogiska verktyg att 

arbeta med (OECD, 2006). Detta har den nya svenska läroplanen Lgr. 11 (Skolverket, 2011) tagit 

hänsyn till och preciserar under rubriken Övergripande mål och riktlinjer att skolan ska ”ansvara för 

att varje elev efter genomgången grundskola […] kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande […]” (Skolverket, 2011, s.14)    

 

OECD (2006) slår fast att en effektiv användning av IKT i skolan kan ge positiva effekter bland annat 

genom att:  

“[…] creating more dynamic interaction between students and teachers, increasing collaboration 

and team work in problem-solving activities, stimulating creativity in both students and teachers, 

and helping students to control and monitor their own learning. Further, a successful use of ICT 

in schools can help students to develop skills, both specific to ICT and more generally, that will 

be useful for them in their future academic and professional lives.” (OECD, 2006, s.9)  

 

Trots dessa mål tyder så väl nationella som internationella studier på att ungdomar använder IKT i 

högre utsträckning på fritiden än vad de gör i skolan (Levin, Arafeh & Rainie, 2002; Pedró, 2006; 

Samuelsson, 2010; Tømte, 2008) och de aktiviteter eleverna möter inom IKT i skolan är fortfarande i 

hög grad inriktade på grundläggande användarkunskaper ”(jfr. engelskans operational skills) 

(Limberg & Folkesson, 2006; Samuelsson, 2012) vilka definieras som förmågan att utföra enkla 

uppgifter på datorn så som exempelvis att öppna och använda olika program på datorn samt hitta och 

spara information (Erstad, 2010, s. 62). Samuelsson (2012) konstaterar att detta begränsade fokus på 

grundläggande användarkunskaper gör att inte alla elever får förutsättningar att utveckla kunskaper 

rörande informationssökning (jfr. engelskans information skills) eller kunskaper om hur man kan 

använda internet på ett mer medvetet sätt (jfr. engelskans strategic skills). Detta leder till att endast de 

ungdomar som har möjlighet att få med sig dessa senare kunskaper hemifrån uppnår en högre 

kompetens inom användningen av IKT och skolan riskerar att misslyckas med sitt kompensatoriska 

uppdrag där det ingår att säkerställa digital litteracitet bland dagens barn och ungdomar.  

 

Studier visar även att det finns ett behov av välintegrerad användning av IKT i skolan. Resultaten från 

en Sydkoreansk studie visar positiva relationer mellan användning av IKT och elevernas resultat i 

skolan (Heo, Kang & Kim, 2011) dock visar studien att det är elevernas användning av IKT på fritiden 

som utgör grunden för dessa positiva resultat. Användningen av IKT i skolan visades däremot bidra 

till negativa effekter på elevernas resultat vilket ledde författarna till slutsatsen att ett mer genomtänkt 

förhållningssätt till IKT behövs inom skolan och i de riktlinjer som styr skolans verksamhet. I 

Storbritannien har man kunnat finna stöd för att IKT-användning i skolan bidrar till bättre resultat hos 

eleverna (Underwood, 2009). Ett viktigt resultat som lyfts i studien är att elevernas resultat har större 

förbättringspotential då IKT är integrerat i hela skolans verksamhet och inte enbart inom specifika 

ämnen (a.a.). Två andra faktorer som spelar en viktig roll för förbättringspotentialen av elevernas 

resultat är att klassrummen har trådlös internetuppkoppling och att användningen av IKT sker inom 

ramen för tydliga lärandemodeller (a.a.).   

2.4.1 Lärares användning av IKT  

En rapport från Skolverket (2013) visar att tre av fyra lärare har tillgång till egen dator år 2012 jämfört 

med en av fyra år 2008. Många av de svenska lärarna upplever dock att de behöver 
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kompetensutveckling i såväl grundläggande datorkunskaper som hur de kan använda IT
2
 som 

pedagogiskt verktyg. Undersökningen visar även att lärarna i störst utsträckning använder IT för att 

söka referensmaterial och för att utforma uppgifter samt prov och i lägre utsträckning till att 

genomföra digitala presentationer och på annat sätt använda IT under lektionstid. IT används till viss 

del för kommunikation men då främst med föräldrar och vårdnadshavare och i mindre utsträckning 

med elever. Dokumentation av elevernas utveckling sker i hög grad med hjälp av IT.  

 

Eriksson & Olofsson (2012) har i ett examensarbete vid lärarutbildningen i Uppsala genomfört 

kvalitativa intervjuer med lärare verksamma på gymnasiet och deras resultat stämmer överens med 

resultaten från Skolverket. De tre informanterna i studien använder i olika utsträckning IKT i sin 

undervisning men vill alla ha både mer praktisk och mer didaktisk kunskap om hur de kan använda 

IKT i undervisningen. I undersökningen framkommer även att lärarna använder IKT i större 

utsträckning i förberedelsearbetet än på lektionerna i sig.  

2.4.2 Främmandespråksundervisning och IKT 

I dagens språkundervisning pratar man ofta om kommunikativ språkundervisning i motsats till 

traditionell språkundervisning. I den traditionella språkundervisningen har grundtanken varit att en 

teoretisk kunskapsbas om språkets ordförråd och grammatiska strukturer behöver byggas upp innan 

verklig kommunikation kan ske (Lindberg, 1996, s. 28). Den kommunikativa språkundervisningen har 

däremot en mer holistisk syn på språkinlärning där språkinlärning sker i och genom kommunikativa 

aktiviteter mellan människor (a.a.). Inlärning sker således i samspel med andra genom olika sociala 

aktiviteter och genom mänskliga erfarenheter (jfr. Dewey, 2005, fjärde utgåvan). I en sådan syn på 

språkinlärning flyttas fokus från läraren till inläraren. Eleverna blir inte längre passiva mottagare av 

språkligt inflöde utan de blir aktiva medskapare i den kommunikativa situation som uppstår. Det talas 

även om vikten av kulturell och interkulturell kompetens inom språkinläringen där inte endast språket 

som system blir viktigt utan vikt läggs även vid att ta hänsyn till de sammanhang inom vilka språket 

används och mellan vilka människor kommunikationen sker (Wang & Coleman, 2009).  

Utifrån denna syn på språkinlärning och utifrån forskning rörande andraspråks- och 

främmandespråksinlärning (SLAR, Second Language Acquisition Research) har Kristi Jauregi och 

Emerita Bañados (2008) gjort en sammanställning av vilka aspekter språkundervisningen bör bygga på 

för att bli meningsfull: 

 Inlärare behöver ges tillfällen att möta begripligt och varierat inflöde (jfr. engelskans input) 

på målspråket. 

 Inlärare behöver ges tillfällen att själva producera begripligt utflöde (jfr. engelskans output) 

på målspråket som är anpassat till den kommunikativa kontexten. 

 Inlärare behöver ges möjligheter att aktivt delta i förhandlingar om språklig innebörd. De 

behöver även ges tillfällen att, på ett strategiskt sätt, använda målspråket i en social och 

autentisk kontext.  

 Inlärare behöver ges möjligheter att fokusera på språklig form eftersom uppmärksamhet och 

medvetenhet kring språklig form kan vara relevanta faktorer i språktillägnandet.  

                                                      
2 I Skolverkets rapport används inte benämningen IKT utan IT och refereras därför här som IT. Detta 

medför inte något problem då de båda begreppen faller under den definition som används i föreliggande 

studie.  
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 Språk ingår i en vidare kulturell och kommunikativ kontext. Målspråkets kontext kan skilja 

sig från inlärarens modersmålskontext och dessa skillnader kan skapa missförstånd och leda 

till haveri i kommunikationen. Interkulturella och pragmatiska aspekter behöver därför 

integreras i inlärningsprocessen för att inläraren ska uppnå den språkliga kompetens som 

behövs på målspråket.  (Jauregi & Bañados, 2008, s. 184, min översätning).  

IKT i språkundervisningen kan stödja denna syn på lärande på flera olika sätt men kanske framför allt 

genom de möjligheter internet öppnar. Internet ger bland annat tillgång till autentiskt material med 

språklig data som erbjuder en bild av verkligt språkbruk från länder där målspråket pratas (Svensson, 

2008, s. 24); internet ger även eleverna möjligheten att vara produktiva på målspråket genom att nå en 

verklig publik i en autentisk kommunikativ kontext (Wang & Coleman, 2009, s. 114) och 

kommunikation via chatt, mail, videosamtal och liknande internetmedierad kommunikation skapar 

möjligheter för eleverna att möta och prata med människor från olika delar av världen (Jauregi & 

Bañados, 2008, s. 185; Svensson, 2008, s. 24). Denna typ av aktiviteter flyttar också fokus från läraren 

till eleven. Läraren är inte längre den enda självklara källan till språklig och kulturell information utan 

eleverna får möjligheter att utifrån egna initiativ och intressen utvecklas i olika språkliga situationer.  

2.5 Ungas användning av IKT på fritiden  

Som har nämnts i avsnitt 2.4 ovan använder ungdomar IKT i större utsträckning på fritiden än i 

skolan; även ökningen av antalet ungdomar som använder IKT på fritiden sker i snabbare takt än 

ökningen av användningen i skolan (Pedró, 2006).  

En förutsättning för att man som ung person ska kunna använda IKT på fritiden är att man har tillgång 

till den. I Sverige ökar tillgängligheten till IKT hela tiden och år 2010 hade 74 procent av ungdomarna 

i åldern 12-16 år en egen dator på rummet och 96 procent hade en egen mobiltelefon (Medierådet, 

2010). Ofta är mobiltelefonerna som ungdomarna har tillgång till smartphones med 

internetuppkoppling och det syns även en ökande användning av surfplattor, mellan åren 2011 och 

2012 ökade användningen av surfplattor bland ungdomar i åldern 12-13 år från 8 procent till 43 

procent (Findahl 2012). Frågan blir således inte om ungdomarna använder IKT på fritiden, utan hur.  

Samuelssons (2010) undersökning av 13-åringars användning av IKT visar att närmare 80 procent av 

undersökningsgruppen använder IKT varje dag på fritiden medan motsvarande siffra för användningen 

av IKT i skolan är knappt 12 procent. Även mobiltelefon används dagligen av 62 procent av pojkarna 

och 72 procent av flickorna.  Samuelsson gör en intressant sammanställning av vilken typ av 

datoraktiviteter ungdomarna främst ägnar sig åt på fritiden vilken presenteras i det följande:  

 

 

 

 

 

 

 



9 

Tabell 2. Datoraktiviteter på fritiden i relation till användningsfrekvens. Aktiviteterna presenteras i 

fallande ordning med de mest frekventa aktiviteterna överst.  

Använder varje dag Använder varje vecka Använder ibland 

Hålla kontakt med vänner  Lyssna på musik Lyssna på musik 

Lyssna på musik Hålla kontakt med vänner Hålla kontakt med vänner 

Spela spel (inte online) Spela spel (inte online) Spela spel (inte online) 

Titta på film Informationssökning – egna intressen Titta på film 

Spela online-spel (LAN) Titta på film Informationssökning – skolrelaterad  

Informationssökning – egna intressen Informationssökning – skolrelaterad Skriva texter - skolrelaterade 

Skriva texter – skolrelaterade Skriva texter - skolrelaterade Söka efter bilder – skolrelaterade  

Informationssökning – skolrelaterad Söka efter bilder – skolrelaterade Informationssökning – egna intressen 

Söka efter bilder – skolrelaterade Spela online-spel (LAN) Spela online-spel (LAN) 

(Källa: Samuelsson, 2010, s. 23. Min översättning) 

 

Oberoende av användningsfrekvensen av datorn: varje dag, någon gång i veckan eller någon gång 

ibland, så är kommunikationen med vänner, musiklyssnande och datorspelande de vanligast 

förekommande aktiviteterna. Tabellen visar också att de som använder datorn oftast är de som 

använder den minst till skolrelaterade aktiviteter. Överlag används IKT framför allt för underhållning 

och sociala ändamål och inte i utbildningssyfte.  

Ett vanligt användningsområde för datorer på fritiden är att hålla kontakt med vänner via olika sociala 

medier (Clark, Logan, Luckin, Mee & Oliver, 2008; Samuelsson, 2010). En studie med 51 ungdomar i 

ålder 11-16 genomförd i Storbritannien visar att de flesta ungdomarna även använder dessa sociala 

medier för skolrelaterade uppgifter (Clark m.fl. 2008). Ungdomarna i studien påtalar själva att de 

sociala nätverken är bra för detta ändamål med den främsta motiveringen att det är ett snabbt och 

effektivt hjälpmedel. Ungdomarna i studien framhäver också att många av de aktiviteter de ägnar sig 

åt med hjälp av IKT på fritiden med fördel skulle kunna överföras till skolkontexten ”such as peer 

support networks, file sharing, file transfer, interaction with teachers, and greater use of learner-

centred (as opposed to teacher directed), multi-modal and interactvie resources (visul images, music 

and other audio materials, quizzes, Web page creation etc.)” (Clark m.fl. 2008, s. 62). Även en studie 

genomförd i USA (Levin m.fl. 2002) visar att ungdomar använder datorer och internet på en mängd 

olika sätt för att genomföra skolrelaterade uppgifter, både i samarbete med andra och individuellt.  

2.6 Genus och IKT  

Studier visar att pojkar använder IKT i högre utsträckning än vad flickor gör (Pedró 2006, s.7-8; 

Samuelsson, 2010, s. 21; Tømte, 2008). Dessa skillnader syns också bland den vuxna befolkningen där 

män använder datorer och internet dagligen i större utsträckning än kvinnor; de anser även själva i 

högre grad än kvinnor att de har ett större intresse och positivare attityder gentemot datorrelaterade 

aktiviteter och de vill i större utsträckning fördjupa sina digitala kunskaper (Tømte, 2008, s. 2). I 

skolan presterar flickorna bättre än pojkarna, deras betyg är bättre och de kommer i större utsträckning 
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än pojkarna in på gymnasiet (Skolverket, 2012) men vad gäller den digitala kompetensen ligger 

pojkarna i framkant (Tømte, 2008, s. 2-3). I engelska uppnår pojkar inte lika ofta de högre betygen 

som flickorna men skillnaderna i resultat är här mindre mellan könen än för en del andra ämnen 

(Skolverket, 2012). Ett test genomfört med lärare i Norge (ITU Monitor, 2009, s. 26) visade även att 

manliga lärare hade signifikant högre digital kompetens än sina kvinnliga kollegor. 

Det skiljer sig även åt hur pojkar och flickor använder digitala medier; medan flickor framför allt 

ägnar tiden åt sociala aktiviteter via exempelvis chatt, sms och nätverksmötesplatser spelar pojkarna i 

högre grad olika digitala spel (Bellander, 2006, s 70 & 74; Findahl, 2012, s.20-21; Medierådet, 2010, 

s. 9; Samuelsson, 2010, s. 22 & 24). Flickor läser och skriver även bloggar i högre utsträckning än 

pojkarna medan pojkarna oftare tittar på video och telefonerar över internet (Findahl, 2012, s.21).  

Trots att skillnader finns konstaterar Medierådet (2010, s.9) att dessa har minskat de senaste åren. 

Skillnader i medieinnehav har minskat mellan könen, dock har fortfarande fler pojkar än flickor egen 

TV, spelkonsoller till Videospel och stationära datorer på rummet än flickorna. Flickorna har dock i 

högre grad egna bärbara datorer (a.a. s. 11).  
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3. Metod 

Då studiens övergripande syfte är att bidra till att ge en Stockholmskommun större inblick i hur 

eleverna i deras skolor på olika sätt använder IKT har studien genomförts på denna kommuns skolor. 

Det preciserade syftet för föreliggande studie är att kartlägga i vilken utsträckning elever i år 7 på 

högstadiet använder IKT på engelska i skolan och på fritiden vilket innebär att endast elever i år 7 har 

deltagit i studien. Då syftet framför allt har varit att göra en kartläggning har en kvantitativ metod legat 

till grund för studien. En webbaserad enkät har gått ut till alla elever i år 7 på kommunens skolor för 

att ge undersökningen en informationsbas utifrån vilken en ”tvärsnittsinformation för existerande 

uppfattningar och förhållningssätt” (Holme & Solvang, 1997, s. 80) har kunnat lyftas fram.   

3.1 Enkäten 

Enkäten är utformad med hjälp av Googles digitala enkätverktyg med vilket vem som helst som har ett 

aktivt Googlekonto kan skapa och distribuera enkäter av olika slag
3
. Det finns två huvudsakliga 

fördelar med denna web-baserade enkät i förhållande till föreliggande studie. För det första medger 

verktyget en digital distribution av enkäten vilket gör att den kan nås av ett stort antal personer på kort 

tid; även insamlingen av svaren blir lätt att hantera då undersökningsdeltagaren kan skicka tillbaka den 

besvarade enkäten på digital väg i direkt anslutning till ifyllandet. För det andra har verktyget 

funktioner som underlättar sammanställningen av den rådata som kommer in via enkätsvaren. Detta 

minskar tiden det tar att sammanställa resultaten och ger mer tid till analysen av materialet.  

Enkäten inleds med att deltagaren ombeds uppge ett par personliga uppgifter: sitt kön och vilken skola 

denne går på. Dessa frågor ställs för att möjliggöra en jämförelse dels mellan flickor och pojkar och 

dels mellan olika skolor inom kommunen.  

Enkäten består av 17 frågor (för enkäten i sin helhet se bilaga 1). Frågorna är genomgående icke öppna 

frågor vilket innebär att alla frågor är försedda med fasta svarsalternativ utan utrymme för 

undersökningsdeltagaren att formulera egna svar. En nackdel med att endast ha med icke öppna frågor 

är att deltagarna som svarar blir begränsade till de på förhand konstruerade svaren och deltagarnas 

vidare associationer, åsikter och tankar kommer inte till uttryck. Dock har föreliggande studie större 

nytta av en enkät som håller sig med fasta svarsalternativ som blir generaliserbara och jämförbara, 

vilket gynnar den kartläggning som undersökningen har som huvudsyfte att genomföra. En annan 

fördel med icke öppna frågor är att svarsbortfallet tenderar att bli mindre än vid öppna frågor då 

undersökningsdeltagare som känner sig osäkra på vad de egentligen tycker, som är osäkra på hur de 

ska formulera sig i skrift eller som saknar ett djupare intresse för studiens innehåll helt enkelt kan låta 

bli att svara på de öppna frågorna (Trost, 2001, s. 71-72). Även svarsalternativ så som ”vet ej” och 

”det beror på” har utelämnats i enkäten för att ”uppmuntra de svarande att ta ställning och samtidigt 

underlätta sammanställningen av svaren” (jfr. Bellander, 2006, s. 28).  

                                                      
3 För att kunna använda Googles enkätverkyg behövs ett aktivt Googlekonto vilket man kan skapa på: 

https://accounts.google.com 
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Frågorna är inte indelade under olika rubriker men är ändå i viss mån uppdelade i olika avsnitt:  

Frågorna 1-3 är flervalsfrågor där eleven ombeds ta ställning till hur deras generella användning av 

IKT på engelska på fritiden och i skolan ser ut i fråga om omfattning.  

Frågorna 4-8 berör mer specifikt elevernas användning av IKT på lektionerna i engelska. Frågorna 4-

7 är tabellariska och eleven får ta ställning till hur ofta de gör vissa saker eller använder vissa 

hjälpmedel på lektionerna i engelska: varje lektion, någon lektion i veckan, någon lektion i månaden, 

mer sällan eller aldrig. Den åttonde frågan består av en Osgoodskala där eleven på en skala från 1-9 

får ta ställning till om datorer används för lite (1) eller för mycket (9) på lektionerna i engelska.   

Frågorna 9-10 berör elevernas användning av IKT på engelska på fritiden och riktar in sig på att ta 

reda på vilka digitala och analoga texter eleverna läser och skriver på sin fritid och hur ofta de gör det.   

Frågorna 11-12 är mer generella och söker svar på hur eleverna upplever att de använder och 

utvecklar sin engelska.  

Fråga 13 ställer eleven inför en rad påståenden om användning av IKT på engelska och användning 

av IKT samt engelska där eleven på Osgoodskalor får ta ställning och förmedla sina åsikter.   

Frågorna 14-17 ställer eleven inför 4 problemformuleringar där eleven ska ta ställning till hur troligt 

det är att de löser problemet med hjälp av olika metoder; exempelvis fråga läraren, söka på internet, 

fråga kompisar o.d.  

Resultaten för frågorna 11 och 13 kommer inte att redovisas i föreliggande studie, för vidare 

diskussion kring detta se avsnittet 3.5, Bearbetning av material, nedan.   

3.2 Deltagarna 

Stockholmskommunen som deltar i undersökningen har ca 25 000 invånare (Statistiska centralbyrån, 

SCB). I kommunen finns fyra kommunala skolor som erbjuder utbildning för elever i år 6-9 och dessa 

skolor kommer fortsättningsvis att benämnas Vårskolan, Sommarskolan, Höstskolan och Vinterskolan. 

En kort presentation ges i det följande av skolorna:  

Vårskolan är en 6-9 skola med ca 350 elever, 5 procent av eleverna har utländsk bakgrund och 50 

procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I år 7 går för närvarande 90 elever varav 71 har 

deltagit i enkätundersökningen.  (SiRis, 2012/2013; uppgifter från ansvarig lärare).    

Sommarskolan är en tvåparallellig F-9 skola med ca 510 elever, 10 procent av eleverna har utländsk 

bakgrund och 64 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I år 7 går för närvarande 42 

elever varav 39 har deltagit i enkätundersökningen (SiRis, 2012/2013; uppgifter från ansvarig lärare).   

Höstskolan är även den en tvåparallellig F-9 skola med ca 450 elever, 4 procent av eleverna har 

utländsk bakgrund och 72 procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I år 7 går för 

närvarande 17 elever varav 15 har deltagit i enkätundersökningen (SiRis, 2012/2013; uppgifter från 

ansvarig lärare).   

Vinterskolan är en 6-9 skola med 351 elever, 11 procent av eleverna har utländsk bakgrund och 58 

procent har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I år 7 går för närvarande 88 elever. ( SiRis, 

2012/2013) Eleverna från denna skola har inte deltagit i enkätundersökningen. 

Via den kontaktperson som Stockholms universitet har på kommunen för det projekt som föreliggande 

studie ingår i kunde ansvariga lärare kontaktas i år 7 på samtliga skolor. Enkäten skickades ut till de 
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ansvariga lärarna för att alla kommunens elever i år 7, hela populationen, skulle kunna delta i 

undersökningen. Tyvärr kunde eleverna på Vinterskolan i slutändan inte delta i undersökningen då 

lärarna där inte hade möjlighet att avstätta tid för undersökningen. Alternativet att eleverna kunde 

svara på enkäten hemifrån diskuterades men var slutligen tvunget att väljas bort på grund av studiens 

tidsbegränsningar. Detta innebär att urvalet av deltagare blev ett tillfällighetsurval vilket inte har 

samma representativitet som det tilltänkta populationsurvalet hade varit (Holme & Solvang, 1997). 

Problemet med bortfallet är framför allt att Vinterskolan har ett stort antal elever i år 7 vilka 

representerar 37 procent av hela populationen.  Dock är de fyra skolorna mer eller mindre lika 

varandra avseende antal elever med utländsk bakgrund och antal elever som har föräldrar med 

eftergymnasial utbildning vilket bör bidra till att bortfallet inte har lika stor påverkan på det totala 

resultatet. 

På de tre övriga skolorna går det sammanlagt 149 elever i år 7. I undersökningen har 125 av dessa 

deltagit, varav 53 är flickor och 72 är pojkar.  

3.3 Genomförande 

Då enkäten är en web-enkät har en länk distribuerats via e-post till ansvariga lärare på skolorna. 

Lärarna har sedan kunnat dela länken med sina elever antingen via mail eller digitala plattformar på 

skolorna. På alla tre skolorna har tid avsatts under skoldagen och eleverna har kunnat svara på enkäten 

via skolans datorer.  

Då Sommarskolan var först ut med att genomföra enkäten bad jag ansvarig lärare på skolan om att få 

närvara när eleverna där fyllde i enkäten, vilket jag fick. Eleverna delades upp i två grupper och 

grupperna fyllde i enkäten direkt efter varandra. Jag informerade om undersökningens syfte och 

upplägg och bad eleverna att ställa frågor om det kom upp några oklarheter medan de fyllde i enkäten. 

Anledningen till att jag ville närvara vid detta första genomförande var för att se om det dök upp några 

frågor eller om det fanns några oklarheter kring enkäten när första gruppen svarade på enkäten. Detta 

syftade framför allt till att få en uppfattning om hur eleverna upplevde frågorna, dels för att kunna 

förmedla eventuella oklarheter till övriga skolor och lärare inför deras genomföranden och dels för att i 

analysarbetet lättare kunna tolka de inkomna svaren. Då omfattningen för föreliggande studie är 

begränsad till åtta veckor har ingen tid funnits till att genomföra pilotundersökningar som prövar 

tydligheten och relevansen av enkätens frågeformuleringar, besöket på Sommarskolan var ett 

genomförbart alternativ till en sådan pilotundersökning.  

Det var mycket få saker som kom upp under besöket på Sommarskolan, dock kom två frågor av 

intresse upp. En elev frågade om OH-apparat och projektor är samma sak, varpå jag svarade nej. En 

annan elev frågade om gratis sms-tjänster på mobiltelefonen skulle räknas som chatt eller sms, jag 

svarade att det fick räknas som chatt och inte som sms. Dessa frågor och svar vidarebefordrade jag 

sedan till lärarna på de andra två skolorna så att de kunde ge samma svar om frågorna dök upp på nytt.  

3.4 Etiska aspekter 

Tillsammans med länken till enkäten har ett följebrev skickats ut till ansvariga lärare (för brevet i sin 

helhet se bilaga 2). I utformningen av enkätens följebrev har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets fyra 

övergripande forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990). Följebrevet har lästs högt för eleverna av ansvariga 
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lärare på skolorna för att ge eleverna möjlighet att ställa frågor, på Sommarskolan stod jag för 

informationen. Informationen har sedan upprepats i kortare format som inledning i enkäten där den 

enskilda eleven har haft möjlighet att läsa informationen igen på egen hand. I följebrevet framgår det 

tydligt i vilket sammanhang och för vilket syfte enkäten genomförs. Eleven informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att alla svar behandlas anonymt; att enkäten distribueras och återsänds 

digitalt gör det mycket svårt att spåra vilken elev som har svarat vad eftersom namn inte efterfrågas. 

Följebrevet informerar också om att enkätsvaren endast kommer att användas i föreliggande studie.  

På Vetenskapsrådets hemsida för Regler och riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 1990 s.9) kan 

man läsa om vilka specifika regler som gäller forskning som berör barn. Där går att läsa att samtycke 

ska inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare för forskning som rör barn under 15 år. Ett dilemma 

uppstod mellan deltagarnas unga ålder, 13-år, och den knappa tid som var avsatt för studien: eftersom 

antalet deltagare uppgår till 125 elever skulle det dra ut mycket på tiden att få samtliga 

vårdnadshavares samtycke. Då undersökningen garanterar anonymitet och direkt kontakt med 

undersökningsdeltagarna via exempelvis observationer och intervjuer inte förekommer (mer än till 

viss del under besöket på Sommarskolan) väcktes tanken att samtycke från vårdnadshavare inte 

behövde vara en nödvändighet. S. Eriksson på Vetenskapsrådet kontaktades och rådfrågades därför via 

mail (personlig kommunikation, 2013-04-15, se bilaga 3). Han konstaterade att fallet var oklart men 

att studenters examensarbeten, vilket denna studie kan anses vara, och anonyma undersökningar 

normalt sett inte faller under Etikprövningslagen. Det skulle därför kunna vara acceptabelt att endast 

förankra undersökningen hos skolornas rektorer och sedan inhämta samtycke från eleverna själva. 

Eftersom studien är en del av ett större projekt med kommunen fanns denna typ av samtycke redan 

från skolornas huvudman och enkätundersökningen genomfördes därför med samtycke från denna och 

från eleverna själva, dock inhämtades inget samtycke från vårdnadshavarna.  

3.5 Bearbetning av data och analys 

Alla enkätsvar har inkommit digitalt till samma Googlekonto som användes för att skapa och 

distribuera enkäten. Verktyget sammanställer automatiskt svaren i en övergripande sammanfattning 

där svaren på alla frågor presenteras i faktiska tal och procent samt i diagramform. Verktyget 

sammanställer dock inte svaren för olika grupper som exempelvis elever på olika skolor eller svaren 

från pojkar respektive flickor. Däremot har all rådata kunnat överföras till Excell där olika 

sorteringsfunktioner har använts för att räkna ut exempelvis hur många flickor som har angett ett visst 

svar på en viss fråga.  

När resultat redovisas för samtliga elever anges resultaten i procent. Vid de tillfällen där jämförelser 

görs mellan skolor redovisas resultaten både i faktiska tal och i procent eftersom antalet elever på de 

olika skolorna är mycket ojämnt: på Vårskolan har 71 elever svarat på enkäten, på Sommarskolan har 

39 elever svarat och på Höstskolan har 15 elever svarat. Procentsatsen räknas här ut i förhållande till 

det totala antalet elever på varje skola. Resultaten för flickor och pojkar presenteras i procent och 

procentsatsen beräknas utifrån det totala antalet flickor eller pojkar. .  

På många av enkätens frågor har eleverna fått ta ställning till hur ofta de anser att de gör en viss sak 

eller använder ett visst hjälpmedel. Då alternativen har gällt företeelser på fritiden har följande 

alternativ funnits att välja på: [varje dag] [3-4 gånger i veckan], [någon gång varje vecka],[ någon 

gång i månaden],[ mer sällan] och [aldrig]. För företeelser i skolan har alternativen varit följande: 

[varje lektion],[ någon lektion i veckan],[ någon lektion i månaden],[ mer sällan] och [aldrig]. För att 

göra resultaten mer överskådliga har alternativen i resultatredovisningen slagits ihop till tre kategorier: 
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[någon gång i veckan/någon lektion i veckan],[ någon gång i månaden eller mer sällan/någon lektion 

i månaden eller mer sällan] eller [aldrig].   

Det finns även frågor där eleverna har fått ta ställning till olika påståenden på en skala från 1-9. I 

resultatavsnittet redovisas inte hur många elever som har svarat på varje skalsteg utan relevanta 

sammanslagningar har gjorts av olika intervall. Exempelvis redovisas det för enkätens fråga 12 en 

sammanslagning av vilka elever som har angett en 7:a, 8:a eller 9:a på frågan. På frågan har eleverna 

på en skala från 1-9 fått uppskatta hur ofta de lär sig nya ord på engelska genom olika aktiviteter där 1 

motsvarar sällan och 9 motsvarar ofta. Genom att titta på vilka aktiviteter eleverna upplever att de lär 

sig ofta genom går det även att konstatera vilka de sällan lär sig genom, det blir därför överflödigt att 

göra en sammanställning av alla svar; dessutom skulle sådana sammanställningar bli mycket 

omfattande och svåra att överblicka.  

Resultaten från enkätsvaren presenteras inte i den ordning frågorna är ställda i enkäten utan behandlas 

utifrån fyra huvudteman: IKT på engelska i skolan och på fritiden (4.1); IKT på engelska i skolan 

(4.2); IKT på engelska på fritiden (4.3) och IKT på engelska för lärande (4.4). Dessa teman har ett 

nära samband med studiens syfte och ger en tydlig överblick över undersökningens resultat, vilka 

sedan kan användas vid resultatdiskussionen. Svaren på frågorna 11 och 13 har varit svåra att passa in 

i dessa teman och har därför utelämnats i resultatbearbetningen och resultatanalysen, hade mer tid 

funnits vid utarbetningen av enkäten hade dessa frågor tagits bort redan i detta skede.  

Jämförelser görs mellan flickor och pojkar i de avsnitt som berör IKT på engelska på fritiden (4.1; 

4.3.1.1 & 4.3.2.1) och IKT på engelska för lärande (4.4.1.1 & 4.4.2.1). Anledningen till att en 

jämförelse inte görs mellan pojkar och flickor under avsnittet som handlar om skolan är ett antagande 

om att andra faktorer än elevernas kön styr användningen av IKT i skolan, så som skolans resurser och 

lärarnas didaktiska val.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätundersökningen. I avsnitt 4.1 görs först en övergripande 

jämförelse av användningen av IKT på engelska på fritiden och i skolan, jämförelser görs även mellan 

flickors och pojkars användning av IKT på engelska på fritiden.  Därefter görs en mer djupgående 

kartläggning av användningen av IKT på engelska i skolan i avsnitt 4.2 och i avsnitt 4.3 kartläggs 

elevernas användning av IKT på engelska på fritiden, även här görs en jämförelse mellan flickors och 

pojkars användning. I det avslutande avsnittet presenteras elevernas tankar om IKT och lärande, både 

vad gäller resultaten för alla elever och resultaten för flickor respektive pojkar.    

4.1 Övergripande jämförelse av användning av 

IKT på engelska på fritiden och i skolan 

I enkätens tre första frågor fick eleverna möjlighet att ta ställning till hur ofta de använder datorer, 

mobiltelefoner och surfplattor på engelska på fritiden och på lektionerna i engelska. Det efterfrågades 

ingen specifik information om vad de digitala hjälpmedlen används till utan frågorna var generellt 

formulerade och inbegrep exempel om både produktiva användningsområden så som att chatta, spela 

spel, prata i mobil eller över Skype; och om mer passiva användningsområden så som att lyssna på 

musik, titta på filmklipp och läsa olika digitala texter (för frågorna i sin helhet se bilaga 1). Den 

generella ansatsen syftar till att ge en mer övergripande bild av elevernas användning av IKT på 

engelska, vilket bidrar till att ge svar på undersökningens första forskningsfråga.  

Som figur 1 nedan visar använder majoriteten av eleverna, 85 procent, datorn för aktiviteter på 

engelska på fritiden någon gång varje vecka. Motsvarande siffra för användningen av mobiltelefon är 

90 procent. Användningen av surfplatta är inte lika omfattande, dock är det en knapp majoritet, 51 

procent, av eleverna som använder surfplattan för aktiviteter på engelska på fritiden någon gång varje 

vecka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1. Elevers användning av dator, mobil och surfplatta på fritiden. Andelen elever 

presenteras i procent (%).  
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Figur 1 visar även att endast 2 procent av eleverna uppger att de aldrig använder datorer och 

mobiltelefoner på engelska på fritiden. Det digitala hjälpmedel som flest elever uppger att de aldrig 

använder är surfplattan, 29 procent av eleverna har angett detta svar. Att surfplattor inte används i 

samma utsträckning som datorer och mobiltelefoner torde vara ett resultat av att ungdomar i högre 

utsträckning har tillgång till datorer och mobiltelefoner än vad de har till surfplattor (Findahl, 2012).  

I en jämförelse mellan flickors och pojkars användning av IKT på engelska på fritiden (se tabell 3 

nedan) går det att konstatera att både flickor och pojkar använder datorer och mobiltelefoner i mycket 

hög utsträckning; endast en pojke och en flicka har svarat att de aldrig använder datorer på engelska 

och endast en pojke har svarat att han aldrig använder mobiltelefonen på engelska. Däremot syns vissa 

skillnader i hur ofta flickorna och pojkarna har angett att de använder de olika digitala hjälpmedlen. 

Medan pojkarna i högre utsträckning än flickorna anger att de använder datorer och surfplattor varje 

dag eller varje vecka så anger flickorna i något högre grad att de använder mobilen med samma 

frekvens. Även om pojkarna anger en mer frekvent användning av surfplattor än vad flickorna gör är 

det en något högre andel flickor som använder dessa överlag.  

 

Tabell 3. Jämförelse mellan flickors och pojkars användning av datorer, mobiltelefoner och 

surfplattor på engelska på fritiden. Resultaten anges i faktiska tal och procent.  

Totalt 

Dator Mobil Surfplatta Dator Mobil Surfplatta Dator Mobil Surfplatta

Flickor 40     75% 50     94% 25     47% 12     23% 3     6% 15    28% 1     2% 0     0% 13     25% 53     100%

Pojkar 67     93% 64     89% 40     55% 4     5% 7     10% 10     14% 1     2% 1     1% 22     31% 72     100%

Varje lektion eller någon lektion i 

veckan

Någon lektion i månaden eller mer 

sällan
Aldrig

 

 

Figur 2 nedan visar hur elevernas användning av IKT på engelska ser ut på lektionerna i engelska. 

Sammanställningen visar att såväl datorer som mobiltelefoner och surfplattor används till viss del. 29 

procent av eleverna anger att datorer används någon gång i veckan och samma siffra för användningen 

av mobiltelefoner och surfplattor är 26 respektive 9 procent. Vad gäller datorer och mobiltelefoner 

anser dock majoriteten, 55 respektive 40 procent, att de används någon gång i månaden eller mer 

sällan. Precis som på fritiden är det surfplattan som används minst, så mycket som 77 procent av 

eleverna uppger att denna aldrig används.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Elevers användning av dator, mobiltelefon och surfplatta på engelsklektionerna. 

Andelen elever presenteras i procent (%).  
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Figur 3 nedan visar en jämförelse mellan elevernas användning av IKT på engelska på fritiden och på 

lektionerna i engelska. Utifrån denna jämförelse blir det tydligt att det är betydligt färre elever som 

använder IKT varje vecka på lektionerna än vad som gör det på fritiden. Användningen i skolan sker 

istället mer sporadiskt och de flesta eleverna anser att IKT används mer sällan eller aldrig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.  Jämförelse mellan elevernas användning av IKT på engelska i skolan och på fritiden. 

Andelen elever anges i procent (%).  

 

Eleverna har även fått ta ställning till om de tycker att datorer används för mycket eller för lite på 

lektionerna i engelska. I enkätens fråga 8 har de på en skala från 1-9 fått ange om de tycker att datorer 

används för mycket eller för lite, där siffran 1 motsvarar för lite och siffran 9 motsvarar för mycket. 

Utifrån diagrammet i figur 4 nedan går det att konstatera att majoriteten, 96 procent, av eleverna har 

angett en siffra mellan ett och fem. Det finns ingen elev som har markerat siffrorna åtta eller nio, 

däremot har över hälften av eleverna angett en siffra mellan ett och tre, vilket leder fram till slutsatsen 

att eleverna i hög grad upplever att datorer används för lite på lektionerna i engelska.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Elevernas åsikter om huruvida datorer används för mycket eller för lite på lektionerna i 

engelska. 1 motsvarar ”för lite” och 9 motsvarar ”för mycket”.  
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Varje lektion eller 

någon lektion i 

veckan

Någon lektion i 

månaden eller mer 

sällan

Aldrig

Svarta/vita tavlan 88% 3% 9%

Textböcker 75% 23% 2%

Smartboard 39% 35% 26%

Dator 28% 56% 16%

Projektor 21% 44% 37%

Bandspelare 19% 29% 52%

Mobiltelefoner 16% 38% 46%

Digitala textböcker 15% 30% 55%

TV 12% 29% 59%

Läsplattor 3% 16% 81%

Sammanfattningsvis går det att konstatera att eleverna upplever att de använder IKT på engelska i 

högre utsträckning på fritiden än på lektionerna i engelska. De flesta anser också att datorer används i 

för låg utsträckning på dessa lektioner. Vad gäller fritidens användning syns inga större skillnader 

mellan flickor och pojkar på det stora hela men det visar sig att fler pojkar än flickor använder datorer 

och surfplattor varje vecka medan fler flickor använder mobiltelefoner.   

4.2 IKT på engelska i skolan 

I följande avsnitt redogörs för vilka digitala och analoga hjälpmedel som används på lektionerna i 

engelska (4.2.1). Därefter ges en översikt över engelsklektionernas aktiviteter (4.2.2) och en 

sammanställning av vilka texter, analoga såväl som digitala, eleverna läser och skriver på dessa 

lektioner (4.2.3).  

4.2.1 Digitala och analoga hjälpmedel på lektionerna i engelska 

I enkätens fråga 5 har eleverna fått ta ställning till vilka hjälpmedel, digitala så väl som analoga, som 

används på lektionerna i engelska och i vilken utsträckning de används. I tabell 4 nedan ges en 

översikt över elevernas svar på denna fråga
4
.  

 

Tabell 4. Översikt över vilka hjälpmedel som används på lektionerna i engelska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tabell 4 visar anger eleverna att det vanligaste hjälpmedlet är vita/svarta tavlan, 88 procent av 

eleverna uppger att denna används varje lektion eller någon lektion i veckan. Efter det följer den 

analoga textboken, vilken enligt 75 procent av eleverna används varje lektion eller någon lektion i 

veckan.  

                                                      
4 I sammanställningen har två frågor tagits bort rörande användandet av analoga och digitala 

övningsböcker då frågeformuleringen på dessa två frågor var felaktigt i enkäten, båda alternativen som 

gällde övningsböcker var utformade som om de var digitala.   
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Varje lektion eller 

någon lektion i 

veckan

Någon lektion i 

månaden eller mer 

sällan

Aldrig Bastal: Antal elever

Vårskolan 21      30% 30      42% 20      28% 71      100%

Sommarskolan 28      72% 11      28% 0      0% 39      100%

Höstskolan 0      0% 2      13% 13      87% 15      100%

Utifrån tabell 4 går det även att konstatera att det digitala hjälpmedel som används oftast är 

smartboarden vilken 39 procent av eleverna anger används varje lektion eller någon gång i veckan. 

Dock visar tabellen även att 26 procent anser att smartboard aldrig används vilket får sin förklaring då 

man ser till skillnader i svar mellan de olika skolorna. Som framgår av tabell 5 nedan så anser 

övervägande delen av eleverna, 72 procent, på Sommarskolan att smartboard används varje lektion 

eller någon lektion i veckan, det finns ingen elev på denna skola som anser att smartboard aldrig 

används. På Höstskolan däremot anser 13 procent av eleverna att smartboard används mer sällan och 

resterande elever anser att hjälpmedlet aldrig används. En möjlig förklaring till varför de flesta 

eleverna på Höstskolan anser att smartboard aldrig används kan vara att tillgången till detta hjälpmedel 

är begränsat på skolan. Eftersom två elever anser att den används någon gång ibland går det att anta att 

smartboard finns på skolan men det är möjligt att denna finns i ett specifikt klassrum som måste bokas 

för användning. 

 

Tabell 5.  Översikt i faktiska tal och procent över hur ofta smartboard används på lektionerna i 

engelska uppdelat på de olika skolorna.  

 

Tabell 5 visar även att svaren är mer spridda på Vårskolan. Det finns anledning att fundera över hur 

det kan komma sig att 30 procent av eleverna på Vårskolan anser att smartboard används någon 

lektion varje vecka samtidigt som 28 procent av eleverna på samma skola anser att den aldrig används. 

En förklaring kan vara att eleverna har olika lärare i engelska eller att olika grupper har sin 

undervisning i olika salar där smartboard finns i en sal men inte i en annan. En närmare granskning av 

elevernas svar visar att så skulle kunna vara fallet. De elever som har svarat att smartboard används 

varje lektion eller någon gång i veckan har även svarat att svarta/vita tavlan används sällan eller aldrig, 

och tvärtom. Resultatet pekar på att användningen av digitala hjälpmedel kan variera inom en och 

samma skola men djupare kvalitativa undersökningar behövs för att avgöra vilka skäl som ligger 

bakom detta.  

Efter smartboarden är datorn och projektorn de mest frekvent använda digitala hjälpmedlen (se tabell 4 

ovan). 28 procent av alla elever anser att datorer används någon gång varje vecka och 21 procent anser 

att projektorer används med samma regelbundenhet. Samtidigt är det dock 16 procent som anser att 

datorer aldrig används och hela 37 procent som anser att projektorer aldrig används.   

Vid en jämförelse mellan skolorna (se figur 5 nedan) går det att konstatera att olika hjälpmedel 

används olika ofta. På Vårskolan är användningen av smartboard hög medan användningen av 

projektor är låg. Höstskolan däremot använder sällan eller aldrig smartboard men använder sig 

däremot av projektor, åtminstone någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Möjligtvis är det 

så att smartboarden och projektorn används för liknande ändamål och att Vårskolan och Höstkolan 

därför har utrustat sina klassrum med antingen den ena eller den andra. På Sommarskolan är 
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användningen dock blandad, smartboarden används mest men även projektor används också till viss 

del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Sammanställning över hur ofta smartboards, datorer och projektorer används på de 

olika skolorna. (Antal svarande anges i faktiska tal, Vårskolan = 71, Sommarskolan 

=39, Höstskolan=15) 

 

Av figur 5 framgår även att användningen av datorer är spridd. På Höstskolan anser dock alla elever 

att datorer används åtminstone någon gång ibland. Även på Sommarskolan anser de flesta att datorer 

används, endast 2 elever har svarat att de aldrig använder datorer på lektionerna i engelska. Vårskolan 

är den skola som utmärker sig mest i detta sammanhang, här har 18 elever svarat att de aldrig använder 

datorer på lektionerna i engelska och 39 elever anser att datorer används någon gång i månaden eller 

mer sällan. Dock anser 14 elever att datorer används varje lektion eller någon gång i veckan. Återigen 

visar resultaten från Vårskolan att användningen av digitala hjälpmedel varierar inom samma skola. 

Viktigt att notera är att Vårskolan är den skola med flest elever i årskurs 7 och eleverna har där flera 

olika lärare i engelska
5
. En förklaring till skillnaderna i användning av digitala hjälpmedel skulle 

således kunna vara att olika lärare på skolan har olika benägenhet att använda de digitala hjälpmedel 

som finns till förfogande. För att kunna ge en mer heltäckande bild av hur de olika lärarna arbetar 

skulle dock kompletterande kvalitativa intervjuer eller observationer behöva genomföras. 

Utifrån tabell 4 (s. 19 ovan) går det även att konstatera att en majoritet av eleverna anser att digital 

textbok, TV, bandspelare och läsplattor aldrig används. 55 procent av eleverna anser att digital textbok 

aldrig används vilket tyder på att en digital textbok i mycket låg utsträckning har ersatt och/eller 

kompletterar den analoga textboken. En knapp majoritet, 54 procent, av eleverna anser att 

mobiltelefonen används vid något tillfälle på lektionerna i engelska. Då mobiltelefonen torde vara ett 

relativt nytt hjälpmedel i skolsammanhang skulle det vara intressant att genomföra en mer kvalitativt 

inriktad studie för att söka svar på vad mobilen används till på lektionerna i engelska, används den 

som ett hjälpmedel för lärande eller används den för andra aktiviteter som faller utanför skolans ram? 

Om mobiltelefonen är en smartphone används den kanske som en liten dator för att söka information 

                                                      
5 Enligt lärarkontakten på Vårskolan undervisar för tillfället fem olika lärare eleverna i engelska i år 7. 
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Varje lektion eller 

någon lektion i 

veckan

Någon lektion i 

månaden eller mer 

sällan

Aldrig

Arbetar i textboken eller övningsboken 86% 13% 15%

Läser böcker på engelska 52% 35% 13%

Arbetar i grupp utan digitala hjälpmedel 37% 54% 9%

Läser tidningar på engelska 8% 31% 61%

Spelar olika spel (inte på datorn) 3% 50% 47%

Leker lekar 3% 49% 48%

Spelar teater 3% 39% 58%

Lyssnar på radioprogram på engelska 3% 35% 62%

på internet eller för att skriva anteckningar på. Svar på dessa frågor faller dock utanför ramen för 

föreliggande undersökning.   

Sammanfattningsvis går det att konstatera att en vanlig lektion i engelska för de flesta eleverna framför 

allt innefattar analoga hjälpmedel där svarta/vita tavlan dominerar och där den analoga textboken 

kommer på andra plats. Smartboard och projektorer används i relativt hög utsträckning men skillnader 

i användning varierar dels mellan skolorna och dels inom en och samma skola. Även om de flesta 

eleverna uppger att datorer används någon gång ibland finns det de som aldrig använder datorer på 

lektionerna i engelska. Övriga hjälpmedel används sällan eller aldrig. Dessa resultat tyder på en 

undervisning som integrerar få hjälpmedel i undervisningen och IKT-hjälpmedel används i lägre 

utsträckning än analoga hjälpmedel.  

4.2.2 Digitala och analoga aktiviteter på lektionerna i engelska 

I föregående avsnitt konstaterades att de hjälpmedel som används mest på lektionerna i engelska är 

analoga. Detta avspeglar sig även i de aktiviteter eleverna deltar i på dessa lektioner. I tabellerna 6 och 

7 nedan redogörs för elevernas svar på enkätens fråga 4 rörande vilka aktiviteter, utan och med digitala 

hjälpmedel som förekommer på lektionerna.  

I en jämförelse mellan tabell 6 och 7 blir det tydligt att de aktiviteter som sker oftast sker utan digitala 

hjälpmedel. Med resultaten från föregående avsnitt i åtanke är det föga förvånande att arbete i 

textboken/övningsboken är en av de vanligast förekommande aktiviteterna, 86 procent anser att denna 

aktivitet förekommer varje lektion eller någon lektion i veckan (se tabell 6 nedan). Även att läsa 

böcker är en vanlig aktivitet som 52 procent av eleverna anser förekommer varje lektion eller någon 

lektion i veckan. Att arbeta i grupp utan digitala hjälpmedel förekommer också enligt de flesta, 91 

procent, någon gång ibland. Däremot är det ovanligt att eleverna får läsa tidningar, lyssna på 

radioprogram, leka lekar, spela spel och spela teater, mellan 47-62 procent av alla elever anser att 

dessa aktiviteter aldrig förekommer (se tabell 6 nedan). 

 

Tabell 6. Aktiviteter utan digitala hjälpmedel på lektionerna i engelska 
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Varje lektion eller 

någon lektion i 

veckan

Någon lektion i 

månaden eller mer 

sällan

Aldrig

Läser olika texter på internet 13% 69% 18%

Arbetar i grupp med digitala verktyg 11% 59% 30%

Spelar olika spel (på datorn, inline & offline) 4% 22% 74%

Har kontakt via chatt med andra skolor 4% 6% 90%

Bloggar 1% 5% 94%

Skriver på twitter 1% 4% 95%

Utifrån resultaten i tabell 7 nedan går det att konstatera att den vanligaste aktiviteten med digitala 

hjälpmedel är att läsa olika texter på internet, totalt 13 procent svarar att de gör det varje lektion eller 

någon lektion i veckan och 68 procent anser att de gör det någon gång ibland. Det är dock 18 procent 

som anser att de på lektionerna aldrig läser texter på internet.  

Arbete i grupp med digitala hjälpmedel är också en aktivitet som totalt 70 procent anser förekommer 

någon gång ibland, dock är det bara sammanlagt 11 procent som anser att det förekommer varje 

lektion eller någon gång i veckan. Som framgår av tabell 7 så anser majoriteten av eleverna att övriga 

alternativ för aktiviteter med digitala hjälpmedel sällan eller aldrig förekommer. 

 

Tabell 7. Aktiviteter med digitala hjälpmedel på lektionerna i engelska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten på att de aktiviteter eleverna främst sysslar med på lektionerna i 

engelska är aktiviteter som innefattar traditionella analoga hjälpmedel så som textböcker, 

övningsböcker och andra böcker. Det går också att anta att eleverna framför allt genomför dessa 

aktiviteter individuellt då nämnda aktiviteter traditionellt sett ofta är utformade så.  

4.2.3 Digitala och analoga texter på lektionerna i engelska  

För att få ytterligare kunskap om vilken typ av IKT på engelska eleverna möter på engelsklektionerna 

har eleverna fått ta ställning till hur ofta de läser och skriver digitala respektive analoga texter. På 

enkätens sjätte fråga har eleverna fått ta ställning till vilka texter, analoga och digitala, som läses på 

lektionerna. Sammanställningen av svaren i tabell 8 nedan visar att eleverna upplever att de analoga 

texterna dominerar vid läsning.  

Som tabell 8 nedan visar anger sammanlagt 79 procent av eleverna att läsning av texter i textboken 

förekommer varje lektion eller någon lektion i veckan och motsvarande siffra för läsning av böcker är 

47 procent. Näst efter att läsa böcker läser eleverna framför allt andra texter som inte är internettexter, 

sammanlagt 20 procent uppger att detta sker varje lektion eller någon lektion i veckan. Den enda 

digitala texttyp där mer än 5 procent av eleverna uppger en användning varje lektion eller någon gång i 

veckan är texter i digital textbok, dock är det endast 8 procent av eleverna som står för denna åsikt.    
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Varje lektion eller 

någon gång i veckan

Någon gång i 

månaden eller mer 

sällan 

Aldrig

Texter i textboken 79% 20% 1%

Böcker 47% 41% 12%

Andra texter som inte är skrivna på internet 20% 60% 20%

Texter i digital textbok 8% 37% 55%

Tidningar 3% 23% 74%

Andra texter på internet 3% 49% 48%

Tidningar på internet 2% 16% 82%

Mail 1% 21% 78%

Bloggar på internet 1% 10% 89%

Varje lektion eller 

någon gång i veckan

Någon gång i 

månaden eller mer 

sällan 

Aldrig

Svar på frågor i övningsboken för hand 64% 36% 0%

Olika texter (noveller, artiklar beskrivningar) för hand 16% 70% 14%

Olika texter (noveller, artiklar beskrivningar) på datorn 11% 43% 46%

Svar på frågor i digital övningsbok 4% 26% 70%

Mail 3% 19% 78%

Inlägg på olika forum på internet 2% 19% 79%

Chatt med elever från andra skolor 2% 7% 91%

Bloggar 2% 4% 94%

Twittrar 1% 4% 95%

Tabell 8. Elevers läsaktiviteter på lektionerna i engelska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 9 nedan ges en översikt över elevernas svar på enkätens sjunde fråga som rör elevernas 

skriftliga produktion på lektionerna i engelska. Som tabellen visar sker den skriftliga produktionen i 

störst utsträckning för hand och det är framför allt svar på frågor i övningsboken som skrivs ned, 

sammanlagt 64 procent anser att detta görs varje lektion eller någon lektion i veckan.  

 

 

Tabell 9. Elevers skriftliga aktiviteter på lektionerna i engelska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Som framgår av tabell 9 skrivs även andra texttyper (så som noveller, artiklar, beskrivningar o. dyl.) 

framför allt för hand. Det är inte någon större skillnad mellan hur många elever som anser att denna 

typ av texter skrivs för hand varje vecka, 16 procent, och de som anser att de skrivs på dator varje 

vecka, 11 procent. Dock är det hela 46 procent som anser att denna typ av texter aldrig skrivs på dator 

jämfört med 14 procent som anser att dessa aldrig skrivs för hand. Det går således att konstatera att 

denna typ av texter totalt sett oftare skrivs för hand än med hjälp av dator.  
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Någon gång i 

veckan

Någon gång i 

månaden eller 

mer sällan

Aldrig

Läsläxor i textboken 52% 32% 16%

Chattmeddelanden på forum, vid on-line spel eller annat 46% 23% 31%

Andra texter på internet 42% 30% 28%

Sms 39% 21% 40%

Böcker 26% 46% 28%

Läsläxor på internet 15% 35% 50%

Andra texter som inte är skrivna på internet 14% 27% 49%

Mail 14% 18% 68%

Böcker nedladdade på dator eller läsplatta 11% 15% 74%

Tidningar 10% 19% 71%

Bloggar på internet 10% 17% 73%

Tidningar på internet 10% 16% 74%

När det gäller digitala genrer så som bloggar, twittrar, mail, chatt och inlägg på olika forum skrivs 

dessa i mycket låg utsträckning, mellan 78-95 procent (se exakta siffror för varje genre i tabell 9 ovan) 

uppger att de aldrig skriver dessa digitala genrer på lektionerna i engelska. Det är dock några få 

procent av eleverna som uppger att de ägnar sig åt att skriva dessa typer av texter någon gång varje 

vecka. Det går att fråga sig om dessa skrivaktiviteter då ingår i de ordinarie, planerade 

klassrumsaktiviteterna eller om det är elevernas privata skrivande som sker under lektionstid. Samma 

fråga går att ställa sig vad gäller läsningen av mail och bloggar, vilken en procent av eleverna uppger 

att de ägnar sig åt någon gång varje vecka (se tabell 8 ovan). För att få svar på dessa frågor krävs dock 

djupare studier med hjälp av intervjuer eller observationer.  

 

Sammanfattningsvis går det, utifrån tabellerna 8 och 9, att konstatera att de flesta texter som eleverna 

läser och skriver på lektionerna i engelska är analoga. Nya digitala textgenrer förekommer sällan eller 

aldrig, varken när eleverna får skriva texter själva eller när de ska läsa texter som andra har producerat.  

4.3 IKT på engelska på fritiden 

I följande avsnitt redogörs för vilka digitala och analoga läsaktiviteter eleverna ägnar sig åt på fritiden 

(4.3.1) och en jämförelse görs mellan flickors och pojkars läsaktiviteter (4.3.1.1). Därefter presenteras 

elevernas svar på vilka skrivaktiviteter de ägnar sig åt (4.3.2), även här görs en jämförelse mellan 

flickor och pojkar (4.3.2.1).  

4.3.1 Digitala och analoga läsaktiviteter på fritiden  

I enkätens nionde fråga har eleverna fått ta ställning till vilka analoga och digitala texter på engelska 

de läser på fritiden. Som framgår av tabell 10 nedan har både läsning av analoga och digitala texter på 

engelska en plats på elevernas fritid. Utifrån tabell 10 går det att se att den läsaktivitet som flest elever 

uppger att de ägnar sig åt varje vecka är läsning av läsläxor i textboken, 52 procent av eleverna uppger 

att de gör detta. Ett rimligt antagande är att dessa texter är de som läses oftast på grund av sin 

obligatoriska karaktär i egenskap av läxa. Detta gör att det framför allt är intressant att titta på vilka 

övriga texttyper eleverna läser då dessa förmodligen i högre utsträckning är valda av eleverna själva.  

 

Tabell 10. Elevers läsaktiviteter på engelska på fritiden 
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Flickor Pojkar

Sms                                                           55% Chattmedelanden                               57%

Läsläxor                                                   47% Läsläxor                                                    56%

Andratexter på internet                  47% Andra texter på internet                   39%

Chattmeddelanden                           30% Sms                                                            28%

Böcker                                                     24% Böcker                                                      28%

Bloggar                                                    17% Läsläxor på internet                           14%

Utifrån tabell 10 går det att konstatera att den läsaktivitet som flest elever anger att de sysslar med 

varje vecka, efter läsningen av läsläxor, är läsning av chattmeddelanden. 46 procent av eleverna 

uppger att de ägnar sig åt denna läsaktivitet. Därefter är andra texter på internet och sms de texter som 

läses av flest elever, 42 respektive 39 procent anger att de läser dessa texttyper varje vecka. En djupare 

analys med hjälp av intervjuer hade här varit av intresse. En sådan analys hade kunnat ge en mer 

nyanserad bild av vilka typer av texter eleverna läser på internet och hur engelska används i de sms de 

läser. Är det så att texterna och sms:en som eleverna läser är skrivna helt på engelska eller innehåller 

de endast ord och uttryck på engelska? Vem är sändare av dessa texter och i vilket sammanhang läses 

de? Dessa och liknande frågor skulle ge en djupare förståelse för hur texterna eleverna läser är 

utformade och i vilka sammanhang de läses.  

Utifrån tabell 10 går det även att konstatera att läsning av böcker på engelska är en vanligt 

förekommande aktivitet som 25 procent av eleverna uppger att de ägnar sig åt varje vecka. Tidningar, 

både analoga och på internet, är en texttyp som de flesta elever inte läser på sin fritid, endast 10 

procent uppger att denna läsaktivitet är något de ägnar sig åt varje vecka.    

Trots att det är många elever som uppger att de läser olika typer av digitala texter på engelska på 

fritiden är det även många som anger att de aldrig läser dessa texttyper. Exempelvis är det 31 procent 

av eleverna som uppger att de aldrig läser chattmeddelanden på engelska och 40 respektive 28 procent 

uppger att de aldrig läser andra texter på internet eller sms på engelska. Dock ser trenden liknande ut 

för de analoga texttyperna bortsett från läsning av läsläxor i textboken där endast 16 procent uppger att 

de aldrig läser denna texttyp. Vad gäller läsning av böcker och andra texter som inte är skrivna på 

internet anger 28 respektive 49 procent att de aldrig läser dessa texttyper. Utifrån dessa resultat går det 

att dra slutsatsen att eleverna totalt sett inte läser texter på engelska i någon högre utsträckning på 

fritiden, vilket gäller så väl digitala som analoga texter.   

4.3.1.1 Flickors och pojkars läsaktiviteter 

I tabell 11 nedan görs en jämförelse mellan de läsaktiviteter på engelska som flickor och pojkar ägnar 

sig åt varje vecka på fritiden, i tabellen anges de sex läsaktiviteter som eleverna angett att de oftast 

läser varje vecka. Både flickorna och pojkarna har angett digitala texter som de som läses oftast varje 

vecka men medan flickorna oftast läser sms läser pojkarna oftast chattmeddelanden. Båda 

läsaktiviteterna är del av en kommunikativ handling förmedlad på digital väg, mediet brukar dock 

skilja sig åt då sms oftast läses på mobiltelefonen och chattmeddelanden oftast läses på datorn. Detta 

stämmer överens med de resultat som presenterades i avsnitt 4.1 där det gick att se att flickorna i högre 

utsträckning hade svarat att de använde mobiltelefonen till aktiviteter på engelska medan pojkarna 

hade svarat att de främst använde datorn.  

 

Tabell 11. Jämförelse mellan flickors och pojkars läsaktiviteter på fritiden.  
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Någon gång i 

veckan

Någon gång i 

månaden eller 

mer sällan

Aldrig

Jag chattar med kompisar 56% 23% 21%

Jag sms:ar med vänner 49% 22% 29%

Jag skriver skoluppgifter för hand 47% 44% 9%

Jag skriver skoluppgifter på dator eller surfplatta 29% 53% 18%

Jag skriver andra  inlägg på internet, t.ex. på olika forum 22% 22% 56%

Jag skriver mail 10% 26% 64%

Jag twittrar 10% 5% 85%

Jag skriver dagbok för hand 5% 3% 92%

Jag skriver blogg 4% 6% 90%

Jag skriver dagbok på dator eller surfplatta 4% 4% 92%

Jag skriver brev 3% 10% 87%

Utifrån tabell 11 går det även att konstatera att läsläxor är den näst vanligaste aktiviteten för både 

flickor och pojkar, dock är det 9 procent fler pojkar än flickor som har uppgett att de läser denna 

texttyp varje vecka. Som tredje vanligaste texttyp har både flickorna och pojkarna angett andra texter 

på internet, här är det dock 8 procent fler flickor än pojkar som läser texttypen. Vad gäller läsningen 

av böcker på engelska är det nästan lika många flickor som pojkar som har angett att de läser dessa 

varje vecka. De sista texttyperna på listan är de enda som skiljer sig åt mellan pojkarna och flickorna, 

medan pojkarna i högre grad har angett att de läser läsläxor på internet har flickorna angett att de läser 

bloggar.  

Det går att konstatera att flickornas och pojkarnas läsaktiviteter liknar varandras, båda läser i första 

hand digitala texter som är del i en kommunikativ situation även om texttypen och 

kommunikationsmediet skiljer sig åt. Både pojkar och flickor läser också oftare texter på internet än 

exempelvis böcker. 17 procent av flickorna läser texttypen blogg varje vecka, en texttyp som inte finns 

med på pojkarnas lista över de sex mest frekvent lästa texttyperna.  

4.3.2 Digitala och analoga skrivaktiviteter på fritiden 

I enkätens fråga 10 har eleverna fått ta ställning till hur ofta de skriver olika typer av texter på engelska 

på fritiden. Som framgår av tabell 12 nedan är fyra av de fem vanligast förekommande 

skrivaktiviteterna kopplade till IKT. Den aktivitet som förekommer i högst utsträckning varje vecka är 

att chatta med kompisar, vilket 56 procent av eleverna uppger att de gör. Därefter uppger 49 procent 

att de sms:ar med sina vänner. Den tredje vanligaste skrivaktiviteten på veckobasis är att skriva 

skoluppgifter för hand, vilket 47 procent av eleverna uppger att de gör. Trots att denna skrivaktivitet 

har hamnat på tredje plats vad gäller hur många som anger att de gör aktiviteten varje vecka så är det 

denna aktivitet som flest elever gör överlag, det är endast 9 procent av eleverna som uppger att de 

aldrig skriver skoluppgifter för hand. Det är dock intressant att se att det även är många elever som 

skriver sina skoluppgifter på dator eller surfplatta, totalt sett uppger 82 procent av eleverna att de gör 

detta åtminstone någon gång ibland.   

 

Tabell 12. Elevers skrivaktiviteter på engelska på fritiden 
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Flickor                                                                                                  Pojkar

Jag sms:ar med vänner                                                                    55%                               Jag chattar med kompisar                                                           67%

Jag chattar med kompisar                                                              44% Jag sms:ar med vänner                                                                 44%

Jag skriver skoluppgifter för hand                                             34% Jag skriver skoluppgifter för hand                                           58%

Jag skriver skoluppgifter på dator eller surfplatta              19% Jag skriver skoluppgifter på dator eller surfplatta            38%

Jag skriver andra inlägg på internet                                          19% Jag skriver andra inlägg på internet                                        25%

Jag twittrar                                                                                          19% Jag skriver mail                                                                                 8%

Utifrån tabell 12 går det även att konstatera att totalt nära hälften av eleverna, 44 procent, anger att de 

skriver andra inlägg på engelska på internet. Ett mindre antal elever skriver även andra digitala 

textgenrer så som twittrar eller bloggar.  

En intressant iakttagelse som kan göras vid en jämförelse mellan tabellerna 10 (s.24) och 12 ovan är 

att eleverna i högre grad använder digitala hjälpmedel när de ska skriva skoluppgifter på engelska än 

när de ska läsa dem. Totalt sett anger 82 procent av eleverna att de vid något tillfälle skriver 

skoluppgifter på dator eller på surfplatta jämfört med 50 procent som uppger att de läser läsläxor på 

internet. Det går att anta att eleverna har ett friare val vad gäller hjälpmedel vid skrivuppgifter än vid 

läsläxor och detta kan i så fall tyda på att eleverna, när de själva har möjlighet att välja, i högre 

utsträckning väljer digitala hjälpmedel även vid skolarbete.  

4.3.2.1 Flickors och pojkars skrivaktiviteter 

I tabell 13 nedan görs en jämförelse mellan de skrivaktiviteter på engelska som flickor och pojkar 

ägnar sig åt varje vecka på fritiden, i tabellen anges de sex skrivaktiviteter som flest elever har angett 

att de skriver varje vecka. De två skrivaktiviteter flickorna och pojkarna har uppgett att de ägnar sig 

oftast åt varje vecka är att skriva sms och att chatta, för flickorna kommer dock att skriva sms högst 

upp på listan medan att chatta kommer högst upp på pojkarnas lista. Dessa resultat stämmer överens 

med vilka texter flickorna och pojkarna oftast läser, vilka presenteras tidigare i detta avsnitt. Eftersom 

både sms och chatt är kommunikativa aktiviteter är det inte konstigt att eleverna både läser och skriver 

dessa texttyper.  

 

Tabell 13. Jämförelse mellan flickors och pojkars läsaktiviteter på fritiden.   

 

Efter dessa skrivaktiviteter har både flickorna och pojkarna angett de tre skrivaktiviteterna skriva 

skoluppgifter för hand, skriva skoluppgifter på dator eller surfplatta och skriva inlägg på internet. 

Dock går det att konstatera att fler pojkar än flickor anser att de ägnar sig åt samtliga dessa aktiviteter 

varje vecka. De sista skrivaktiviteterna på listan är att twittra för flickornas del och att skriva mail för 

pojkarnas del, här är det flickorna som skriver oftast, 19 procent twittrar varje vecka medan det endast 

är 8 procent av pojkarna som skriver mail.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att fler pojkar än flickor har angett att de skriver varje 

vecka, både vad gäller digitala och analoga texter.  

4.4 IKT på engelska för lärande  

I följande avsnitt redogörs för hur elever ser på IKT och lärande. Först redovisas genom vilka 

aktiviteter eleverna upplever att de lär sig nya ord på engelska (4.4.1) och en jämförelse görs mellan 
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hur flickor och pojkar lär sig (4.4.1.1). Därefter presenteras elevernas svar på hur de går till väga för 

att söka ny kunskap (4.4.2), även här görs en jämförelse mellan flickor och pojkar (4.4.2.1).  

 

4.4.1 IKT för att lära sig nya ord på engelska   

På fråga 12 i enkäten har eleverna fått uppskatta hur ofta de upplever att de lär sig nya ord på engelska 

genom olika aktiviteter. De har på en skala från 1-9 fått ange om de tror att en aktivitet hjälper dem att 

lära sig nya ord sällan eller ofta, där siffran 1 motsvarar sällan och siffran 9 motsvarar ofta. I 

diagrammet i figur 6 nedan finns en sammanställning av de aktiviteter som mer än 30 procent av 

eleverna har angett en 7:a, 8:a eller 9:a på
6
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Elevernas åsikter om vilka aktiviteter de oftast lär sig nya ord på engelska genom.  

 

Som figur 6 visar är de två aktiviteterna som flest elever anser att de lär sig nya ord på engelska genom 

att se otextade filmklipp på internet och att spela datorspel som är på engelska. 56 procent uppger att 

de lär sig nya ord genom filmklipp på internet och 51 procent att de lär sig av datorspel på engelska. 

Därefter anser 43 procent att de lär sig nya ord på engelska genom att se på svensktextad film på 

engelska.  

På fjärde och femte plats i listan över de aktiviteter som eleverna upplever att de oftast lär sig nya ord 

på engelska genom återfinns de två skolrelaterade aktiviteterna att plugga på glosor utan hjälp av 

program på datorn och att prata engelska på engelsklektionerna. 42 procent anger att de lär sig ord 

genom att plugga på glosor och 36 procent att de lär sig genom att prata engelska på lektionerna. 

                                                      
6 För en översikt över alla aktiviteter som efterfrågades, se enkäten i sin helhet i Bilaga 1.   
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Intressant att notera är att hela 14 procent fler elever upplever att de lär sig nya ord genom att titta på 

otextade filmklipp på internet än vad som gör det genom att plugga på glosor. Det går att anta att båda 

aktiviteterna sker på fritiden men medan den skolrelaterade, obligatoriska aktiviteten är analog är den 

frivilliga aktiviteten digital och eleverna upplever att de lär sig nya ord oftare av den senare.  

Utifrån figur 6 går det även att konstatera att 31 procent av eleverna upplever att de ofta lär sig nya ord 

på engelska genom att se på otextad film och lika många uppger att de lär nya ord sig genom att chatta 

med personer som inte kan svenska. Tre av de sju aktiviteterna som flest elever upplever att de lär sig 

nya ord på engelska av är således tydligt kopplade till IKT: se otextade filmklipp på internet, spela 

datorspel som är på engelska och chatta med personer som inte kan svenska. Även aktiviteterna att se 

på textad eller otextad film på engelska är kopplade till IKT, särskilt i dagens samhälle där film inte 

bara distribueras via TV utan i många fall streamas över internet. Det går således att konstatera att 

eleverna i hög grad använder IKT i de aktiviteter genom vilka de upplever att de lär sig mer engelska.  

4.4.1.1 Hur flickor och pojkar använder IKT för att lära sig nya ord på engelska  

I figur 7 nedan görs en jämförelse mellan vilka aktiviteter pojkar respektive flickor upplever att de 

oftast lär sig engelska genom. Sammanställningen har samma utgångspunkt som den i figur 6 ovan, 

hänsyn har tagits till hur många procent av flickorna respektive pojkarna som har angett 7, 8 eller 9 på 

skalan för hur ofta de upplever att de lär sig genom olika aktiviteter. Det blir tydligt att pojkarna 

överlag oftare tycker att de lär sig genom olika aktiviteter än flickorna, de enda aktiviteterna där fler 

flickor än pojkar har angett att de lär sig nya ord på engelska är att titta på film på engelska, såväl 

svensktextad som otextad, och här är skillnaderna mellan könen små.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Flickors och pojkars åsikter om vilka aktiviteter de oftast lär sig nya ord på engelska 

genom. 
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Som framgår av figur 7 syns den största skillnaden mellan pojkar och flickor för aktiviteten spela 

datorspel som är på engelska, här har 76 procent av pojkarna svarat att det är en aktivitet genom 

vilken de ofta lär sig nya ord på engelska. Av flickorna är det endast 15 procent som tycker att de ofta 

lär sig nya ord genom denna aktivitet. Stor skillnad syns även för aktiviteterna Se på otextade filmklipp 

på internet och chatta med personer som inte kan svenska. 65 procent av pojkarna upplever att de lär 

sig nya ord genom att se på otextade filmklipp på internet medan motsvarande siffra för flickorna är 43 

procent. 41 procent av pojkarna tycker även att de ofta lär sig nya ord genom att chatta med personer 

som inte kan svenska medan endast 15 procent av flickorna tycker samma sak. Pojkarna upplever 

också i högre utsträckning än flickorna att de lär sig nya ord ofta genom att plugga på glosor och 

genom att prata engelska på engelsklektionerna.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att flickorna överlag inte verkar tycka att de lär sig nya ord 

på engelska lika ofta som pojkarna, åtminstone inte genom de aktiviteter som fanns att kryssa för i 

enkäten för föreliggande studie. Utifrån detta blir det intressant att fundera över om det är så att 

flickorna lär sig nya ord på engelska i lägre utsträckning än pojkarna eller om det endast är så att de 

inte upplever att de lär sig även då de gör det. Har flickorna kanske svårare att se sitt lärande än 

pojkarna eller är det så att pojkarna överskattar hur ofta de lär sig genom olika aktiviteter? I 

föreliggande studie finns inte möjligheten att ta reda på svaren till dessa frågor men vidare forskning 

på området skulle kunna ge en intressant inblick i hur pojkar och flickor upplever lärande på engelska 

och vilka aktiviteter de faktiskt lär sig genom.  

4.4.2 Kunskapssökande och IKT 

I enkätens frågor 14-17 har eleverna fått ta ställning till hur troligt det är att de använder olika 

lösningar på ett problem de ställs inför. Eleverna fick i dessa frågor ta ställning till hur troligt det är att 

de skulle ta till olika lösningar på en skala från 1-9, där siffran 1 motsvarar inte troligt och siffran 9 

motsvarar mycket troligt. Problemformuleringarna presenteras i det följande: 

 Du ska ta reda på hur många människor som pratar engelska i världen. Hur troligt är det att 

du: (fråga 14) 

 Du ska ta reda på hur ett ord stavas på engelska. Hur troligt är det att du: (fråga 15) 

 Du ska ta reda på vem som har skrivit boken Pride and Prejudice. Hur troligt är det att du: 

(fråga 16) 

 Du ska lyssna på en låt som din idol precis har släppt men du har den inte själv. Hur troligt är 

det att du: (fråga 17) 

Tabell 14 nedan visar att eleverna i stor utsträckning i första hand väljer internet som källa för att söka 

svar på olika frågor och för att lösa olika problem. För de tre första problemformuleringarna angav 

flest elever att det var mycket troligt att de skulle använda internet för att lösa problemet och få reda på 

den information de behöver. För att ta reda på hur många människor som talar engelska i världen 

svarade 43 procent med siffran 9, mycket troligt. På samma fråga svarade 18 procent att det var 

mycket troligt att de skulle fråga sina föräldrar och 15 procent att de skulle fråga en lärare. Endast 5 

respektive 4 procent av eleverna angav att det var mycket troligt att de skulle leta efter informationen i 

en lärobok eller i en uppslagsbok.    
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Du ska ta reda på hur många människor 

som pratar engelska i världen

Du ska ta reda på hur ett ord stavas på 

engelska 

Du ska ta reda på vem som har skrivit 

Pride and Prejudice

Du ska lyssna på en låt som din idol 

precis har släppt

Söker på internet (43%) Söker på internet (42%) Söker på internet (54%) Använder Spotify (54%)

Frågar förälder/vårdnadshavare (18%) Använder rättstavning på datorn (30%) Frågar en lärare (18%) Söker på internet (50%)

Frågar en lärare (15 %) Frågar en lärare (29%) Frågar förälder/vårdnadshavare (14%) Frågar en kompis (18%) 

Frågar en kompis (7%) Frågar en förälder/vårdnadshavare (21%) Tittar i en lärobok (6%) Laddar ner från iTunes (10%)

Frågar ett syskon (7%) Tittar i en ordbok (14%) Frågar en kompis (6%) Frågar en förälder/vårdnadshavare (9%) 

Tittar i en lärobok (5%) Frågar en kompis (10%) Frågar ett syskon (3%) Frågar ett syskon (7%)

Slår i en uppslagsbok (4%) Frågar ett syskon (8%) Går till en musikaffär (6%)

Tittar i en lärobok (8%) Frågar musikläraren (2%)

 

Tabell 14. Elevers problemlösning. Andel elever i procent som har angett att det är mycket troligt 

(siffran 9 på skalan) att de använder följande lösningar.  

 

Att söka på internet är även den metod flest anger som mycket trolig för att ta reda på hur ett ord 

stavas på engelska, 42 procent av eleverna har angett att detta är mycket troligt. 30 procent av eleverna 

anger även att det är mycket troligt att de skulle använda rättstavningsprogram på datorn för att lösa 

samma problem. Det är endast 8 procent som anger att det är mycket troligt att de skulle lösa 

problemet genom att titta i en lärobok.  

För att ta reda på vem som har skrivit boken Pride and Prejudice uppger över hälften av eleverna, 54 

procent, att det är mycket troligt att de skulle använda internet, därefter skulle de fråga en lärare. Dock 

är det endast 18 procent som har svarat att den senare lösningen är mycket trolig, det vill säga 36 

procent färre än vad som skulle vända sig till internet i första hand.  

Som framgår av tabell 14 ovan är den fjärde problemformuleringen den enda som eleverna inte i första 

hand skulle använda internet för att lösa. Här har istället 54 procent svarat att det är mycket troligt att 

de skulle använda musiktjänsten Spotify. Viktigt att komma ihåg är dock att Spotify till stor del är en 

internettjänst och att denna lösning i praktiken också handlar om att använda internet för att hitta en 

lösning. Det är även så att den näst populäraste lösningen för detta problem är att söka på internet, 

vilket 50 procent av eleverna anser är en mycket trolig lösning.  

Sammanfattningsvis går det att konstatera att IKT är en viktig del i elevernas lärande och i deras 

kunskapssökande processer. Eleverna anser att de framför allt lär sig nya engelska ord genom digitala 

aktiviteter och när de möter problem eller behöver söka ny kunskap använder de i första hand internet 

för att lösa problemet. Det blir också tydligt att eleverna ofta vänder sig till personer i sin omgivning 

för att få svar på frågor och lösa problem och de vänder sig då i störst utsträckning till lärare och 

föräldrar. Analoga hjälpmedel och källor så som böcker och uppslagsverk används dock i betydligt 

lägre utsträckning. 

4.4.2.1 Hur flickor och pojkar använder IKT för att söka kunskap 

Vid en jämförelse mellan hur flickorna och pojkarna har valt att lösa ovanstående problem går det att 

konstatera att både pojkar och flickor i första hand väljer internet som informationskälla för att lösa de 

tre första problemen och musiktjänsten Spotify för att lösa det fjärde problemet. Skillnaderna för hur 

många procent av flickorna respektive pojkarna som väljer internet som första lösning är små. I tabell 
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Flickor Pojkar

Söker på internet 43% 43%

Frågar förälder/vårdnadshavare 19% 11%

Frågar en lärare 11% 18%

Frågar en kompis 9% 5%

Frågar ett syskon 5% 3%

Tittar i en lärobok 2% 7%

Slår i en uppslagsbok 6% 2%

15 nedan syns en sammanställning av flickornas och pojkarnas svar på fråga 14 där de har tagit 

ställning till hur de framför allt skulle gå till väga för att ta reda på hur många människor som pratar 

engelska i världen.  

 

Tabell 15. Flickors och pojkars problemlösning. Andel pojkar och flickor i procent (i förhållande 

till den egna gruppen) som har angett att det är mycket troligt (siffran 9 på skalan) att de 

använder följande lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån tabell 15 går det att se att fler pojkar än flickor frågar en lärare om hjälp medan det omvända 

gäller för att fråga en förälder/vårdnadshavare eller en kompis. Detta mönster syns även i svaren på 

frågorna 15-17. Ett annat mönster som syns för alla frågor är att fler pojkar än flickor anser att de 

skulle titta i en lärobok efter svaret på de olika frågorna.   
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med föreliggande studie har varit att göra en kartläggning av elevers användning av IKT på 

engelska varför den kvantitativa metoden enkätundersökning har använts. Att genomföra en 

enkätundersökning på den begränsade tid, åtta veckor, som studien har haft till förfogande har varit 

problematiskt på en del punkter. För det första behöver enkäten utformas så att svaren genererar den 

information som behövs för att svara på studiens forskningsfrågor, när enkäten väl är distribuerad kan 

frågor varken läggas till eller omformuleras. Detta ställer höga krav på enkätens utformning och för att 

säkerställa frågornas relevans är det eftersträvansvärt att genomföra pilotundersökningar innan den 

slutgiltiga enkäten distribueras (Holme & Solvang, 1997, s. 81), vilket inte har varit möjligt i 

föreliggande undersökning. Detta innebär att enkäten blev något omfattande och svaren för vissa 

frågor var tvungna att tas bort inför resultatsammanställningen. För det andra hade denna studie som 

mål att göra en kartläggning av en hel population, alla elever i år 7 i den samarbetskommun där 

studien är genomförd. Detta mål gick inte att uppfylla då en av skolorna inte kunde delta under den 

tidsperiod som fanns avsatt för materialinsamlingen, vilket ledde till ett bortfall på ca 37 procent av 

populationen.  

I övrigt har enkätundersökning som metod fungerat bra och det har varit en stor fördel att enkäten 

kunde distribueras på digital väg. Att enkäten kunde distribueras på digital väg har gjort den 

administrativa arbetsbördan lättare för både mig och ansvariga lärare ute på skolorna, vilket jag 

upplever som en av anledningarna till att lärarna kände att undersökningen var genomförbar trots den 

knappa tiden.  

Under undersökningens gång har nya frågor dykt upp och en vilja att undersöka elevernas svar mer på 

djupet har väckts. I och med den kvantitativa metoden kan den som genomför studien inte vara lika 

flexibel och följa impulser som dyker upp under arbetets gång (Holme & Solvang, 1997, s. 80). Om 

tiden hade tillåtit hade därför att en kombination av den kvantitativa undersökningen och den 

kvalitativa metoden intervju kunnat vara ett bättre altenativ. Vid en sådan utformning av 

undersökningen hade både ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv kunnat fångas, vilket skulle ha 

bidragit till en ”ökad förståelse för sociala processer och sammanhang” (Solvang & Holme, 1997, s. 

79).  

5.2. Resultatdiskussion  

I det följande förs en diskussion kring resultaten från föreliggande studie. Analysen av resultaten är 

kategoriserade utifrån studiens forskningsfrågor och presenteras i följande ordning: 5.2.1 tar upp vad 

studien har kommit fram till gällande elevers användning av IKT i skolan och på fritiden och relaterar 

resultaten till tidigare forskning; i avsnitt 5.2.2 besvaras studiens tredje forskningsfråga om hur elever 

ser på lärande och IKT och därefter följer en jämförelse mellan flickor och pojkars användning av IKT 

på engelska i avsnitt 5.2.3. Anledningen till att resultaten för elevers lärande och jämförelse mellan 
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flickor och pojkar presenteras i omvänd ordning mot för hur frågorna presenterades i inledningen är att 

det blir tydligare att göra jämförelsen mellan pojkar och flickor mot bakgrunden av de resultat som 

framkommit för de två andra forskningsfrågorna. Avslutningsvis förs i avsnitt 5.2.4 en diskussion om 

vilka didaktiska implikationer studiens resultat kan medföra och förslag ges på vidare forskning.    

5.2.1 IKT på engelska i skolan och på fritiden  

Resultaten visar att eleverna som har deltagit i föreliggande undersökning upplever att de använder 

IKT på engelska i högre grad på fritiden än på lektionerna i engelska, ett resultat som stämmer överens 

med vad tidigare forskning har kunnat konstatera vad gäller användning av IKT överlag (Levin m.fl. 

2002; Pedró, 2006; Samuelsson, 2010; Tømte, 2008). På lektionerna i engelska används framför allt 

den vita/svarta tavlan, textböcker och övningsböcker, vilket tyder på att traditionella, analoga 

hjälpmedel är de som lärarna i störst utsträckning integrerar i undervisningen. Resultaten visar dock att 

digitala hjälpmedel också används men att de inte används i lika hög utsträckning. Smartboard 

och/eller projektor används enligt de flesta eleverna åtminstone någon gång ibland och smartboarden 

är det digitala hjälpmedel som används oftast. Då både den traditionella vita/svarta tavlan och 

hjälpmedel som smartboard och projektor främst brukar användas av lärare går det att anta att många 

av lektionernas aktiviteter är lärarcentrerade. Om man ser till vad tidigare undersökningar har visat 

kring lärares användning av IKT i skolan så visar dessa att lärare framför allt använder olika digitala 

hjälpmedel för att förbereda lektioner och genomföra digitala presentationer (Eriksson & Olofsson, 

2012; Skolverket, 2013). Resultaten från föreliggande undersökning pekar åt samma håll. Utan 

djupare kvalitativa undersökningar är det svårt att veta vad detta beror på men ett rimligt antagande 

utifrån tidigare forskning skulle kunna vara att lärarna saknar kunskap om hur de på ett bra sätt kan 

använda IKT som pedagogiskt verktyg för olika didaktiska syften (Skolverket, 2013).  

Resultaten från Vårskolan visar även att användningen av IKT kan variera på en och samma skola. 

Detta tyder på att det finns fler faktorer som spelar in vad gäller på vilket sätt och hur ofta IKT 

integreras i undervisningen än bara vilken skola en elev går på. Exempelvis visar resultaten att en del 

elever på skolan upplever att smartboard används ofta medan andra anser att den aldrig används och 

samma mönster syns för användningen av datorer. Som har nämnts i resultatavsnittet skulle detta 

kunna bero på att olika lärare på samma skola integrerar IKT olika mycket i sin undervisning, det kan 

också vara så att olika klassrum är utrustade på olika sätt. Tidigare studier har visat att användningen 

av IKT i skolan har störst positiv inverkan på elevernas resultat när det finns en gemensam tanke 

bakom varför och hur IKT bör användas som genomsyrar hela skolans verksamhet (Underwood, 2009; 

Heo, Kang & Kim, 2011). Det bör därför vara av stor vikt att föra en diskussion om hur IKT ska 

användas i undervisningen både på ett generellt plan och mer specifikt för olika ämnen. I en sådan 

diskussion bör både elever, verksamma lärare och skolledare på skolorna vara delaktiga. Det kan även 

antas att det ligger en vinst i att lyfta frågorna på kommunnivå så att en gemensam syn på IKT i 

undervisningen kan ligga till grund för hela kommunens skolverksamhet (jfr. Heo m.fl. 2011).  

I en jämförelse mellan elevernas användning av IKT på fritiden och på lektionerna i engelska visar 

resultaten att eleverna i högre grad möter olika typer av digitala texter på engelska på fritiden än vad 

de gör i skolan. Ett intressant resultat är att en övervägande majoritet av eleverna är delaktiga i 

kommunikativa aktiviteter, så som chatt och sms, på engelska på fritiden. Denna typ av aktiviteter bör 

uppstå i spontana och autentiska sammanhang där eleverna på olika sätt känner ett behov av att 

använda engelska (jfr. Greenhow & Robelias, 2009, resonemang om vikten av informellt lärande). 

Användningen av engelska sker i sådana sammanhang förmodligen i en naturlig kontext vilket enligt 
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teorier om kommunikativ språkinlärning är en av grundförutsättningarna för att alla aspekter av ett 

språk ska kunna läras in (Lindberg, 1996).  

På fritiden tar eleverna också del av fler digitala textgenrer än vad de gör i skolan. Även om det är 

långt ifrån alla som läser digitalt medierade texter och/eller digitala genrer går det att konstatera att fler 

gör det på fritiden än i skolan. Vad gäller elevernas skrivaktiviteter så är det fler elever som oftare 

använder digitala hjälpmedel så som datorer och surfplattor när de skriver på engelska på fritiden än 

som gör det i skolan; det är även något fler som producerar egna digitala texter på engelska på fritiden 

än som gör det i skolan. Genom att vara både mottagare och sändare av digitala texter får eleverna 

tillfälle till såväl språkligt inflöde som till språkligt utflöde på engelska, vilket är två av 

grundförutsättningarna för att en meningsfull språkinlärning ska kunna äga rum (Jauregi & Bañados, 

2008).  

5.2.2 IKT på engelska och lärande  

I studien fick eleverna ta ställning till hur de lär sig nya ord på engelska och resultaten visar att många 

av de aktiviteter som eleverna anser att de oftast lär sig genom är digitala. Ett intressant resultat är att 

otextade filmklipp på internet är den aktivitet som flest elever anser att de lär sig genom oftast. Då 

frågan inte preciserar om aktiviteten sker på fritiden eller i skolan är det svårt att veta var någonstans 

eleverna ägnar sig åt denna aktivitet. Oavsett var aktiviteten hör hemma går det att konstatera att detta 

är ett exempel på hur internet tillhandahåller autentiskt material på engelska (jfr. Svensson, 2008) och 

över hälften av eleverna upplever att de lär sig ofta genom att ägna sig åt denna aktivitet. Det är även 

många elever som upplever att de lär sig av att se på film på engelska, såväl svensktextad som otextad 

sådan. En annan aktivitet som eleverna anser att de lär sig genom och som framför allt sker på fritiden 

är datorspelande. Drygt hälften av eleverna upplever att de ofta lär sig nya engelska ord genom att 

spela datorspel på engelska.  

Det går att anta att eleverna när de tittar på film och filmklipp eller spelar datorspel gör det i ett 

underhållningssyfte, att eleverna samtidigt utökar sitt ordförråd på engelska är förmodligen en 

biprodukt som de flesta inte reflekterar över. Detta är en del av det informella lärande (Eshach, 2007) 

som hela tiden sker spontant i varje människas liv och resultaten från föreliggande undersökning visar 

att dessa har betydelse för hur eleverna utvecklar sin engelska. 

Resultaten från föreliggande studie visar också att eleverna i hög utsträckning använder internet som 

källa när de behöver söka efter svar på frågor. En fråga som uppstår i detta sammanhang är på vilket 

sätt skolan bidrar med att utveckla elevernas kunskaper i hur de använder dessa digitala medier för 

kunskapssökning. Tidigare forskning har visat att skolan i låg utsträckning ger eleverna förutsättningar 

att utveckla sina kunskaper kring hur de kan använda internet på ett medvetet sätt och hur de på ett bra 

sätt kan använda internet som källa (Samuelsson, 2010). Denna studie har inte kunnat visa i vilken 

utstäckning eleverna får dessa behov tillgodosedda av skolan men då resultaten visar att eleverna i stor 

utsträckning använder sig av internet för att söka information går det att konstatera att sådan 

undervisning behövs.   

5.2.3 Flickor, pojkar och IKT på engelska 

De övergripande resultaten för elevernas användning av IKT på engelska som presenteras i avsnitt 4.1 

visar även att flickor och pojkar i hög grad använder datorer, mobiltelefoner och surfplattor i mer eller 

mindre lika stor utsträckning. Flickorna använder dock mer frekvent mobiltelefoner medan pojkar 

använder datorer, ett resultat som stämmer överens med vad tidigare forskning har kunnat visa 

(Bellander, 2006; Medierådet, 2010; Samuelsson, 2010; Findahl, 2012). Tidigare studier har dock 
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visat att flickor i högre utsträckning än pojkar ägnar sig åt sociala aktiviteter så som chatt och sms. 

Föreliggande studie visar däremot att både flickor och pojkar ägnar sig åt digitala kommunikativa 

aktiviteter på engelska men de gör det genom olika medier, flickor använder mobiltelefoner för att 

sms:a medan pojkarna använder datorn för att chatta.  

Ett intressant resultat i föreliggande studie är att pojkarna i högre grad än flickorna upplever att de ofta 

lär sig nya engelska ord genom olika digitala aktiviteter än vad flickorna gör. Exempel på detta är att 

pojkarna i högre grad än flickorna anser att de lär sig nya engelska ord genom att spela datorspel, 

genom att se på otextade filmklipp på internet och genom att chatta med personer som inte kan 

svenska. Detta kan tyda på att pojkarna deltar i fler aktiviteter där informellt lärande på engelska kan 

ske eller att de är mer medvetna om att de lär sig genom de informella aktiviteterna än vad flickorna 

är. Både flickor och pojkar upplever dock att de lär sig oftast genom digitala aktiviteter, vilka framför 

allt kan antas ligga utanför skolkontexten. Det informella lärandet är således en viktig del i 

utvecklingen av engelska både för flickor och för pojkar.      

5.2.4 Didaktiska implikationer och vidare forskning   

Föreliggande studie har visat att eleverna på olika sätt använder IKT på engelska. På fritiden tycks 

digitala hjälpmedel så som datorer, mobiltelefoner och surfplattor ha en naturlig plats och resultaten 

visar att eleverna ofta sysselsätter sig med digitala kommunikativa aktiviteter på engelska så som chatt 

och sms. Den generation som eleverna i studien tillhör har i tidigare forskning kallts för New 

Millennial Learners eller Digital Natives (Pedró, 2006; Prensky, 2001) på grund av deras naturliga 

förhållande till användning av IKT och resultaten från föreliggande studie visar att IKT även utgör en 

viktig del vad gäller elevernas aktiviteter på engelska. Det tycks som om eleverna, framför allt på 

fritiden, utvecklar de två nyckelkompetenserna digital kompetens och kompetens i främmande språk 

(Europeiska gemenskaperna, 2007) parallellt och att de upplever att en del av de digitala aktiviteter de 

deltar i bidrar till att de lär sig nya ord på engelska.  

Resultaten i undersökningen har också visat att pojkar i högre grad än flickor upplever att de lär sig 

nya ord på engelska genom olika digitala aktiviteter. Statistik från Skolverket (2012) visar att flickorna 

i högre utsträckning får bättre betyg än pojkarna i de flesta skolämnena, dock är engelska ett ämne där 

könen inte skiljer sig åt i någon större utsträckning. Kanske är det så att pojkarna genom de digitala 

aktiviteter som de ägnar sig åt på fritiden så som att spela datorspel, se på filmklipp på engelska och 

chatta med personer som inte kan svenska inte har halkat efter lika mycket i engelska som i en del 

andra ämnen. Här behövs vidare forskning för att ge fördjupad kunskap om huruvida det ser ut på det 

sättet och vad skolan i så fall kan göra för att bygga en bro mellan fritidens och skolans aktiviteter på 

ett adekvat sätt. Vidare är det viktigt att notera att flickorna i viss utsträckning både skriver och läser 

digitala genrer så som bloggar och twittrar på engelska, dels i högre utsträckning än pojkar och dels i 

högre utsträckning på fritiden än i skolan. Då tidigare forskning har visat (Tømte, 2008) att flickor inte 

använder IKT i lika hög utsträckning som pojkar bör den här typen av trender uppmärksammas, 

genom att integrera dessa textgenrer i skolans undervisning i engelska är det möjligt att flickornas 

intresse för IKT stärks.  

Vidare pekar resultaten på att eleverna i högre grad använder internet för att delta i autentiska 

kommunikativa aktiviteter och för att läsa och skriva autentiska texter på engelska på fritiden än vad 

de gör i skolan. I skolan verkar fokus framför allt ligga på aktiviteter i klassrummet med läraren i 

centrum och text- och övningsboken som främsta informationskälla. Den kommunikativa språksyn 

som har framhävts i senare forskning om främmandespråksinlärning (Lindberg, 1996) lyfter de 

positiva aspekterna av att integrera IKT och internet i främmandespråksundervisningen (Jauregi & 
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Bañados, 2008; Svensson, 2008; Wang & Coleman, 2009). Forskning har också framhävt att det finns 

ett värde i att integrera och länka samman informell och formell inlärning (Europakomissionen, 2006; 

Sefton-Green, 2004). I fortsatt forskning kan det därför vara av intresse att utarbeta olika praktiska 

arbetsmetoder med elevernas informella lärande på fritiden som utgångspunkt, arbetsmetoder som 

sedan kan användas i klassrummets mer formella inlärningssammanhang. Tidigare forskning har visat 

att det som lärarna upplever att de saknar är praktisk kunskap kring hur IKT kan användas som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen (Eriksson & Olofsson, 2012; Skolverket 2013). Vidare 

forskning bör därför fokusera på att utifrån elevers och lärares erfarenheter och önskemål arbeta fram 

praktiska modeller för hur IKT kan användas såväl på lektionerna i engelska som inom andra ämnen i 

skolan. Sådana praktiska modeller skapar även förutsättningar för en större samsyn kring hur IKT kan 

användas i ett pedagogiskt syfte, vilket kan bidra till att lärare som undervisar olika elevgrupper inom 

samma skola eller på olika skolor kan erbjuda en mer likvärdig undervisning med IKT.  

I läroplanen står det att: ”skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola […] kan 

använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande 

[…]”(Skolverket, 2011, s.14). Föreliggande undersökning har bidragit med att visa hur elever i en 

kommun i Stockholms län använder IKT på engelska, vidare forskning behöver göra djupare och 

bredare undersökningar av hur IKT används och kan användas inom specifika ämnen för att Sveriges 

skolor ska kunna integrera denna moderna teknik på ett effektivt sätt i undervisningen.   
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Bilaga 1. Enkäten 

Då enkäten är web-baserad går det inte att visa den i sin helhet så som den såg ut när eleverna gjorde 

den. Istället kommer två bilder från enkäten att presenteras med exempel på två frågor, en tabellarisk 

och en utformad som en Osgoodskala. Frågorna kommer sedan att presenteras i vanligt Word-format 

där alla frågeställningar och svarsalternativ finns återgivna.  

 

Exempel på två frågor från enkäten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätfrågorna och dess svarsalternativ:  

 Är du:  Tjej Kille 

 Vilken skola går du på: (Här angavs namnen på skolorna som deltog i studien som alternativ) 

 

1. Hur ofta använder du dator för att prata, skriva, läsa eller lyssna på engelska? (Exempelvis 
prata via Skype, chatta, läsa digitala texter nedladdade eller online, skriva på olika forum, 



 

blogga, lyssna på musik, lyssna på radioprogram, skriva skolarbeten, skriva texter som inte är 
skolarbeten, spela spel på engelska, maila osv.)  
 
a) På fritiden 

Varje dag 3-4 ggr/v 1 gång/vecka Någon gång i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

 

b) I skolan på engelsklektionerna  

Varje lektion Någon lektion i 

veckan 

Någon lektion i 

månaden  

Mer sällan Aldrig 

 

 

2. Hur ofta använder du mobiltelefon för att prata, skriva, läsa eller lyssna på engelska? 

(Exempelvis prata via skype, chatta, läsa digitala texter nedladdade eller online, skriva på 

olika forum, blogga, lyssna på musik, lyssna på radioprogram, sms:a, twittra, maila, spela spel 

på engelska osv.) 

 

 

 

a) På fritiden 

Varje dag 3-4 ggr/v 1 gång/vecka Någon gång i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

 

 

b) I skolan på engelsklektionerna 

Varje lektion Någon lektion i 

veckan 

Någon lektion i 

månaden  

Mer sällan Aldrig 

 

c) Är den mobiltelefon du använder en smartphone med internetuppkoppling? 

Ja  Nej 

 

3. Hur ofta använder du surfplatta (Ipad, Android-platta eller liknande) för att prata, skriva, läsa 

eller lyssna på engelska? (Exempelvis prata via skype, chatta, läsa digitala texter nedladdade 

eller online, skriva på olika forum, blogga, lyssna på musik, lyssna på radioprogram, skriva 

skolarbeten, skriva texter som inte är skolarbeten, spela spel på engelska, maila osv.) 

 

a) På fritiden?  

Varje dag 3-4 ggr/v 1 gång/vecka Någon gång i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

 

b) I skolan på engelsklektionerna  

Varje lektion Någon lektion i 

veckan 

Någon lektion i 

månaden  

Mer sällan Aldrig 



 

 

4. På den här frågan vill jag att du funderar på vad ni brukar göra på lektionerna i engelska: 
 

 Varje lektion Någon 

lektion/vecka 

Någon 

lektion/månad 

Mer sällan Aldrig 

Arbetar i 

textboken 

eller 

övningsboken 

     

Läser 

tidningar på 

engelska 

     

Lyssnar på 

radioprogram 

på engelska  

     

Läser böcker 

på engelska 

     

Har kontakt 

via chatt med 

elever på 

andra skolor 

(som pratar 

engelska) 

     

Läser olika 

texter på 

internet 

     

Spelar teater      

Leker lekar      

Spelar olika 

spel (inte på 

dator) 

     

Spelar olika 

spel (på dator, 

on-line och 

off-line) 

     

Bloggar      



 

Skriver på 

twitter 

     

Arbetar i 

grupp med 

digitala 

verktyg så 

som datorer, 

surfplattor, 

mobiler, 

musikspelare 

och liknande 

     

Arbetar i 

grupp utan 

digitala 

hjälpmedel 

     

 

 

5. På den här frågan vill jag att du funderar på vilka hjälpmedel som användes på lektionerna i 
engelska av elever och lärare och hur ofta de används.  
 

 Varje 

lektion 

Någon 

lektion/vecka 

Någon 

lektion/månad 

Mer sällan Aldrig 

Svarta/vita 

tavlan 

     

Smartboard      

Textböcker      

Övningsböcker 

(övningsbok 

på datorn)7 

     

Digitala 

textböcker 

(textbok på 

datorn) 

     

Digitala 

övningsböcker 

     

                                                      
7 Här blev det ett tryckfel i enkäten vilket är anledningen till att svaren rörande övningsböcker och digitala 

övningsböcker inte har tagits med i resultatsammanställningen för den här frågan.  



 

TV      

Bandspelare      

Dator      

Mobiltelefoner      

Läsplattor      

Projektor      

 

6. Vad för typer av texter skriver ni på lektionerna i engelska?  

 Varje 

lektion 

Någon 

lektion/vecka 

Någon 

lektion/månad 

Mer sällan Aldrig 

Svar på frågor i 

övningsboken 

för hand  

     

Svar på frågor i 

digital 

övningsbok 

     

Olika texter 

(noveller, 

artiklar, 

beskrivningar 

osv) för hand 

     

Olika texter 

(noveller, 

artiklar, 

beskrivningar 

osv) på dator  

     

Chatt med 

elever på 

engelska från 

andra skolor 

     

Bloggar      

Mail      

Twittrar      

Inlägg på olika 

forum på 

     



 

internet 

 

7. Vad för typ av texter läser ni på lektionerna i engelska? 

 Varje 

lektion 

Någon 

lektion/vecka 

Någon 

lektion/månad 

Mer sällan Aldrig 

Texter i textboken      

Texter i digital 

textbok (på dator 

eller läsplatta)  

     

Böcker      

Bloggar på internet      

Tidningar      

Tidningar på 

internet 

     

Mail      

Andra texter på 

internet 

     

Andra texter som 

inte är skrivna på 

internet 

     

 

8. Jag tycker att vi på engelsklektionerna använder datorer:  

För lite  1   2    3    4    5    6    7    8    9 För mycket 

 

9. Hur ofta skriver du olika texter på engelska på fritiden? 

 Varje dag 3-4 

ggr/vecka 

Någon 

gång/vecka 

Någon 

gång i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

Jag chattar 

med 

kompisar 

      

Jag skriver 

skoluppgifter 

för hand 

      

Jag skriver 

skoluppgifter 

      



 

på dator eller 

surfplatta 

Jag skriver 

blogg 

      

Jag skriver 

andra inlägg 

på internet, 

exempelvis 

på olika 

forum 

      

Jag sms:ar 

med vänner 

      

Jag skriver 

mail 

      

Jag skriver 

dagbok för 

hand 

      

Jag skriver 

dagbok på 

dator eller 

surfplatta 

      

Jag skriver 

brev 

      

Jag twittrar       

 

10. Hur ofta läser du texter på engelska på fritiden? 

 Varje dag 3-4 

ggr/vecka 

Någon 

gång/vecka 

Någon 

gång i 

månaden 

Mer sällan Aldrig 

Läsläxor i 

textboken 

      

Läsläxor på 

internet 

      

Böcker       

Böcker 

nedladdade på 

dator eller 

läsplatta 

      

Bloggar på       



 

internet 

Sms       

Mail       

Tidningar       

Tidningar på 

internet 

      

Andra texter på 

internet 

      

Andra texter som 

inte är skrivna på 

internet  

      

Chattmeddelanden 

på forum, vid 

online-spel eller 

annat  

      

 

11. Hur ofta pratar du engelska? 
8
 

 Varje dag 3-4 

ggr/vecka 

Någon 

gång/vecka 

Någon 

gång i 

månaden 

Mer 

sällan 

Aldrig 

På 

engelsklektionerna 

      

Med 

klasskompisar i 

skolan mellan 

lektionerna 

      

Med 

engelskläraren  

      

Med vänner över 

skype 

      

Över skype när jag 

spelar online spel 

      

Med turister som 

inte kan svenska 

      

Med 

familjemedlemmar 

när jag träffar dem 

      

                                                      
8 Denna fråga togs inte med i resultatsammanställningen, se diskussion kring detta i Metodavsnittet. 



 

fysiskt  

 

12. Hur ofta lär du dig nya ord på engelska genom att: 

(Här fick eleverna ta ställning på en skala från 1-9 på varje skala, 1=sällan, 9=ofta)  

 Plugga på glosor utan hjälp av program på datorn  

 Plugga på glosor med hjälp av program på datorn 

 Läsa böcker på engelska 

 Prata engelska på engelsklektionerna  

 Läsa tidningar på engelska 

 Läsa tidningar på internet på engelska 

 Se på svensktextad film på engelska  

 Se på otextad film på engelska 

 Läsa olika texter på engelska på internet eller via olika mobilappar, exempelvis bloggar, 

twitter, artiklar om dina intressen och liknande 

 Spela datorspel som är på engelska 

 Titta på otextade filmklipp på internet, exempelvis på Youtube 

 Chatta på engelska med personer som inte kan svenska 

 Prata engelska med personer som inte kan svenska, exempelvis turister  

 

13. Klicka i det alternativ som stämmer bäst för dig
9
:  

(Här fick eleverna ange sitt svar på en skala mellan 1-9, då svarsalternativen längst ut på 

skalorna varierar mellan frågorna så anges svarsalternativen inom parantes där 

svarsalternativet till vänster representerar 1 och svarsalternativet till höger representerar 9).  

 Att prata engelska i skolan är (tråkigt-roligt) 

 Att prata engelska på fritiden är (tråkigt-roligt) 

 Att lyssna på musik på engelska är (tråkigt-roligt) 

 Att läsa texter på internet om mina intressen är (tråkigt-roligt)  

 Att titta på filmklipp på engelska (utan svensk text) på internet är (svårt-lätt) 

 Att titta på filmklipp på engelska (utan svensk text) på internet är (tråkigt-roligt) 

 Att läsa böcker på engelska är (tråkigt-roligt) 

 Att spela online-spel på engelska är (tråkigt-roligt) 

 Att lära mig saker i skolan är (tråkigt-roligt) 

 Att lära mig saker på fritiden är (tråkigt-roligt) 

                                                      
9 Denna fråga togs inte med i resultatsammanställningen, se diskussion kring detta i Metodavsnittet.  



 

 Att vara med kompisar via internet är (tråkigt-roligt) 

 Att surfa på internet är (tråkigt-roligt) 

 Att vara bra på engelska är (oviktigt-viktigt) 

 Att vara bra på datorer är (oviktigt-viktigt) 

 I skolan använder jag datorer (lite-mycket) 

 På fritiden använder jag datorer (lite-mycket) 

 På fritiden utvecklar jag min engelska (lite-mycket) 

 I skolan utvecklar jag min engelska (lite mycket) 

 Jag lär mig engelska när jag spelar online-spel (inte troligt-troligt)  

 

 

 

 

 

 

 

Du ska nu tänka dig in i att du får fyra uppgifter som du måste lösa. Det finns olika alternativ att 

använda för att lösa uppgifterna. Ange hur troligt det är att du kommer att använda dig av de olika 

alternativen! 

 

14. Du ska ta reda på hur många människor i världen som prata engelska. Hur troligt är det att du: 

 Inte troligt Väldigt troligt 

Frågar lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar kompisar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar föräldrar/vårdnadshavare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar syskon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker på Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker i en lärobok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker i en uppslagsbok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

15. Du ska ta reda på hur ett ord stavas på engelska. Hur troligt är det att du:  

Frågar lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar kompisar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar föräldrar/vårdnadshavare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar syskon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

Söker på Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Datorprogram som rättstavar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker i en lärobok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker i en ordlista 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

16. Du ska ta reda på vem som har skrivit boken Pride and Prejudice. Hur troligt är det att du 

Frågar lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar kompisar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar föräldrar/vårdnadshavare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar syskon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker på Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker i en lärobok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

17. Du ska lyssna på en låt som din idol precis har släppt men du har den inte själv. Hur troligt är 

det att du: 

Frågar musikläraren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar kompisar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar föräldrar/vårdnadshavare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frågar syskon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Söker på Internet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Går till en musikaffär 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Använder Spotify 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Laddar ner låten från iTunes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2. Följebrev 

Brev till eleverna innan undersökningen  

 

Denna enkät ingår i mitt examensarbete som jag skriver på lärarutbildningen vid Stockholms 

universitet. Undersökningen går ut på att ta reda på hur ungdomar i årskurs 7 på högstadiet 

använder datorer, mobiltelefoner och läs-/surfplattor på lektionerna i engelska och på fritiden.  

 

Svaren kommer bara att användas till mitt examensarbete och svaren skickas in helt anonymt 

utan att någon har möjlighet att se vad just du har svarat.   

 

Enkäten har skickats ut till alla elever i årskurs 7 i (kommunens namn) för att jag ska kunna 

undersöka hur användningen av datorer, mobiltelefoner och läs-/surfplattor ser ut i 

kommunen.  

 

Det är frivilligt att delta i undersökningen, men varje svar är betydelsefullt eftersom fler svar 

gör så att undersökningen får bättre kvalité och resultaten blir bättre.  

 

Jag hoppas att enkäten ska vara enkel att fylla i. Det du behöver göra är att klicka i det 

alternativ som du tycker stämmer bäst med vad du tycker och tänker. För att komma vidare i 

enkäten måste du svara på alla frågor, de är alla obligatoriska. Om du kommer till en fråga 

som du inte förstår så fråga gärna din lärare om hjälp så att du kan fylla i enkäten på ett bra 

sätt.   

 

Om du har några frågor om undersökningen kan du antingen be din lärare att höra av sig till 

mig eller själv skicka ett mail till mig med din fråga till eline.bredby@gmail.com, så svarar 

jag på din fråga så snabbt som möjligt.  

 

Tack på förhand för att du deltar i undersökningen! 

 

Vänlig hälsning 

Eline Bredby, Stockholm 2013-04-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3. Mail från S. Eriksson på 

Vetenskapsrådet  

 

Hej! 

 

Saken är nog den att det inte finns några klara regler för detta. Etikprövningslagen är inte tillämplig, 

dels då examensarbeten normalt inte faller under lagen, dels då undersökningen sker anonymt. 

 

Däremot är det kutym i forskningen att inhämta samtycken från föräldrar för forskning på barn under 

femton år. Sedan kan det på skolan eller i kommunen finnas lokala regler om vilka tillstånd och på 

vilka premisser du kan forska i skolan. Du bör alltså tala med rektor på skolan om detta. 

 

En möjlighet är att dessutom inhämta ett rådgivande yttrande från den regionala 

etikprövningsnämnden. Det kostar å andra sidan 5 000 kr och kan ta upp till 60 dagar. 

 

Så, sammanfattningsvis är det oklart hur du kan/bör göra. Men försök argumentera för att detta är en 

del av din utbildning snarare än forskning per se och förankra det hos rektor så kan det vara 

acceptabelt att bara inhämta barnens samtycke. 

 

Vänliga hälsningar 

 

… 
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