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Sammanfattning 

Den här studien har undersökt flerspråkiga elever på ett språkintroduktionsprogram och deras 

språkinlärning genom användande av IKT-verktyg under sina engelsklektioner. Studien har undersökt 

hur de flerspråkiga eleverna helst vill jobba med En-dator-per-elev-modellen på sina engelsklektioner 

samt vilka klassrumsförutsättningar som finns för att arbeta med IKT-verktyg i ämnet engelska. I 

studien har empiriskt material samlats in genom klassrumsobservationer och en elektroniskenkät 

utförd på de flerspråkiga eleverna. Sedan har det empiriska materialet sammanställts både kvantitativt 

och kvalitativt. 

Studien kom fram till att de flerspråkiga eleverna helst tillämpar ett sociokulturellt lärande på sina 

engelsklektioner och att deras språkinlärning sker genom användning av varierande artefakter på 

lektionerna inte bara IKT-verktyg. Det multimodala verktyget Youtube och översättningsverktyget 

Google Translate har använts mest av alla artefakter enligt de flerspråkiga eleverna. Majoriteten av de 

flerspråkiga eleverna säger också att de lär sig bättre och mer engelska genom att använda olika 

artefakter på sina engelsklektioner. Studien visar också att klassrumsförutsättningarna för IKT-

användning behöver förbättras, eftersom eluttagen inte sitter tillgängliga för alla elevplatser i 

klassrummet. Dessutom sitter whiteboardtavlan och projektorduken på samma vägg, vilket inte är 

optimalt om dessa artefakter ska kunna användas samtidigt eller i omgångar av antingen lärare eller 

elever. 
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1. Inledning 

Idag är Sverige mer mångkulturellt än för 30 år sedan och detta är inte minst påtagligt i skolans värld. 

Andelen utrikesfödda gymnasieelever i årskurs 1 har ökat med 11,2  % sedan läsåret 2013/14. Det 

innebär att fler har invandrat än beräknat och börjat studera på ett introduktionsprogram på gymnasiet 

(Skolverket, 2015a, ss. 15-17). Språkintroduktionsprogrammet är ett program bland flera 

introduktionsprogram som syftar till att göra nyanlända ungdomar behöriga till ett gymnasieprogram, 

som antingen är yrkesinriktat eller högskoleinriktat (Skolverket, 2015b, s. 4).  

I dagens samhälle, i Sverige och i världen använder människor allt mer informations- och 

kommunikations teknik (IKT). Därför har tillgången till datorer också ökat inom skolvärlden, vilket 

har inneburit att allt fler gymnasieelever får en egen laptop av gymnasieskolan. Modellen kallas En-

dator-per-elev eller 1:1- konceptet (Taawo, Davidsson, & Becker, 2015). Enligt siffror från Taawo 

m.fl. (2015), har 254 kommuner i Sverige satsat på En-dator-per-elev-modellen av Sveriges totalt 290 

primärkommuner (Taawo mfl., 2015; Gustafsson, 2015). Internationellt sett kommer En- dator-per- 

elev- modellen från Förenta Staterna och delstaten Maine som 2002 införskaffade egna laptops till alla 

elever och lärare (Tallvid, 2015, s. 32). En-dator-per-elev-modellen kan framstå som framtidstänkande 

för skolan. Dock påpekar OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) i sina rapporter från 

2014 och 2008 att IKT behöver användas på ett mera innovativt sätt i skolan, detta kan innebära att 

eleverna får läsa och skriva genom olika typer av medier (United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, 2014, s. 36; OECD/CERI, 2008, s. 5). 

I och med ökad tillgång till datorer och andra IKT-verktyg i skolan, såsom smartphones och läsplattor, 

är det viktigt att varje gymnasieskola använder IKT-verktygen organisatoriskt rätt i sin 

språkundervisning till nyanlända/utländska elever, eller flerspråkiga elever som de i studien hädanefter 

kommer att benämnas. Idag finns dessutom för lite publicerad forskning både om hur skolor tillämpar 

IKT-verktyg för språkinlärning samt på nyanlända elever (elever med annat modersmål än svenska) 

som lär sig engelska i den svenska skolan (Säljö & Linderoth, 2015, s. 194). Därför har denna uppsats 

valt att studera hur IKT-verktyg används på engelsklektionerna av flerspråkiga elever, på ett 

språkintroduktionsprogram, och om de föredrar ett visst arbetssätt när de arbetar med laptops på 

engelsklektionen. Dessutom studeras om förutsättningarna finns för att tillämpa IKT-verktyg i 

klassrummen. 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka två elevklasser på språkintroduktionsprogrammet, på en 

gymnasieskola belägen i Storstockholm, och deras IKT-användning under sina engelsklektioner. 

Dessutom är syftet att få reda de flerspråkiga elevernas val av arbetssätt på engelsklektionen eftersom 

gymnasieskolan har En-dator-per-elev-modellen implementerad, samt om gymnasieskolans 

klassrumsförutsättningar är tillfredsställande för att arbeta med modellen En-dator-per-elev i ämnet 

engelska. Frågeställningarna för denna undersökning är således:  
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1. Vad finns det för klassrumsförutsättningar för att använda IKT-verktyg i ämnet engelska? 

2. Vilket arbetssätt väljer helst flerspråkiga elever att lära sig engelska då de har tillgång till egen 

dator? 

3. Vad använder flerspråkiga elever IKT-verktygen till vad gäller språkinlärning på 

engelsklektioner? 

2. Bakgrund 

Studiens bakgrundsdel inleds med begreppsförklaringar som är centrala i hela uppsatsen. Därefter 

beskrivs Vygotskijs lärandeteori med koppling till IKT och språkinlärning. Senare beskrivs vad ett 

introduktionsprogram är för något med fokus på språkintroduktionsprogrammet. Vidare ges en liten 

bakgrundshistoria av vad begreppen IT och IKT är för något och hur modellen En-dator-per-elev 

utvecklats i världen och i Sverige, med fakta om utvecklingen i studieområdet, Storstockholm. 

Avslutningsvis följer två avsnitt som delger lite forskning som gjorts kring IKT-verktyg och dess 

användning i generell undervisning och i språkundervisning.  

2.1. Begreppsförklaringar 

IKT-verktyg I föreliggande uppsats kommer begreppet IKT att definieras som både ett 

kommunikativt och informativt verktyg i begreppet IKT-verktyg, vilket innebär att dessa verktyg 

utvecklar individens kommunikativa och informationssökande färdigheter, exempel på dessa verktyg 

är en laptop, smartphone eller läsplatta. IKT-verktyg omfattar också multimodala verktyg, exempelvis 

en blogg och Youtube, som övar individens kommunikation på flera olika sätt- såsom genom skriven 

text, talat språk, typsnitt, färg, ljud, bilder, musik och gester, som alla är meningsskapande i lärandet 

av ett språk (Åkerlund, 2013, s. 105). Ett annat IKT-verktyg i denna uppsats är en/ett översättnings-

app/program som övar individens informationssökande färdighet då dessa program ger individen 

information kring olika ord. Dessutom innefattar begreppet IKT-verktyg i denna uppsats 

kommunikativa hjälpmedel som kan fördjupa, förenkla eller förbättra/ kommunikationen mellan elev 

och lärare, exempelvis en projektorduk, och kommunikationsprogrammet Skype. 

Klassrumsförutsättningar för användande av IKT-verktyg – Tillräckligt med eluttag och nåbara 

eluttag för laddning av IKT-verktyg via alla platser i klassrummet. Skrivtavlan är placerad på en egen 

plats på väggen likväl som projektorduken för att kunna användas samtidigt eller i omgångar 

(Åkerlund, 2013). 

En-dator-per-elev-modellen – Ett arbetssätt då varje lärare och elev har varsin laptop eller läsplatta 

att tillgå på alla lektioner. Syftet med modellen varierar. Antingen vill skolor öka motivationen och 

måluppfyllelsen hos sina elever genom att ge alla tillgång till en egen laptop (Tallvid & Hallerström, 

2009, ss. 7-8) Eller så är syftet att ge alla elever möjlighet att arbeta med sitt skolarbete efter skoltid, 

för då skapas likvärdiga förutsättningar för läxor etcetera till alla elever oavsett socioekonomisk 

bakgrund enligt Mabry & Snow (2012).  

Flerspråkighet – Enligt Nationalencyklopedin (Hyltenstam, 2015)beskrivs flerspråkighet som en 

användning eller behärskning av flera språk. I och med att studien görs på elever som har annat 
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modersmål än svenska, och går på språkintroduktionsprogrammet, kommer detta begrepp att 

användas.  

2.2. Sociokulturellt lärande kopplat till artefakter 

Vygotskijs (1978) sociokulturella teori bygger på att språkkunskaper utvecklas genom sociala 

relationer. Vygotskij observerade i sin forskning att en kommunikation mellan barn och barn, och 

mellan barn och vuxna, leder till att kognitiv och språklig utveckling sker hos alla dessa individer. 

Denna teori går emot dåtidens lärandeteori som ansåg att vissa människor föds med vissa kognitiva 

förmågor, som att läsa och skriva (Strandberg, 2006, s. 10).  

Vygotskijs lärandeteori om sociokulturellt lärande bygger på ett engagemang ifrån alla individer och 

att något slags redskap används i lärandeprocessen, exempelvis kniv och gaffel, penna och 

suddgummi, eller laptops som gör att språkkunskaperna gagnas då redskapet används i kombination 

med kommunikation människor emellan. Denna läraktivitet kallar Vygotskij för en kulturell medierad 

aktivitet (Strandberg, 2006, s. 80) och bildligt kan den beskrivas med hjälp av en triangel. Triangeln 

symboliserar individen (subjektet) som använder ett redskap (verktyg) i världen (objektet) för att 

utvecklas (Strandberg, 2006, s. 81) (se figur 1). 

 

Figur 1, Människans verksamhetssystem. Människa (subjekt) – värld (objekt) - artefakter (verktyg) i 

samspel (Strandberg, 2006, s.81).   

Vygotskij ser verktyg och tecken (som går under samlingsnamnet artefakter), som en del av varje 

individs kultur, då sociokulturellt lärande handlar om vilken kultur som vi människor tar oss an, som 

enligt Vygotskij beskrivs som ”miljön, artefakterna, och modellerna som människan format för 

mänskligt samspel” (Strandberg, 2006, s. 200). Andra efterföljande forskare, exempelvis Schoultz, 

Säljö och Wyndham (2001), instämmer med Vygotskijs lärandeteori (1978) om att en kulturell 

medierad aktivitet är betydelsefull i lärandet, då de i sin studie påpekar att barns tänkande om 

jordklotet påverkas i större utsträckning om lärare visar barnen en artefakt, i form av en jordglob, än 

om de inte gör det.  
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Som nämnt menar Vygotskij att ett lärande kräver artefakter och den största delen av lärandet sker 

enligt honom i lärandeprocesser med andra ord i färdigheterna och erfarenheterna som vi tillägnar oss 

(Strandberg, 2006, s. 169). Därför ska färdigheten att exempelvis kunna använda en laptop inte 

förkastas eftersom den färdigheten kan bidra till ytterligare lärande. Men en lärare måste också vara 

medveten om att den färdigheten inte får ta all undervisningstid och att det däremot är interaktionen 

eleverna emellan som ska vara fokus i lärandet i kombination av den kulturellt medierade aktiviteten 

som eleverna utför (Strandberg, 2006, s. 170).   

 Språkinlärningsteorier 

Många forskare är överens om att språkutvecklingen förstärks om flerspråkiga elever får använda de 

språk de ska lära sig i skolan ofta och i interaktion (Gibbons, 2013; Maaike & Meestringa, 2010; 

Schleppegrell, 2004; Göteborgs universitet, 2006; Vygotskij, 1978). 

Språkutveckling främjas om de flerspråkiga eleverna får interagera på olika sätt och med olika 

artefakter som Vygotskij (1978) också beskriver i sin lärandeteori. En språkutveckling som skett med 

olika artefakter kan också kopplas till variationsteorin som går ut på att människor lär sig bäst i 

varierande former, eftersom alla bär med sig olika erfarenheter (Marton & Booth, 2000; Marton & 

Pang, 2006; Marton & Mun Ling, 2007; Pang, 2003; Tan, 2009). Marton sammanfattar 

variationsteorin på följande sätt (2006, s. 517);” I can go further and argue that it is actually 

impossible to grasp anything without having experienced an alternative option”1 Utifrån 

variationsteorin blir det extra viktigt att språkinlärningen sker på olika sätt i klassrummet med olika 

artefakter. Således kan eleverna lättare associera och minnas språket de lär sig, eftersom vi alla lär oss 

på olika sätt (Marton & Pang, 2006; Pang, 2003; Tan, 2009).  

2.3. Introduktionsprogrammen-

språkintroduktionsprogrammet  

Idag finns det i den svenska gymnasieskolan fem introduktionsprogram med inriktningarna 

preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och 

språkintroduktion (Skollagen, 2010:800). Alla dessa introduktionsprogram syftar till att ge ungdomar, 

som inte uppnått målen för en gymnasieutbildning, undervisning i vissa grundskoleämnen och vissa 

gymnasieämnen (SFS, 2010:2039). Därför är introduktionsprogrammen individanpassade, vilket 

betyder att alla elever studerar utifrån individuella studieplaner.  

Språkintroduktionsprogrammet är till för elever som behöver läsa in grundskoleämnen och samtidigt 

utveckla det svenska språket (Skolverket, 2015b). För att identifiera vilka elever som behöver 

genomgå detta program gör kommunen en bedömning utifrån ett språktest (Skolverket, 2015b). 

Eleverna måste uppnå nivå B1 i svenska enligt Europarådets nivåskala för att ha goda förutsättningar 

att klara av studierna (SFS, 2010:2039). Målet med språkintroduktionsprogrammet är att inom 1-3 år 

kunna läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram (Skolverket, 2015b). I förbigående ska nämnas att 

ungdomar som senast det första kalenderhalvåret fyllt 20 år enbart får påbörja ett 

introduktionsprogram. Men för asylsökande och för dem som vistas i Sverige med tidsbegränsat 

uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år (SFS, 

2010:2039). 

                                                      
1 Översättning: ”Jag kan ta det till en annan nivå och argumentera för att det faktiskt är omöjligt att 

förstå någonting alls om du inte har sett det utifrån en annan synvinkel”. 
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2.4. Skolans styrdokument 

Även om eleverna på språkintroduktionsprogrammet går på en gymnasieskola följer de den svenska 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) för engelska men med viss anpassning till sina 

studieplaner. 

För undervisning av engelska i grundskolan säger Läroplanen för grundskolan och förskoleklassen 

(Skolverket, 2011, s. 30) att eleverna ska; ”ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för 

lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse 

för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper”. Det citatet kan kopplas till att 

elevernas arbetsmiljö i skolan ska anpassas efter användningen av IKT-verktyg som ett hjälpmedel för 

inlärning av engelska. Elevernas undervisning i engelska ska enligt rubriken ”Lyssna och läsa – 

reception” lära ut ”olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från 

internet och andra medier” (2011, s. 33).  

Språkintroduktionsprogrammet fokuserar främst på att lära ut grundskoleämnena svenska och svenska 

som andra språk. För resten av studierna exempelvis i ämnet engelska, har varje elev en egen 

studieplan upprättad av huvudmannen enligt Skollagen (2010:800) kapitel 17, paragraf 4. Därför har 

också varje elev olika mål med sin utbildning på språkintroduktionsprogrammet, där grundskoleämnen 

som inte är godkända kan ingå samt gymnasieämnen. 

2.5. Från begreppet IT till IKT i skolan-ett 

paradigmskifte 

Begreppet IT (informationsteknik eller informationsteknologi) användes tidigare för att beskriva 

datoranvändning men under senare delen av 1900-talet tog begreppet IKT (Informations- och 

kommunikationsteknik) över, i och med att informationen på internet började användas i allt mer 

kommunikativa syften (Trageton, 2014, s. 37). 

Internet är idag inte bara en informationskanal utan även en kommunikationskanal, vilket har utmanat 

skolans värld. Internet som informationskanal möjliggör för eleven att söka information på egen hand 

och därmed är eleven en mottagare. Som kommunikationskanal blir internet dock ett forum där eleven 

(användaren) är en kommunikatör och producent. Läroboken som läromedel har därmed fått 

konkurrens från den ökade användningen av IKT-verktyg som inte bara är informativa utan också 

multimodala vilket främjar kommunikation och produktion av olika slag (Trageton, 2014, ss. 35-36).  

Vi befinner oss nu, enligt Åkerlund (2013, s. 253), i ett paradigmskifte, där lärarnas didaktiska val av 

artefakter för att producera texter, sprida bilder och kommunicera har förändrats och ökat. Exempelvis 

har IKT-verktyget laptop genom internet öppnat upp för nya multimodala verktyg för eleverna att 

socialisera med varandra via, exempelvis Facebook, vilket öppnar upp en större värld för inlärning 

(Strandberg, 2006, s. 93). Samtidigt finns det en viss tveksamhet inom skolvärlden till IKT-verktygens 

användning då många lärare i dagens skola själva inte använt artefakten under sin skoltid och därmed 

är ovana (Tallvid, 2015). 

 En-dator-per-elev–modellen  

Idén om En-dator-per-elev-modellen kom från matematikern, datorvetaren och utbildaren Seymour 

Papert (1980) som hävdade att datorn är ett bra inlärningsobjekt som alla barn borde ta del av. Han 

formulerar sig på följande sätt om sitt syfte med uppstarten av En-dator-per-elev-modellen i sitt 
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förord:” This book is the result of my own attempts over the past decade to turn computers into 

instruments flexible enough so that many children can each create for themselves something like what 

the gears were for me”2 (Papert, 1980, förord).  

Den första implementeringen av En-dator-per-elev-modellen skedde år 2002 i delstaten Maine, i USA, 

där 40 000 högstadieelever och lärare fick varsin Apple laptop av sin grundskola (Silvernail, Pinkham, 

Wintle, Walker, & Bartlett, 2011). Den implementeringen var lyckad och lärarna rapporterade att 

eleverna nu lärde sig mera på djupet och skrev bättre med hjälp av sina laptops. Lärarna rapporterade 

också att de nu kunde undervisa på kortare tid och med mera innehåll än innan de hade tillgång till 

egna laptops (Silvernail et al., 2011, s. 34). Andra länder började långsamt intressera sig för samma 

modell och därmed spreds sig En-dator-per-elev-modellen till slut till Sverige, efter att Falkenbergs 

kommun gjort en studieresa till Maine (Tallvid, 2015, s. 34). 

Falkenberg, en stad i södra Sverige längs västkusten, var den första kommunen som införde En-dator-

per-elev-modellen, år 2007 (Tallvid, 2015, s. 34). En-dator-per-elev- modellen innebär att elever och 

lärare utrustas med antingen varsin laptop eller läsplatta, som de kan använda hemma, i skolan och på 

andra platser (Tallvid & Hallerström, 2009, s. 61). 

Syftet med En-dator-per-elev-modellen var att skapa möjligheter för skolorna att utveckla nya 

arbetsformer och lärmiljöer med hjälp av datorn. Tallvid & Hallerström (2009, s. 8) kom fram till att 

motivationen hos både lärare och elever ökade efter att modellen införts (Tallvid & Hallerström, 2009, 

s. 47). Mer specifikt hade den yttre och inre motivationen ökat, på grund av att eleverna och lärarna 

fick sin egen laptop i skolan vilket de inte haft tidigare. Den ökade motivationen hos eleverna berodde 

också på att de nu kunde görs sitt lärande synligare och bättre, genom att designa och producera text 

på sin laptop (Tallvid & Hallerström, 2009, ss. 47-48). Lärarna och eleverna poängterade också att 

undervisningen blivit mer varierande, eftersom tillgången till en laptop erbjuder nya möjligheter till 

varierande lektionsplaneringar (Tallvid & Hallerström, 2009, ss. 34,50, ).  

Drivkrafterna bakom mer satsningar på En-dator-per-elev-modellen kommer ofta ifrån flera håll. 

Samhället och dess IT-utveckling, samt från föräldrar och andra kommersiella krafter (Tallvid, 2015, 

s. 37).  

Tallvids (2015, s. 110) longitudinella forskning på ett flertal skolor i Sverige visar att det finna både 

positiva och negativa aspekter med En-dator-per-elev-modellen. En negativ aspekt som framkommer 

är att lärarnas undervisning pågår som förut med samma traditionella struktur. Det vill säga 

klassrummets möblering är oförändrad och pedagogiken desamma. Därför krävs det nya pedagogiska 

instruktioner i klassrummet av lärare, eftersom undervisningen med laptops utmanas på ett annat sätt 

än förut. Exempelvis vill vissa elever lyssna på musik på lektionerna via sin laptop, då eleverna själva 

hävdar att de då bättre kan koncentrera sig på sitt arbete. En annan negativ aspekt är således elevernas 

icke skolrelaterade användning av IKT-verktygen på lektionstid. Tallvids (2015,s. 110) studie visar att 

vissa elevers vilja att göra sitt skolarbete försämras efter införandet av En-dator-per-elev-modellen, 

eftersom eleverna ägnar sig åt mer icke skolrelaterat internetanvändandet. Enligt Tallvid (2015, s. 110) 

är det ett ordningsproblem som alltid funnits i skolans värld, och något som läraren måste våga säga 

till om genom att be eleverna stänga laptoplocket. En relativt positiv aspekt med En-dator-per-elev-

modellen är att datorerna används mer frekvent av både lärare och elever än innan införandet av 

modellen, vilket betyder att lärare måste vara mer flexibla och lyhörda inför sina lektionsplaneringar, 

                                                      
2 ”Den här boken är ett resultat efter årtionden av försök att göra datorer till flexibla instrument som gör 

att barnen på egen hand kan vara kreativa likväl som spakarna var för mig” (Författarens översättning).   
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eftersom elever nu har möjligheten att vara extra kritiska till innehållet i lektionen genom sin tillgång 

till internet. Slutligen menar Tallvid (2015) att införandet av mer IKT-verktyg i skolan istället för 

gamla läromedelsböcker i skolmiljöerna har sina konsekvenser, dock har innebörden av dessa 

konsekvenser ännu inte utretts av någon forskare vilket borde göras. 

En-dator-per-elev-modellen är ännu ny för många skolor, och modellen är i förändring i och med att 

nya IKT-verktyg utvecklas hela tiden, därför kan forskningen inte riktigt hänga med (Fleischer, 2013, 

s. 3). Således, om Sverige ska hänga med i IKT-utvecklingen för En-dator-per-elev-modellens skolor 

och för alla skolor i Sverige, borde Sverige upprätta en nationell handlingsplan för IKT-utvecklingen i 

den svenska skolan enligt Tallvid (2015, s.115). En sådan handlingsplan finns redan i våra 

grannländer, och syftar till att komma ut med nya didaktiska råd kring användandet av IKT-verktyg. I 

Sverige däremot, måste lärare på egen hand möta utmaningen att välja bland djungeln av IKT-verktyg 

och multimodala verktyg vid användandet av En-dator-per-elev-modellen. Dessutom har lärarna inte 

tid med det visar Tallvids (2015, s. 95) studie. Därför väljer många lärare att undvika användningen av 

laptops på lektionerna.  

Idag är arbetsmiljöerna i skolan inte anpassade efter En-dator-per-elev-modellen (Åkerlund, 2013, s. 

28). I vissa klassrum sitter eleverna med få tillgängliga eluttag och nåbara eluttag, eftersom eluttagen 

inte är placerade så att alla elever kan ladda sin laptop (Åkerlund, 2013, s. 28). Dessutom är oftast 

skrivtavlan placerad där projektorduken är placerad, vilket gör att dessa artefakter inte kan användas 

på samma gång eller i omgångar av läraren. Arbetsmiljöerna är således kvar i dåtida industriella tänk 

vilket innebär att elever ska mottas kunskap av läraren, inte själva ta initiativ att bli producenter av 

kunskap via IKT-verktyg. Detta beror enligt Åkerlund (2013, s. 28) inte på ekonomiska brister i att 

bygga om klassrummen utan att ingen riktigt har tänkt igenom införandet av laptops i gamla 

klassrumsmiljöer. 

En-dator-per-elev-satsningen i Stockholms stads gymnasieskolor inleddes höstterminen 2013 (DiU 

(Datorn i Utbildningen), 2012). I den satsningen ingår den studerade gymnasieskolan i denna uppsats. 

2.6. Tidigare forskning 

 Forskning kring IKT-verktygens användning i språkundervisning 

och generell undervisning 

Att kunna skriva på en dator oavsett på vilket språk leder till språkutveckling enligt Trageton (2014, s. 

43). Tragetons (2014) påstående stöds av Erstads (2010,s.140-142) språkforskning kring elevers 

processorienterade skrivande på dator, som pekar på att elevers internetskrivande utvecklar varierande 

texter. I processorienterat skrivande skickar elever texter till varandra och till läraren via internet med 

respons i form av konstruktiv feedback. Erstads (2010, s.140-142) språkforskning på processorienterat 

skrivande kom därför fram till att elevernas skriftspråksutveckling förbättrades. Estads (2010) 

forskning kan kopplas till Åkerlunds forskning (2013, s. 108-109), eftersom processorienterat 

skrivande är en form av autentisk kommunikation som också är motiverande för elever, i och med att 

varje elevs textproduktion delas via internet med andra elever än enbart läraren. Att jobba med 

processorienterad skrivning via laptops kan också kopplas till ett sociokulturellt lärande, eftersom 

eleverna hjälper varandra i lärandet genom att ge konstruktiv feedback till varandra (Vygotskij, 1978).    

Det finns lite studier gjorda på flerspråkiga elevers användning av IKT-verktyg under lektionstid i 

Sverige. Men det finns en studie av Säljö & Linderoth (2015, ss. 201-202), gjord på en grundskola där 
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25 procent av eleverna har invandrarbakgrund. Den studien pekade på att IKT-verktygsanvändande i 

projektarbeten gav ”svaga” elever en tilltro till den egna förmågan att lära. Eleverna på skolan var 

indelade i heterogena grupper - där ”svaga” och ”starka” elever jobbade tillsammans i grupp. Skolan 

tankesätt är att alla elever är kunskapsproducenter oavsett förmåga och tidigare erfarenhet. Eleverna 

fick i projektarbetet använda sig av det multimodala verktyget ”iMovie” - för att göra en film av sitt 

lärande. Filmen presenterades sedan för resten av de heterogena grupperna. Skolan tror på att låta 

eleverna visa sin producerade kunskap för andra är det bästa lärandet. Genom att skolan riktar 

uppmärksamheten mot hur eleverna gjort sin film istället för hur mycket kunskap de haft med i filmen, 

synliggjordes lärandet enligt lärarna på ett annat sätt än förut då eleverna skrev och läste in sin 

kunskap. Anmärkningsvärt var att de ”svaga” eleverna fick ökad motivation, eftersom fokus nu låg på 

att lära sig använda ett multimodalt verktyg istället för att lära sig läsa och skriva.  

Forskning ifrån Spanien (Bueno-Alastuey & Lopez Perez, 2014) på elever i en heterogen klass som lär 

sig engelska som ett främmande språk, visar att IKT-verktygens användningsbarhet för förbättrad 

inlärning av engelska varierade. Den heterogena klassen var uppdelad i två grupper i studien. Den 

grupp med elever som hade inte hade använt IKT-verktyg i lika stor utsträckning som den andra 

gruppen elever tyckte att sin grammatik och vokabulär i engelska samt receptiva förmågor (läs-och 

hörförståelse) i engelska utvecklades mest genom IKT-verktygens användning. Uttal och produktiva 

färdigheter (skriva och tala) i engelska var minst utvecklade genom IKT-verktygens användning. 

Emellertid tyckte den andra elevgruppen som hade använt IKT-verktygen i större utsträckning än den 

andra elevgruppen, att deras grammatikkunskap och vokabulär i engelska inte alls förbättrades via 

användningen av IKT-verktyg. Däremot tyckte de att IKT-verktygens användning förbättrade deras 

uttal och produktiva färdigheter i engelska. Elevgrupperna tyckte alltså tvärtemot varandra i denna 

studie vad gäller IKT-verktygens användningsbarhet för förbättrad inlärning av engelska.  

 Forskning på multimodala IKT-verktyg användande 

Olika multimodala IKT-verktyg har visat sig användas flitigt efter ett införande av En-dator-per-elev-

modellen. Även en läroplattform är ett vanligt multimodalt verktyg som används nuförtiden i skolan, 

för att främja kommunikation mellan elev och lärare online (Åkerlund, 2013, s. 22). Läroplattformen 

är också ett sätt att låta eleverna jobba utanför klassrummet med sina arbetsuppgifter, som med en läxa 

exempelvis, genom att de kan få tillgång till all information och instruktion via läroplattformen. Dock 

gynnar den arbetsformen de studiemotiverade eleverna mest. Dessutom kräver läroplattformen mera 

skriftlig information ifrån läraren, vilket i sin tur kostar tid (Åkerlund, 2013, s. 21).  

Enligt en vetenskapligstudie gjord på universitetsstudenters användande av det multimodala verktyget 

Facebook, fungerar Facebook som en läroplattform och socialt medium för ökat samarbete utanför 

klassrummet (Lampe et al. , 2011). Denna studie kom fram till att studiemotivationen hos studenterna 

ökade men det hade ingenting att göra med intensiteten i användandet av Facebook. En annan studie 

på universitetsstudenters användande av Facebook visar att läroplattformen fungerar som en 

kommunikationskanal för studenterna kring sina egna studier (Mazman & Usluel, 2010). Facebook 

och andra sociala medier används knappt i undervisning även fast ungdomar själva brukar dessa både i 

skolan och på fritiden (Åkerlund, 2013). Andra studier (jfr, 2.5.2) kring sociala mediers funktionalitet 

gjord på universitetsstudenter visar att Facebook blir en slags läroplattform som är gynnsam för det 

kommunikativa lärandet. Därför efterfrågas istället studier som är gjorda på gymnasieelever och 

grundskoleelever i Sverige (Åkerlund, 2013, s. 23). 

Bloggande är ett socialt medium som är språkutvecklande och något nytt att ta med i 

språkundervisningen påpekar Vigmo & Lantz-Andersson (2013). Vigmo & Lantz-Anderssons (2013) 
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gjorde en vetenskapliga studie av en gymnasieklass gemensamma bloggande med en annan 

gymnasieklass i Thailand. Syftet var att beskriva sin dag på engelska för varandra via en blogg. Den 

vetenskapliga studien visade att bloggandet gör att eleverna interagerar med varandra på ett autentiskt 

sätt, samt att de försöker påvisa eller tillbakavisa den bild som andra har av dem via bloggandet. 

Alla elever kan med det multimodala verktyget Youtube bli producenter av kunskap istället för enbart 

mottagare av kunskap via sin lärare, visar Erstads (2010) forskning. Youtube som ett multimodalt 

vertyg, möjliggör det för elever att ladda upp egengjorda filmer på internet via www.youtube.com, 

som kan delas med hela världen (Erstad, 2010, s. 61). Hylén (2011) instämmer med Erstads (2010) 

konstaterande vad gäller att dagens och framtidens elever förväntas bli producenter istället för 

mottagare av kunskap vid användandet av multimodala verktyg, där förståelse ligger i fokus vid 

lärandet. 

 Vidare forskning 

OECDs forskningsrapport poängterar att skolan måste sätta fokus på innovativa inlärningsmetoder via 

IKT-verktyg (OECD/CERI, 2008, s. 11). Med andra ord, fokus måste ligga på vad vi gör med de 

multimodala verktygen som är meningsskapande i lärandet av språk, inte att de bara används. 

Forskningsrapporten poängterar också att alla IKT-verktyg inte förväntas ge positiva inlärningsresultat 

bara för att de hela tiden används (OECD/CERI, 2008, s. 7). 

En nyligen publicerad artikel i Lärarnas Nyheter (Koch, 2015) hade intervjuat flera lärare om vad de 

tycker om den nya tekniken i skolan. En gymnasielärare tyckte att laptopanvändandet i skolan har gått 

för långt, då han vet med sig att en rektor observerat en lärarkollegas lektion. Rektorn klagade på att 

elevernas svar på en fråga som lärarkollegan ställde klassen inte skrevs i ett Word-dokument, som 

kunde visats på projektorduken. Istället skrev lärarkollegan elevernas svar på frågan på en 

whiteboardtavla. Enligt gymnasieläraren är det ingen skillnad på var något skrivs sett från en 

pedagogisk synvinkel. Gymnasieläraren vill ändå understryka att hen inte är emot nya IKT-verktyg, 

men att mera kunskap om dessa verktyg behövs och helst med initiativ ifrån lärare själva inte från 

rektorer.  

Trageton (2014, s. 49) och Tallvid (2015, s.95) poängterar att det finns brister i dagens lärarutbildning, 

och att det behövs ett innehåll som lär studenterna att analysera och bedöma IKT-baserade läromedel 

eftersom studenter inte får den kunskapen idag i utbildningen. 

3. Metod 

Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie kommer att sammanställas kvantitativt 

och sedan analyseras kvalitativt, vilket innebär att två metoder tillämpas. Enligt Holme & Solvang ( 

1997, s. 15) går det att kombinera två metoder när en studie görs.  

Det empiriska materialet kommer från en elektronisk enkät gjord på utvalda flerspråkiga elever. 

Dessutom gjordes klassrumsobservationer på engelsklektioner för att se om elevernas enkätsvar 

stämde överens med vilka IKT-verktyg som används på engelsklektionerna samt om 

klassrumsförutsättningar fanns för modellen En-dator-per-elev. Enkätmaterialet och 
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klassrumsobservationerna analyserades och jämfördes sedan med teorier och forskning hämtade ifrån 

bakgrundskapitlen (2.1–2.6) i denna uppsats. 

3.1. Urval 

Gymnasieskolan som är vald för denna studie ligger i Storstockholm och har 60 flerspråkiga elever 

som går på språkintroduktionsprogrammet. Gymnasieskolan har nivågrupperat eleverna på 

engelsklektionerna utefter deras individuella studieplaner i tre olika klasser, lättare engelska, medel 

engelska och svårare. Gymnasieskolan valdes på grund av att de använder modellen En-dator-per-elev 

för att skapa likvärdiga förutsättningar för kollegialt och individuellt lärande. Det kriteriet och den 

redan goda kontakten med gymnasieskolan gjorde att ett bekvämlighetsurval passade bra (Holme & 

Solvang, 1997, s. 183). 

 De flerspråkiga eleverna  

Populationen för denna studie är begränsad till 40 flerspråkiga elever på ett 

språkintroduktionsprogram, och kan således inte ses som hela den potentiella populationen av 

flerspråkiga elever som går på ett språkintroduktionsprogram i Storstockholm. Enligt Holme & 

Solveig (1997, s. 183) riskerar resultat på en begränsad population därmed vara missvisande. Men i 

och med den goda kontakten med eleverna på den utvalda gymnasieskolan kan även ett 

bekvämlighetsurval sannolikt ge undersökningen en sanningsenlig och god representation av 

flerspråkiga elevers åsikter om sin IKT-användning under engelsklektionerna. 

3.2. Genomförande 

 Enkätundersökning 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 81) är enkätundersökningar som metod bra eftersom de senare 

möjliggör en generalisering av informationen som samlats in. Först gjordes en elektronisk testenkät3 

via internet där en annan flerspråkig klass av totalt tre flerspråkiga klasser på skolan valdes ut för att 

testa om enkäten var tillräckligt tydlig och lättbesvarad. Enligt Holme & Solvang (1997, s. 81) är det 

alltid bra att först utföra en pilotstudie på detta sätt, eftersom vissa enkätfrågor då kan tas bort eller 

justeras ifall de visar sig irrelevanta för respondenterna att besvara innan enkäten utförs på nytt. 

Surveymonkey.se valdes som elektronisk enkätverktyg eftersom den hemsidan ger grafiska resultat, är 

gratis och lätt att använda för både utförare och respondent.  

I testenkäten deltog 14 av 20 flerspråkiga elever. Därefter formulerades vissa frågor om och ord, som 

var relevanta för varje fråga, färglades, dessutom togs en fråga bort som handlade om ålder. Frågan om 

elevernas ålder ansågs som irrelevant för undersökningen i och med att alla flerspråkiga elever är 

mellan 15-18 år gamla. Dessutom lades en ny fråga till, fråga 10, huruvida eleverna lärt sig mera och 

bättre engelska genom IKT (se bilaga 2).   

Vid ett senare tillfälle4 gjordes huvudundersökningen där 40 elever blev tillfrågade om de ville vara 

med. De elever som sedan ville delta i enkäten fick underteckna ett följebrev (se Bilaga 1) där de 

                                                      
3 den 24 april 2015 

4 den 29 april 2015 
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också informerades om nyttigheten att besvara enkäten vilket enligt Holme & Solvang (1997, s. 174) 

kan öka motivationen att delta i undersökningen.  

Den elektroniska enkätundersökningen innehöll tio olika frågor för de flerspråkiga eleverna att svara 

på och enkäten tog ca 5-10 min att besvara (se bilaga 2). Urvalet av artefakter som eleverna skulle 

svara på i enkätfråga 6 och 9 (se bilaga 2) är baserat på att det finns forskning eller ingen forskning att 

vissa av dessa artefakter används i språkundervisning. Speciellt de IKT baserade verktygen saknar 

forskning som nämnt i kapitel 2.6.3. i uppsatsen.    

Eftersom enkätundersökningen riktar sig till flerspråkiga elever som har annat modersmål än svenska, 

utformades enkätfrågorna så lättlästa som möjligt och kompenserades vissa enkätfrågor med bilder på 

artefakter för att undvika språkliga hinder för förståelse bland vissa elever (se bilaga 2).  

De hade sedan två veckor på sig att svara på enkäten. Den 11 maj 2015 hade enkäten inte fått 

tillräckligt med svar, och de elever som inte svarat fick automatiskt via enkätprogrammet en 

påminnelse utskickad per e-post, som gjorde att slutligen 29 enkäter besvarades av totalt 40 utskickade 

enkäter. 

 Klassrumsobservationer 

Dessutom genomfördes öppna observationer under två veckors tid. En klassrumsobservation för var 

och en av de tre nivågrupperade klassrummen (klassrum 1,2 och 3) som de flerspråkiga eleverna är 

indelade i under sina engelsklektioner. Öppna observationer betyder att alla närvarande i klassrummen 

var medvetna om observatörens närvaro (Holme & Solvang, 1997, s. 111). De öppna observationerna 

var passiva dels för att säkerställa att elevernas enkätsvar stämde överens med deras upplevelser samt 

för att se om förutsättningarna, i alla de tre klassrummen, fanns för modellen En-dator-per-elev att 

brukas. Kritiken mot att utföra passiva observationer är att eleverna kan bete sig annorlunda än 

vanligtvis på engelsklektionerna då observatören inte kan styra vad som sker, det vill säga antingen är 

eleverna och lärarna mer aktiva eller mer passiva än vanligtvis (Holme & Solvang, 1997, s. 111).  

3.3. Material 

Den här studien är byggd på 29 genomförda enkätundersökningar utskickade till totalt 40 flerspråkiga 

gymnasieelever(se bilaga 2). Den låga svarsfrekvensen kan förklaras med att eleverna hade många 

provtillfällen, frånvaro på grund av sjukdom och allmän frånvaro under den tiden då enkäten skickades 

ut. Dessutom var det frivilligt för eleverna att delta i undersökningen enligt de etiska aspekterna (jfr, 

kap. 3.5). Resultatet kan således tyvärr inte anses vara helt representativt för denna kull av flerspråkiga 

elever. För att få ett större material kunde enkätundersökningen gjorts i samband med ett flertal 

engelsklektioner. Dock ville undersökaren inte inskränka för mycket på ordinarie undervisning. 

Klassrumsobservationerna har också bidragit med material till den här studien. En lektion för varje 

nivågrupperad klass, totalt 3 lektioner, har observerats under 2 veckor, och eftersom en av studiens 

forskningsfrågor innebär att titta på hur klassrumsförutsättningar ser ut för IKT-verktygens 

användning, anses antalet klassrumsobservationer vara tillräckligt.  

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

Efter att enkätundersökningarna samlats in och observationerna gjorts, sammanställdes 

enkätundersökningens svar i diagram och observationerna renskrevs. Den informationen som sedan 
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var väsentlig ifrån sammanställningarna kopplades ihop med forskningsfrågorna och passades in i 

olika resultatdelar, som till sist gav en helhetsanalys (Holme & Solvang, 1997, s. 141) 

3.5. Etiska aspekter 

Vid kontakt med de flerspråkiga gymnasieeleverna delgavs information om att deras deltagande var 

frivilligt i form av ett följebrev (se bilaga 1) samt muntligt, vilket går i linje med Vetenskapsrådets 

(2012) fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. I följebrevet (se bilaga 1) står syftet med undersökningen och att undersökningen 

enbart är till för dem och Stockholms universitet, samt att enkätundersökningen görs digitalt vilket 

minimerar risken för att deras identitet skulle kunna skönjas. Den elektroniska enkäten skickades ut 

med en länk i ett e-postmeddelande till de 60 flerspråkiga eleverna, och varje elevs e-postadress kan 

inte skönja deras identitet. Med tanke på att alla deltagande gymnasieelever är över 15 år, behövdes 

inte ett samtyckeskrav som annars krävs ifrån målsman enligt Vetenskapsrådets principer 

(Vetenskaprådet, 2012). 

3.6. Metoddiskussion 

Valet att kombinera två metoder i sammanställningen av resultatet, observationer och 

enkätundersökningar, är enligt Holme & Solvang (1997) gynnsamt, eftersom metoderna kan 

kompensera varandra för deras svagheter respektive styrkor.  

I denna studie har klassrumsobservationerna kunnat kompensera och stärka det som behövde stärkas 

från enkätundersökningens svar. Exempelvis det faktum att eleverna använder sina laptops på varje 

engelsklektion vilket klassrumsobservationerna bekräftar men inte enkätundersökningen. 

Klassrumsobservationerna visar också att några elever inte kan koncentrera sig på engelsklektionerna 

för att de gör annat med sin laptop än skolarbete vilket dock enbart stämmer överens med en 

respondents svar i enkätundersökningen (jfr, kap. 4.2.2). En sak som kan inverka på validiteten av 

resultatet är att eleverna har annat modersmål än svenska och därmed har de haft svårt att svara på 

vissa frågor i enkäten, dock har validiteten säkerställts av att en testenkät först gjordes innan 

huvudundersökning genomfördes (jfr, kap.3.2.1) och eleverna på språkintroduktionsprogrammet måste 

ha en miniminivå av svenska kunskaper som motsvarar Europarådets nivåskala B1 för att få gå på 

språkintroduktionsprogrammet (SFS, 2010:2039).  

Då eleverna har fått svara på vissa enkätfrågor som gällt alla deras användning av IKT-verktyg från 

början av terminen kan den validiteten ifrågasättas. Undersökaren vet inte hur alla engelsklektioner har 

sett ut från början av terminen, men de passiva och oförväntade för elever och lärare 

klassrumsobservationerna bekräftar några av engelsklektionernas utseende vad gäller elevernas 

användning av laptops vilket stämmer överens med elevernas enkätsvar (jfr, kap.4.2.2). 

Därför är dessa två metoder tillfredställande till de frågeställningar som angavs, och finns det inga 

anledningar till tveksamhet vad gäller validitet eller tillförlitlighet av studien på något sätt. 
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4. Resultat 

Resultatet kommer att beskrivas enligt tre teman som är kopplade till en eller flera frågeställningar. I 

dessa teman kommer statistiskdata från enkätundersökningen att beskrivas och kommentarer i form av 

citat ibland att sammanfattas om respondenterna valt att skriva några. Det ska tilläggas att vissa citat 

som är svårlästa från respondenterna kommer att återges ordagrant i fotnoter, det vill säga eventuella 

stavfel och syftningsfel. Dessa citat kommer därför att omformuleras i uppsatsen, dock kommer andra 

små grammatiska fel som ändå gör respondenternas citat förståeliga inte redogöras i en fotnot.  

Första kapitlet (4.1) beskriver temat ”Klassrumsförutsättningar för att använda IKT-verktyg”. 

Frågeställning 1 kopplas till det kapitlet (jfr, kap. 1.1). 

I nästkommande kapitel (4.2) behandlas temat ”De flerspråkiga elevernas åsikter om och användning 

av artefakter under engelsklektionerna”. Temat kommer att behandlas i fem delrubriker som kopplas 

till frågeställning 3 (jfr, kap 1.1).  

I kapitel 4.3 heter temat ”Arbetssättet som de flerspråkiga eleverna föredrar under engelsklektioner” 

och det temat kopplas till frågeställning 2 (jfr, kap. 1.1).  

Slutligen i kapitel (4.3) delges resultatet av elevernas upplevda flerspråkighet, vilket ger information 

om varför respondenterna har valts att kallas flerspråkiga i denna studie. Detta kapitel kommer inte att 

kopplas till frågeställningarna utan står enbart med i resultatdelen för att beskriva respondenterna.  

4.1. Klassrumsförutsättningar för att använda IKT-

verktyg 

De tre klassrumsobservationerna visar att det finns 19 stycken eluttag i klassrum 1 som är placerade 

mestadels vid en fönstervägg av fyra väggar i klassrummet. 25 stycken eluttag finns i klassrum 2 och 

de är också placerade mestadels vid en fönstervägg av fyra väggar i klassrummet. Det finns till sist 23 

stycken eluttag i klassrum 3 där också de flesta eluttag är placerade vid en fönstervägg. I alla tre 

klassrum sitter eleverna med varsin laptop framför sig på bordet, där borden är placerade i en u-form 

riktad mot whiteboardtavlan eller projektorduken, vilket betyder att dessa artefakter sitter på samma 

vägg i alla de tre klassrummen. 

Under klassrumsobservationerna noterades att alla elever alltid har med sig sin laptop till 

engelsklektionerna, och att två elever behövde ladda sina laptops. Inga läsplattor eller smartphones 

observerades användas av eleverna. 
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4.2. De flerspråkiga elevernas åsikter om och 

användning av artefakter på engelsklektioner 

 Elevernas åsikter om vilken artefakt läraren borde ge sina 

instruktioner på  

Under klassrumsobservationerna noterades att de tre lärarna (lärare 1, 2, 3) både använder 

whiteboardtavlan och projektorduken för att ge eleverna instruktioner om lektionen. Lärare 1 och 2 

använder projektorduken, och lärare 3 whiteboardtavlan.   

Av de två artefakterna, whiteboardtavlan och projektorduken, tycker respondenterna (11 av 27) att de 

helst vill att engelsklärarens instruktioner ges på whiteboardtavlan under sin engelsklektion (se tabell 

1). Men lika många respondenter (11 av 27) säger också att det egentligen inte spelar någon roll vilken 

artefakt som läraren ger sin instruktion på under sin engelsklektion(se tabell 1). Projektorduken är den 

minst populära artefakten som engelskläraren borde ge sina instruktioner på enligt respondenterna (5 

av 27) (se tabell 1).  

Det ska tilläggas att det finns 2 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 1). 
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Tabell 1 

 

 

Sammanfattning av elevernas åsikter om lärarens användning av artefakter 
för instruktioner  
 

Respondenterna tycker att whiteboardtavlan är det bästa sättet för engelskläraren att ge instruktioner 

på (se tabell 1). En elev uttrycker sig följande angående whiteboardtavlan fördel: ”Det är flera elever 

som fokuserar när läraren ger sin instruktion, och genom whiteboardtavlans funktion kan flera elever 

se lärarens instruktion dessutom ger whiteboardtavlan oss elever möjlighet att delge våra åsikter”5. I 

en tolkning av denna respondents citat ses whiteboardtavlan som en artefakt för att kommunicera, inte 

att bara som en artefakt att ge instruktioner ifrån. En annan respondent hänvisar till att hen lättare lär 

sig saker via whiteboardtavlan med denna kommentar: ”Jag kan komma ihåg allting om hon skriver i 

tavlan”. Att kunna associera och komma ihåg instruktionerna är alltså en viktig funktion med denna 

artefakt enligt denna respondent.  

                                                      
5 ”För att det är flera elever som fokuserar, när läraren ger instruktion, och elever kan säga deras åsikter” 
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Tre respondenter som föredrog projektorduken som artefakt för lärarens instruktioner angav följande 

skäl; ”Det tar tid att sudda whiteboardtavlan”; ”eftersom jag tror man kan lära sig snabbt typ”6; ” 

Då kommer läraren dela med oss så jag får lära det efter lektionen också.”7. Tidsaspekten som två 

respondenter påpekar, visar att de tycker effektivitet i inlärningen är viktigt. Den tredje respondenten 

påpekar att instruktionerna från läraren via projektorduken kan delas med eleverna via internet, vilket i 

sig också är en effektivitetsaspekt.  

De respondenter som svarat att det inte spelar någon roll vilken artefakt som används för lärarens 

instruktioner angav följande skäl; ”För att alla är samma sak.”; ”det beror på lektionen tror jag”. 

Dessa respondenter tycker sammanfattningsvis att innehållet i lektionen är det viktigaste inte vilken 

artefakt som används av engelskläraren eftersom artefakterna inte gör någon skillnad för deras 

inlärning.  

 Elevernas laptopanvändande och åsikter om att lära sig engelska 

via sin laptop på engelsklektioner 

Under klassrumsobservationerna noterades följande tillrättavisande eller ignorerande beteende från 

engelsklärarna (lärare 1, 2, och 3) angående användningen av laptops under engelsklektionerna. Lärare 

1 sa till två elever att stänga laptoplocket och lyssna på lärarens instruktioner via projektorn. Lärare 2 

brydde sig inte om att tre elever tittade i sina laptops medan instruktionen för engelsklektionen gicks 

igenom på projektorn. Lärare 3 brydde sig heller inte om att fyra elever haft sin uppmärksamhet på 

sina laptops då instruktionen för engelsklektionen gåtts igenom på whiteboardtavlan. 

Den största delen (12 av 27 respondenter) av respondenterna tycker att de lär sig engelska ”bra” via sin 

laptop (se tabell 2). Sedan tycker nästan lika många (11 av 27) av respondenterna att de lär sig 

engelska ”ganska bra” via sin laptop (se tabell 2). Få (3 av 27 respondenter) respondenter tycker att de 

lär sig engelska ”jättebra” via sin laptop (se tabell 2). Till sist svarar bara en respondent av de 27 

respondenterna att hen lär sig engelska ”dåligt” via sin laptop (se tabell 2). Ingen svarade att hen lär 

sig engelska ”mycket dåligt” via sin laptop (se tabell 2).  

Det ska tilläggas att det finns 2 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 2). 

                                                      
6 ”Eftersom jag tror att man kan lära sig snnabt typ” 
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Tabell 2 

 

Sammanfattning av elevernas svar angående vad som är negativt och positivt 
med sin inlärning av engelska via sin laptop 
De respondenter som svarade att det går ”bra” att lära sig engelska via sin laptop är i majoritet (12 av 

27 respondenter, se tabell 2) och några respondenter angav följande skäl: ”Den gör att jag kan skriva 

en bättre text eftersom allt korrigeras i en laptop t.ex. grammatiska fel”8;” Det positiva är att jag lär 

mig engelska, och det negativa är att istället för att lära mig engelska brukar jag göra andra saker på 

min laptop”9; ”Jag tycker det går bra att lära mig via min dator, eftersom man kan söka på olika 

saker som man behöver för vår engelsklektion och få nya idéer”10.  

Sammanfattningsvis tycker dessa respondenter att en det går ”bra” att lära sig engelska med en egen 

laptop på engelsklektionerna, eftersom kan de använda autokorrekt via diverse skrivprogram på datorn 

och söka information på engelska via internet. Det ska tilläggas att en respondent skrev en negativ 

kommentar även fast hen tyckte att det går ”bra” att lära sig engelska via en laptop, då hen tycker att 

datorn kan göra det svårt att enbart koncentrera sig på skolarbetet under engelsklektionen.  

Vidare har några andra respondenter svarat att de tycker att det är ”bra” att de kan lära sig engelska via 

sin laptop eftersom datorn har översättningsprogram, emellertid upplevde en elev det som negativt att 

hen behövde använda en laptop för översättning vid prov. Följande kommentarer har dessa elever 

skrivit; ”Jag tycker faktiskt det är bra eftersom om man inte förstår några ord då kan man slå upp 

orden via Lexin eller liknande”11; ”för att man har snabb tillgång till översättningsprogram”12; 

                                                      
8 ”Det verkar att jag kan skriva bettre en text som allt bestämmer korrekt T,ex(grammatiker eller ....)”  

9 ”positiva är att jag lär mig engliska de negativa är att stället för engliska brukar jag göra andra saker” 

10 ”Jag tycker det går bra för alla eftersom man can söka på olika saker som man behöver för våra lektion 

och få nya idéer” 

11 ”Jag tycker faktisk är bra eftersom om man förstår inte några ord då kan man slår upp på lexin eller vad 

som helst” 
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”för att jag kan översätta”; ”Att jag via datorn kan lära mig engelska är positivt men att jag behöver 

använda mig av datorn när jag ska göra engelskaprov är negativt eftersom jag vill förstå orden innan 

provet så att jag inte behöver översätta orden via datorn”13.  

De respondenter som har svarat att de lär sig engelska ”ganska bra” via sin laptop angav sina skäl på 

följande vis: ”det är bra att ha sin dator för i den kan man anteckna, spara texter, spara frågor till 

texter och andra saker”14; ”Det är positiv eftersom det finns massa länk man kan lära sig engelska, 

lyssna och kommentera”; ”Det är bra att använda dator som inlärningsmedel men jag tycker att det 

är bättre när elever själva kan lyssna på läraren och skriva ner allt för att då lär man sig bättre, 

tycker jag”; ”Man kan översätta och få reda på vad ordet betyder”; ”Eftersom vi har inte så många 

lektioner med engelska och dessutom jobbar vi inte så seriöst på dem lektionerna”15 ”vi jobbar 

ganska mycket med datorn i engelska så”  

Sammanfattningsvis har respondenterna kommenterat olika om varför de lär sig engelska ”ganska bra” 

via sin laptop. Först och främst har de svarat att de det är ”ganska bra” att kunna ha allt som de 

producerat samlat på ett och samma ställe, som i sin laptop, då de lär sig engelska. Det är också 

”ganska bra” att en laptop ger tillgång till internet med länkar som du kan klicka på och lyssna på 

saker och kommentera saker. Några respondenter har också nämnt att översättningsverktygen på 

datorn är ”ganska bra”. Två respondenter har nämnt några negativa saker med sin inlärning av 

engelska via sin laptop, nämligen att det inte görs seriöst och att eleverna borde lyssna mer på läraren 

för det är den som ska tillgå eleverna med kunskap i engelska inte en laptop.  

De respondenter som tyckte att de lär sig engelska via sin laptop ”jättebra” angav följande skäl: ”För 

att det är min egen dator och om jag ska ha någon läxa jag kan jag ta hem datorn och göra den 

där”16; ”att man kan koncentrera sig på egen hand”17.  

Sammanfattningsvis ser dessa respondenter sin inlärning av engelska via egen laptop som något jätte 

positivt i och med att de också kan lära sig engelska hemifrån, därmed erbjuder en egen laptop dessa 

två respondenter ett individuellt lärande av engelska.   

                                                                                                                                                                      
12 ”för att man har snabb tillgång till translation” 

13 ”jag förstår engelska är positivt och jag behöver data i prov är negativt eftersom jag behöver översätta” 

14 ”det är bra att ha sin egen data där man kan anteckna, ha texterna och frågor till detta och andra 

saker” 

15 ”Eftersom vi har inte så många lektion med engelska desutom jobbar inte så seriöst” 

16 ”För att det är min dator om jag ska ha någon läxa jag kan göra i hem också” 

17 ”att man för koncentrera sig på egen hand” 
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 Elevernas användning av översättningsverktyg på 

engelsklektioner 

Tabell 3 

 

Enligt statistiken från tabell 3, har de flesta(19 av 26 respondenter) respondenterna svarat att de använt 

en hemsida på datorn för att översätta ett ord på engelska. Översättningshemsidan som är populärast 

enligt 14 respondenters angivna kommentarer (19 kommentarer av 26 respondenter) är 

GoogleTranslate. Därefter nämns Oxford Dictionary av en respondent, English Dictionary av en 

respondent, Lexin av en respondent och TheFreeDictionary av en respondent. En respondent minns 

inte namnet på översättningshemsidan. Cirka en fjärdedel av respondenterna (6 av 26 respondenter) 

har inte använt en översättningshemsida på sin engelsklektion, och en respondent vet inte om hen har 

använt en översättningshemsida när hen lärt sig engelska (se tabell 3).    

Det ska tilläggas att det finns 3 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 3). 
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Tabell 4 

 

Vad som går att utläsa ifrån tabell 4 är att (16 av 26 respondenter) svarat att de använt sig av en 

översättningsapp när de lärt sig nya ord i engelska. I kommentarerna där respondenterna angav namn 

på översättningsappen är Google Translate den vanligaste som används översättningsappen (8 elever 

använder den appen). Därefter nämns översättningsappen Translate av 3 respondenter. English 

Dictionary och Lexin är två lika populära översättningsappar eftersom två respondenter angav dessa. 

Sist men inte minst nämner en respondent översättningsappen Babbel.  

Sex respondenter av tjugosex respondenter har inte använt en översättningsapp och en respondent vet 

inte om hen använt en översättningsapp (se tabell 4).  

Det ska tilläggas att det finns 3 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 4). 

 Omfånget av artefakter som använts av eleverna för 

språkinlärning på engelsklektioner 

Tabell 5 

 



21 

 

Enligt statistiken från tabell 5 har flest (15 av 26 respondenter) respondenter svarat att de använt 

Youtube för att lära sig engelska på en engelsklektion. Därefter har fjorton respondenter (14 av 26 

respondenter)svarat att de använt läroplattformen Fronter. Sedan har tio respondenter (10 av 26 

respondenter) svarat att de skriver blogg för att lära sig engelska. IKT-verktyget ”Key note” har åtta 

respondenter (8 av 26 respondenter) svarat att de använt för att lära sig engelska. Det sociala mediet 

Facebook har sju (7 av 26 respondenter) respondenter för använt för inlärning av engelska på 

lektionen. IKT-hjälpmedel som de kallas; ” program på datorn som läser upp din text” eller ” program 

på datorn som spelar in din röst”, har fem respondenter (5 av 26 respondenter) respektive fyra (4 av 26 

respondenter) respondenter använts sig av för att lära sig engelska på lektionen(se tabell 5). 

Vidare har fyra respondenter (4 av 26 respondenter) svarat att de skapat en egen hemsida för att lära 

sig engelska, och samma svarsfrekvens gäller för användningen av en elektronisk tankekarta. Att 

kommunicera på olika sätt som genom ”chatt”, ”Skype”, och ”Twitter” har en respondent (1 av 26 

respondenter) gjort på en engelsklektion för att lära sig engelska. En respondent har också använt sig 

av ”Wordle” och gjort fina ordmoln i sitt lärande av engelska via sin laptop (1 av 26 respondenter). 

Ingen har svarat att de använt IKT-verktyget ”Padlet” som är ett verktyg där du kan skapa en virtuell 

vägg på internet, och på den virtuella väggen kan du skapa tankekartor eller presentationer.   

Det ska tilläggas att det finns 3 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 5).  
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Tabell 6 

 

 

Här kommer enbart de höga och låga svarsfrekvenserna från tabell 6 att redovisas, eftersom de anses 

mest intressanta för undersökningen.  

Enligt tabell 6 har flest respondenter (11 av 27 respondenter) svarat att de ofta använt sig av böcker på 

sina engelsklektioner, sedan början av vårterminen 2015 och framåt. Svarsfrekvensen hos 

respondenterna är också hög (9 av 27 respondenter) på svarsalternativet ”ibland” vid användningen av 

övningsböcker för att läsa och skriva och för användningen av penna och papper (se tabell 6).  

Den artefakt som använts minst på engelsklektionerna sedan vårterminen 2015 började är läsplattan(se 

tabell 6). Femton respondenter har svarat att de aldrig använt sig av en läsplatta (se tabell 6). 

Dessutom har en nyhetstidning inte använts under engelsklektionerna så ofta då 80 procent av 

respondenterna svarat att de använt denna artefakt sällan eller aldrig (se tabell 6).   

Det ska tilläggas att det var 2 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 6). 
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 Elevernas åsikter kring om de lärt sig mera och bättre engelska 

via diverse IKT-verktyg och andra artefakter på engelsklektioner 

Majoriteten av eleverna sett från tabell 8, det vill säga 15 av 26 respondenter tycker att de lärt sig 

bättre och mera engelska på engelsklektionerna genom att använda diverse IKT-verktyg och andra 

artefakter som fanns i enkätfrågorna 9 och 6 (se tabell 8; se bilaga 2). Dock svarar ca en tredjedel, 9 av 

26 respondenter, att de inte vet med sig om de lärt sig mera och bättre engelska (se tabell 8). Vidare 

svarar 2 respondenter av 26 respondenter att de inte lärt sig någon engelska genom att använda diverse 

IKT-verktyg och andra artefakter från enkätfrågorna 9 och 6 (se tabell 8; se bilaga 2).  

Tabell 8 

 
Sammanfattning av respondenternas kommentarer om varför de lärt sig  mera 
och bättre engelska eller inte 
Respondenterna som svarade att de lärt sig mera och bättre engelska genom IKT-verktyg och diverse 

andra artefakter uppradade från enkätfråga 9 och 6 har kommenterat sina svar som följande: ”för att 

när man skriver på blogg då lär man sig hur man skriva bättre och läraren rättar dina fel”; ”jag har 

lärt mig mest hur man använder dator”; ”genom att höra hur man pratar”; ”för att det var extra 

träning”18, ”genom de speciella sidor som finns i dem”; ”Jag skrev på min blogg väldigt mycket och 

då fick man syn på hur bra din engelska egentligen är”; ”Det påverkar min hörförståelse och 

läsförståelse”19.  

Sammanfattningsvis kan dessa respondenters kommentarer beskrivas som att med hjälp av IKT-

verktyg och diverse andra artefakter har de lärt sig att skriva bättre via det multimodala verktyget 

blogg, där läraren har kunnat poängtera elevernas skrivfel, vilket synliggjort hur bra eller dålig deras 

                                                      
18 ”för att det var extra training” 

19 ”Det påverkar min hårförståelse och läsförståelse” 
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engelska är. Dessutom bidrar de olika hemsidorna på internet som används i engelska till en bättre 

inlärning av engelska. En respondent poängterar att hen lärt sig att använda datorn samtidigt som hen 

lärt sig engelska.  

De respondenter som svarade att de inte lärt sig mera eller bättre engelska eller som inte vet med sig 

om de gör det har inte kommenterat sitt svar.  

 

 

4.3. Arbetssättet som de flerspråkiga eleverna 

föredrar under engelsklektioner 

Tabell 7 

 

Det som går att utläsa ifrån tabell 7 är att de flesta av respondenterna (14 av 27 respondenter) skulle 

kunna tänka sig att dela sin laptop med en annan elev. Därefter har nio respondenter (9 av 27 

respondenter) svarat att de inte vet med sig om de vill dela sin laptop med en annan elev. Slutligen har 

fyra respondenter (4 av 27 respondenter) svarat att de skulle inte skulle kunna tänka sig att dela sin 

laptop med en annan elev.  

Det ska tilläggas att det var 2 bortfall på denna enkätfråga (se tabell 7).  

Sammanfattning av kommentarerna från respondenterna 
De respondenter som svarade att de kunde tänka sig att dela sin dator med en annan elev 

kommenterade sitt svar som följande; ”för att jag är snäll”; ”Man lär sig mer”; ”För att det är bra 

för språket”; Utvecklas.”;” Ja, För att gärna vill jag lära mig mer än jag kan”; ”Det är helt okej 
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eftersom det hjälper båda två som delar datorn.20”;”Det är absolut bra att dela saker, för då kan jag 

och den jag delar datorn med samtidigt lära oss engelska21;”Jag skulle göra det om någon annan 

behöver det.”22; ”Jag vill gärna hjälpa den jag delar med om den behöver hjälp ”23, ”varför inte? det 

är inget som kommer hända”. 

Sammanfattningsvis kan svaren från respondenterna tolkas som att de vill dela sin dator med en annan 

elev för att vara snäll, för att de då lär sig mera och för att de tycker om att lära sig saker tillsammans. 

De respondenter som inte vill dela sin dator med andra elever har här angivit sina skäl: ”för att jag kan 

inte lära mig då, för det kan bli mycket pratigt”; ”För att vi båda kommer inte få bra möjlighet att 

använda datorn.”; ”för att det är jobbigt, alla har dessutom sin egen dator”24; ”för att alla har sin 

egen dator, så vi behöver inte dela”.25 

Sammanfattningsvis vill dessa respondenter gärna kunna koncentrera sig på sin dator när de ska lära 

sig engelska, och att behöva dela en dator stör deras koncentration. Dessutom tycker två respondenter 

att det inte är optimalt att dela en dator eftersom alla elever redan har sina egna datorer.  

Några respondenter har också svarat att de inte vet med sig om de skulle vilja dela sin dator med en 

annan elev. Deras kommentarer lyder såhär: ”Det är svårt att bestämma just nu.  Man vet inte hur det 

skulle bli men troligtvis inte så spännande, för att om två personer skulle tycka annorlunda då skulle 

det bli svårt att dela dator.”26; ”Kanske eller nej, det beror på situationen.” 

Sammantaget är dessa respondenter osäkra över samarbetet och situationen som uppstår då eleven 

måste dela en dator med en annan elev, därför kan de inte besluta sig för om det är bra eller dåligt. 

                                                      
20 ”Det helt okej eftersom det hjälper både ni två som delar datorn.” 

21 ”Absolout det är bra att dela saker men data då kan jag och den andra person prata på engliska( 

träning” 

22”Ju jag skulle göra den om någon annan behöver det.” 

23 ”Jag vill gärna hjälpa om man bähöver” 

24 ”för att det är jobbigt, alla har sin egna dator” 

25 ”för att alla har egen dator. so vi behövs inte” 

26 ”Det är svårt att bestämma just nu. Man vet inte hur skulle det bli men troligtvis inte så spännande för 

att om två personer skulle tycka annorlunda då skulle det vara svårt.” 
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Tabell 8 

 

Enligt tabell 8 har flest respondenter (19 av 29 respondenter) svarat att de föredrar att arbeta i 

grupparbeten under engelsklektionen. Därefter har ca en femtedel av respondenterna (6 av 29 elever) 

svarat att de helst arbetar ensam under engelsklektionerna (se tabell 8). Till sist har 4 respondenter av 

29 svarat att de vet med sig om de vill arbeta i grupp eller ensam (se tabell 8).  

Inga bortfall på denna enkätfråga (se tabell 8).   

Sammanfattning av respondenternas kommentarer angående vilket 
arbetssättet som de föredrar att arbeta på under engelsklektionerna  
De respondenter som vill jobba i grupparbete på engelsklektioner har motiverat sitt svar så här: ”man 

kan lära sig mer än att lära sig ensam”; ”för att alla kan lära från varandra”;” För att det är bra för 

oss att samarbeta och att diskutera våra åsikter.  För då lär man sig nya ord och nya sätt att prata när 

man pratar med andra, dessutom hör man uttalet och det hjälper mycket”27; ”För att jag tror man 

trivs bättre i gruppen än man gör ensam”28; ”För att jag lär mig från andra, deras sätt att prata, vilka 

orden de använder och hur de uttalar de. Jag tar lite då och då från andra”; ”Det är lätt när man 

jobbar med andra.”; ”Eftersom man lär sig engelska när man pratar med andra människor.”; ”I 

grupparbete lär man sig mer från varandra”29 ”för att lära sig mycket kanske”; ”för att vi pratar och 

                                                      
27 För att det är bra för oss att samarbeta och diskuterar egen åsikt. för att man lär sig nya ord och nya 

sätt att prata när man pratar med andra dessutom hör man uttalet och det hjälper mycket.” 

28 ”För att jag tror man trivs bettre i gruppen ändå att man gör ensam.” 

29 ”I grupparbete eftersom man läe sig mer från varandra.” 
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kommunicerar med varandra i grupparbeten och förstärker då vår språkkunskap”30 ”Jag tycker att 

det är lättare att jobba ensam än att vara i grupp men ibland tycker jag om grupparbete också”; 

”Därför att helt ensam kan man inte lära sig ett språk utan man behöver någon som hjälper en.”31; 

”gruppen kan hjälpa varandra.”; ”Man lär sig bättre”.  

Sammanfattningsvis tycker dessa respondenter utifrån kommentarerna de ger att de lär sig ett språk i 

grupp och i interaktion med andra elever. De tycker att lär sig bättre uttal och nya ord eftersom de hör 

andras uttal och ord genom grupparbete. De tycker också att det är viktigt att vara behjälpsam när de 

jobbar i grupparbeten. Det ska tilläggas att en respondent dock tycker det är lättare att arbeta ensam 

men att grupparbete också går bra.  

De respondenter som hellre jobbar ensam än i grupp på engelsklektionerna har angett sina skäl som 

följer: ”för att i Syrien hade vi inte så mycket engelsklektioner och man lärde sig ingenting”32; ”För 

att det är tråkigt att sitta i grupp och plugga. Det är lite svårt också. Jag vill kunna plugga i lugn och 

ro.”33; ”För jag att lär mig när jag lyssnar på engelska via datorn.”34; ”Det är lättare att koncentrera 

sig”35. 

Sammanfattningsvis tycker respondenterna som vill jobba ensam när de lär sig engelska att de bättre 

kan koncentrera sig om sitter ensamma och studerar med datorn. Exempelvis kan de på egen hand 

lyssna på engelska via datorn kommenterar en respondent. En respondent kommenterar att hen inte lärt 

sig någon engelska i Syrien i skolan och därför sitter hen hellre ensam än i grupp och lär sig engelska. 

En respondent har svarat att hen tycker om att arbeta på båda sätt: ”verkligen både ensam och 

grupparbete”.  

4.4. Hur många elever som anser att de är 

flerspråkiga  

Enkätsvaren från första delfrågan av två på enkätfråga 1, handlar om antal språk som eleverna talar 

flytande (se bilaga 2) och på den delfrågan har enbart 33 procent (9 respondenter av 24, 5 bortfall) av 

respondenterna svarat att de är flerspråkiga, det vill säga fyllt i att de talar mer än ett språk flytande. 

Istället för att fylla i antal språk har alla respondenterna (totalt 29 av 29 respondenter) svarat vilka 

språk de talar flytande. Därför togs data från den andra delfrågan på enkätfråga 1 (se bilaga 2) och 

räknades om till procent, för att påvisa hur många procent av respondenterna som var flerspråkiga. Det 

ska tilläggas att ett bortfall finns på andra delfrågan på enkätfråga 1 då en respondents svar var 

”Parsiska”, som inte är ett språk.   

55 procent (16 respondenter av 29) har svarat att de pratar fler än ett språk flytande. Av 29 

respondenter har 44 procent (13 respondenter) svarat att de är enspråkiga, dock har ingen av dessa 

respondenter svarat att de är enspråkiga i engelska eller svenska. 

Eventuell orsak till  elevernas låga svarsfrekvens av upplevd flerspråkighet  

                                                      
30 ”för att vi pratar och kummunicerar med varandra och förstärkar vår kunnighet att parat” 

31 ”Darför att ensam kan man inte lära helt en språk ute något som hjälper di.”  

32 ”för att i Syrie det fanns inte det så mycket engleska lektioner och man lär sig ingenting” 

33 ”För att det är tråkigt att sitta med grupp och plugga det är lite svårt också. Jag vill ha lungt plugga.” 

34 ”För jag lär mig när jag är inne i datan och lyssnar på Engliskan.” 

35 ”Det är lätt att koncentrera mig” 
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Bakomliggande orsaker till att många elever har svarat att de är enspråkiga, kan vara att de är osäkra 

på sin språkförmåga i språken som de talar. Uppsatsen har ändå valt att kalla alla respondenter för 

flerspråkiga, eftersom att alla respondenter läser svenska som andra språk och måste ha kunskaper som 

motsvarar nivå B1 i svenska enligt Europarådets nivåskala för att gå på ett språkintroduktionsprogram 

(SFS, 2010:2039). 

5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras resultaten från studien i förhållande till resultaten från tidigare forskning 

kring IKT-verktyg, de teoretiska utgångspunkterna, och den Svenska läroplanen för grundskolan och 

förskoleklassen (2011) som denna uppsats valt att lyfta fram. Diskussionen är också uppdelad utefter 

de forskningsfrågor som studien är gjord på.  

5.1. Forskningsfråga 1 
”Vad finns det för klassrumsförutsättningar för att använda IKT-verktyg i engelska?” (jfr, kap. 1.1.)  

Utifrån klassrumsobservationerna kan sammanfattningsvis klassrumsförutsättningarna i alla klassrum 

anses som tillfredsställande vad gäller tillgång till eluttag (jfr, kap. 4.1.). Dock sitter dessa eluttag inte 

tillgängligt för alla elever i klassrummet, eftersom de flesta är placerade vid fönsterväggen. Enligt 

forskning är klassrumsförutsättningarna med En-dator-per-elev-modellen ett problem idag (Åkerlund, 

2013), eftersom flera klassrum inte har tänkt igenom klassrumsdesignen med eluttag, bord och stolar i 

kombination med användning av IKT-verktyg. Denna forskning överensstämmer med resultatet över 

hur det ser ut i klassrummen där de flerspråkiga eleverna lär sig engelska (jfr, kap. 4.1.). Resultatet 

visar också att engelsklärarna använder antingen whiteboardtavlan eller projektorduken utan problem 

när de har lektion vilket innebär att klassrumsförutsättningarna finns för användning av dessa 

artefakter (jfr, 4.1). Dock sitter dessa artefakter på samma vägg (jfr, 4.1.), vilket Åkerlunds (2013) 

forskning påpekar inte är optimalt om de ska kunna användas exempelvis samtidigt eller i omgångar. 

5.2. Forskningsfråga 2 
”Hur arbetar helst flerspråkiga elever för att lära sig engelska på engelsklektioner?” (jfr, kap.1.1). 

Enligt statistiken (jfr, kap. 4.3.) föredrar de flerspråkiga eleverna att arbeta i grupp när de lär sig 

engelska. Det går i linje med vad Vygotskijs (1978) sociokulturella lärandeteori förespråkar samt 

andra forskare kring språkinlärning (jfr, kap. 2.2., 2.2.1). Enligt resultatet (jfr, 4.2.7) är de flerspråkiga 

eleverna en heterogen klass, där de kommer med olika språkkunskaper, vilket kan vara en fördel när 

de ska interagera i lärandeprocesser enligt Vygotskijs (1978) sociokulturella lärandeteori.  

Det som går att utläsa ifrån resultatet (jfr, kap. 4.3) kan de flesta av eleverna tänka sig att dela sin 

laptop med en annan elev. Slutsatsen av det resultatet är att eleverna är ödmjuka inför möjligheten att 

behöva dela sin laptop med en annan elev. Enligt forskningen (Säljö & Linderoth, 2015) skulle 

”svaga” elever gynnas om de fick möjlighet att jobba tillsammans i grupp, då exempelvis ett delande 

av datorer som i resultatet skulle behöva ske (jfr, kap. 4.3). Säljö & Linderoths (2015) forskning 

stämmer därmed generellt överens med resultatet, vilket är positivt för framtiden då vissa av de 
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flerspråkiga eleverna inte lärt sig bättre och mer engelska via artefakterna, däremot kanske dessa 

istället har lärt sig att handskas med datorn men tyvärr har dessa elever inte kommenterat varför de 

inte lär sig bättre och mer engelska genom diverse artefakter (jfr, kap. 4.2.5). 

5.3. Forskningsfråga 3 
”Vad använder flerspråkiga elever IKT-verktygen till vad gäller språkinlärning på engelsklektioner?” 

jfr, kap 1.1). 

Tidigare forskning kring modellen En-dator-per-elev visar att motivationen och måluppfyllelsen ökar 

hos både lärare och elever vid användning av datorer (Tallvid & Hallerström, 2009). Denna studie har 

dock inte kunnat bevisa att motivationen ökar men däremot att måluppfyllelsen ökar hos eleverna 

eftersom merparten av eleverna har lärt sig mera och bättre engelska via sin laptop (jfr, kap.4.2.5.). 

Det kan bero på att de fått tillgång till olika IKT-verktyg som multimodala verktyg, IKT- hjälpmedel, 

och andra diverse artefakter som hjälper dem i lärandet av engelska (jfr, kap. 4.2.4; 4.2.3; 4.2.1). 

Vilket går i linje med Variationsteorins effekt på lärandet (Marton & Booth, 2000; Marton & Pang, 

2006; Marton & Mun Ling, 2007; Pang, 2003; Tan, 2009). Bueno-Alastuey & Lopez Perez (2014) 

forskningstudie stämmer någorlunda överrens med resultatet(jfr, kap. 4.2.5), eftersom några av 

respondenterna i resultatet också tycker att de lärt sig bättre uttal, förbättrat sin produktiva förmåga, 

samt hör- och läsförståelse förmåga i engelska via IKT-verktygens användande, men ingen i resultatet 

(jfr, kap. 4.2.5.) har nämnt att de förbättrat sin engelska vokabulär som elevgruppen i 

forksningsstudien av Bueno-Alastuey & Lopez Perez (2014).  

Enligt klassobservationerna har vissa elever svårt att lyssna på lärarens instruktioner då de har sin 

laptop framför sig (jfr, kap. 4.2.2.). Enligt Tallvids (2015) forskning är elevernas dåliga beteende 

gentemot läraren, som här uppdagas, något som alltid funnits i skolan och något som lärare måste våga 

säga till om, genom att be eleverna att stänga laptoplocket. 44 % av respondenterna tycker att de lär 

sig engelska via sin laptop bra (jfr, kap. 4.2.2). Det är inte ens hälften. Enligt forskningen är En-dator-

per-elev-modellen ny för många skolor (Fleischer, 2013) och därför kanske inte alla de flerspråkiga 

eleverna är vana vid att lära sig engelska via en egen laptop. De flerspråkiga eleverna kommer också 

ifrån länder där de inte haft tillgång till datorer innan, och det är därför en färdighet i sig som de måste 

lära sig vilket en elev poängterar i resultatet (jfr, kap. 4.2.5).  

Tidigare forskning (Vygotskij, 1978) har påvisat att språkinlärning och språkutveckling sker genom 

interaktion med andra människor med hjälp av artefakter (jfr, kap., 2.2.1). Dessutom är många 

forskare överens om att språkutvecklingen förstärks om flerspråkiga elever får använda de språk de 

ska lära sig i skolan ofta och i interaktion (Gibbons, 2013; Maaike & Meestringa, 2010; Schleppegrell, 

2004; Göteborgs universitet, 2006). All denna språkforskning överensstämmer med resultatet (jfr, kap. 

4.2.2; 4.2.4; 4.2.5). Resultatet från kapitel 4.2.4 visar nämligen att en variation av IKT-verktyg, 

multimodala verktyg och artefakter används av eleverna på engelsklektionerna som idkar till 

kommunikation. Förvånansvärt visade sig de kommunikativa IKT-verktygen; ”Skype”, ”Twitter” och 

”chatt” enbart användas av en elev för hens engelska inlärning på engelsklektionerna (jfr, kap.4.2.4). 

Positivt med resultatet är att det multimodala IKT-verktyget blogg är använt i undervisningen av 

engelska, vilket främjar elevernas kommunikativa förmåga (jfr, 2.6.1). Det resultatet överensstämmer 

också med Erstads forskning (2010) kring processskrivande på dator (kan liknas vid skrivande av 

blogg) och hur språkutvecklande det är. Vidare, överrenstämmer det resultatet också med Vigmo & 

Lantz-Anderssons (2013) forskning som visar att eleverna via bloggandet interagerar med varandra på 

ett autentiskt sätt, samt lär sig att argumentera på ett konstruktivt sätt. 
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Dessutom användes det multimodala verktyget Youtube mest av eleverna för att lära sig engelska (jfr, 

4.2.4). Erstads (2010) forskning kring Youtube som läromedel visar att elever via Youtube blir 

producenter av kunskap istället för som det alltid varit mottagare av kunskap, dock förtäljer inte 

resultatet om eleverna är producenter av kunskap via Youtube. 

Resulatet visar också att några elever använder sig av det multimodala verktyget Facebook på sina 

engelsklektioner. Enligt Lampe et al. (2011) forskning menar att Facebook är en ny läroplattform där 

elever kan samarbeta  ”utanför” klassrummet, och som också enligt Lampe et al.  (2011) ökar 

motivationen hos eleverna. Dock förtäljer inte resultatet vad Facebook har använts till under 

engelsklektionerna, och om det har varit motiverande för eleverna att lära sig engelska. Men att 

Facebook har använts av eleverna på en engelsklektion är intressant och något som enligt Åkerlund 

(2013, s. 23) forskas mer på om varför.   

Resultatet visar att eleverna använder olika IKT-verktyg exempelvis översättningsprogram som app på 

sin smartphone eller i datorn, blogg, samt olika gamla traditionella artefakter exempelvis papper och 

penna och skönlitteratur för sin engelskainlärning i skolan(jfr, 4.2.3; 4.2.4). Den variationen av 

artefakter överrensstämmer med Variationsteorin (Marton & Booth, 2000; Marton & Pang, 2006; 

Marton & Mun Ling, 2007; Pang, 2003; Tan, 2009), som går ut på att använda våra olika erfarenheter 

i nya lärandesituationer, för det är då vi lär oss något. Eleverna sätts in i olika lärandeprocesser med 

hjälp av användandet av olika artefakter, vilket gör att de lättare lär sig engelska då de kan associera 

dessa situationer till olika lärande moment. Det överrenstämmer med Skolverkets läroplan för 

grundskolan och förskoleklassen som lyder att eleverna ska få lära sig olika sätt att ”söka, välja, och 

värdera texter och talat språk på engelska från internet och andra medier” (2011, s. 33).  

OECD (2014) och UNESCO (2008)poängterar att IKT-verktygen behöver användas på ett mera 

innovativt sätt. Denna gymnasieskola är på god väg i sitt innovativa tänkade, i och med att eleverna få 

blogga och använda Youtube på sina engelsklektioner, dock skulle skolan kunna variera sin IKT-

verktygsanvändning lite mera och exempelvis låta eleverna använda ”Padlet” för att göra tankekartor 

på en virituellvägg via internet.  

Ur en pedagogisk synvinkel är det ingen skillnad på vilken artefakt lärare använder på sina lektioner, 

framförde en lärare i en artikel i Lärarnas nyheter (2015). Det viktigaste är ändå att budskapet går fram 

till eleverna om vad de ska göra på lektionen. Resultatet säger också att det spelar ingen roll för 

eleverna vilket val läraren gör mellan projektorduken och whiteboardtavlan för att ge sina 

instruktioner, men om eleverna får välja åt läraren väljer de helst whiteboardtavlan (jfr, kap. 4.2.1.). 

Således har IKT-verktygens användning i det här hänseendet ingen större betydelse för eleverna, bara 

de vet vad de ska lära sig på engelsklektionen. 

Förvånansvärt få respondenter (13 av 27 respondenter) har svarat att de använder eller har använt en 

smartphone för att lära sig engelska på engelsklektionerna (jfr, kap. 4.2.4, tabell 6) och 5 av 15 

respondenter har svarat att de använt en läsplatta på engelsklektionerna (jfr, kap. 4.2.4, tabell 6). 

Dock svarar fler (16 av 26 respondenter) respondenter i resultatdelens kapitel (4.2.3., tabell 4) att de 

använt en översättningsapp på engelsklektionen. Vilket kan tyda på att smartphones och läsplattor 

används sporadiskt på engelsklektionerna, eftersom vissa elever kanske inte har tillgång till egen 

smartphone. Dock visar klassrumsobservationerna att elever inte använde någon smartphone eller 

läsplatta (jfr, kap. 4.1.).  
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5.4. Slutsatser av studien och framtidsperspektiv 

Som många forskare och andra rapporter har framfört (jfr, kap. 2.5.3)är behovet av studier som belyser 

hur lärandet går till med hjälp av IKT-verktyg mycket stort i Sverige.  

Slutsatserna av studien är att IKT-verktyget som används av eleverna är först och främst laptops, och 

elevernas laptops används mestadels till tre saker på engelsklektionerna; att surfa på Youtube, logga in 

på läroplattformen Fronter och att blogga. Alla dessa IKT-verktyg och andra artefakter som eleverna 

använder är generellt språkutvecklande eftersom de verkar användas i varierad form och omfång (jfr, 

kap. 4.2.4).  

Merparten av de flerspråkiga eleverna vill jobba i grupparbeten när de lär sig engelska i skolan (jfr, 

kap. 4.3). Slutsatsen av det är att eleverna verkar vara medvetna om hur individen bäst lär sig ett språk.  

Klassrumsförutsättningarna i klassrummen där eleverna lär sig engelska var sammanlagt generellt 

goda. Det beror på att klassrummen har tillräckligt med eluttag för att ladda flera laptops, och 

dessutom behöver de inte laddas ofta. Emellertid behöver klassrumsförutsättningarna förbättras, de 

flesta eluttag satt på en och samma fönstervägg, placeringen av borden i klassrummen i en u-formation 

gör att alla elever inte når alla eluttag. Whiteboardtavlan och projektorduken sitter på samma vägg 

vilket inte är optimalt ifall engelskläraren eller eleven vill kunna använda båda artefakter på samma 

gång eller i omgångar på en lektion (jfr, kap. 4.1)  

Eleverna tycker generellt att det går bra att lära sig engelska via sin laptop, och mer än hälften tycker 

att de lärt sig mera och bättre engelska genom de olika IKT-verktygen som de använt på 

engelsklektionerna (jfr, kap. 4.2.2;4.2.5). Det visar att en laptop är en tillfredsställande artefakt för 

inlärning, dock ska det påpekas att vissa elever nämnde att de ibland har koncentrationssvårigheter på 

skolarbetet då de har en laptop tillhands (jfr, 4.2.2).   

Det behövs mera forskning på flerspråkiga elevers inlärning av språk via olika artefakter och speciellt 

hur IKT-verktyg används av flerspråkiga elever för inlärning. För alla IKT-verktyg är nya artefakter 

inom skolvärlden som också är här för att stanna och därmed en tillgång i lärandet.  

I framtiden rekommenderas ytterligare studier kring IKT-verktyg och dess användning för inlärning i 

skolan, men eftersom IKT-verktygen snabbt blir fler hinner forskningen därför inte riktigt med 

(Fleischer, 2013). Dessutom finns det brister i dagens lärarutbildning vad gäller generell kunskap till 

alla lärarstudenter om IKT-verktyg i skolan och elevers användande av dem (Trageton, 2014; Tallvid, 

2015), vilket denna uppsats också ville bringa kunskap om. 
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Bilaga 1 

 
2015-04-29 

Kära elev! 

Jag heter Johanna Grönblad och är en lärarstudent i engelska, som den här terminen skriver en uppsats 

om hur du som elev med annat modersmål än svenska lär dig engelska i skolan.  För att kunna skriva 

min uppsats skulle jag vilja att du fyllde i en elektronisk enkätundersökning under ca 10 min.  

Självfallet är ditt deltagande i enkätundersökningen frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst, dessutom har du också rätt att välja att inte svara på vissa frågor om du så önskar.  

Ditt svar från enkätundersökningen kommer att förvaras i säkert förvar och jag försäkrar att 

uppgifterna endast kommer till användning för denna uppsats. Varken skolan eller du som elev 

kommer att kunna identifieras i min uppsats.  

Tack för att du ställer upp!  

Undersökningen syftar till att utvärdera din inlärning av engelska! 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Grönblad 

jogr43339@student.su.se  

073–7002713 

Jag har tagit del av ovanstående meddelande och är beredd att delta. 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Fråga 1  

Hur många språk pratar du flytande?  

Vad heter språken som du pratar flytande? 

Fråga 2 

På vilket sätt lär du dig helst engelska i skolan? 

 ENSAM 

 I GRUPPARBETE 

 VET EJ 

Varför då? 

Fråga 3 

Skulle du kunna tänka dig att dela en dator med en annan elev på engelsklektionerna? 

 JA 

 NEJ  

 VET EJ 

Om JA eller NEJ, Varför?  

Fråga 4 

Hur upplever du din inlärning av engelska via egen dator på engelsklektionerna? 

 

Varför tycker du så? Vad är negativt eller positivt?   

Fråga 5  

På vilket sätt vill du att engelskläraren ger instruktioner på under lektionen? 
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Varför?  

Fråga 6  

Hur mycket används någon av dessa saker av dig på engelsklektionerna för inlärning av engelska? 

(Räknat från terminens början) 
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Saknar du något hjälpmedel i skolan för inlärning av engelska? OM JA, vad?  

Fråga 7 

Har du någon gång på en engelsklektion använt en hemsida på datorn för att översätta ett ord på 

engelska?  

 JA 

 NEJ  

 VET EJ 

Om JA, vad heter den hemsidan?  

Fråga 8  

Har du någon gång använt en app på en engelsklektion för att översätta ett ord på engelska?  

 JA 

 NEJ 

 VET EJ 

OM JA, vad heter den appen/apparna?  

Fråga 9  

Har du använt någon av dessa saker på engelsklektionerna för inlärning? 
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Fråga 10  

Har du lärt dig mera och bättre engelska på engelsklektionerna genom att använda några av sakerna 

från fråga 9 och 8? (se föregående frågor) 

 JA 

 NEJ 

 VET EJ  
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OM JA eller NEJ, varför? 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


