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ABSTRAKT 
 
Syftet med föreliggande arbete är att beskriva språkstuderande gymnasieelevers uppfattningar 
om vad de lär sig av att arbeta i grupp med det Internetbaserade kommunikationsverktyget 
eTwinning samt även utreda eTwinnings möjlighet till måluppfyllnad. Syftet är även att 
beskriva gymnasieelevers uppfattning av hur arbete i grupp inverkar på deras språkinlärning. 
Detta arbete bygger dels på en enkätundersökning och dels på en fokusgruppsintervju. I 
enkätsvaren framkom det att eleverna uppfattar att eTwinning bidrar positivt till deras 
språkinlärning och att eTwinning uppfyller ett flertal mål i läroplanen för de frivilliga 
skolformerna samt för kursplanen i Moderna språk. I den intervjubaserade delen av 
undersökningen synliggjordes elevernas uppfattningar om varför de upplever att eTwinning 
har en positiv inverkan på deras språkinlärning såsom enkätundersökningen visar. Eleverna 
beskrev att det som var positivt med eTwinning och således positivt för deras språkinlärning 
var en undervisning som är verklighetsanknuten och varierad. eTwinning gav dem även 
möjlighet att arbeta tillsammans och lära av varandra och detta var också positivt för deras 
språkinlärning. Slutsatsen blev att eTwinning med sitt fokus på arbete i grupp med 
Internetbaserad kommunikation är ett verktyg att använda i språkundervisningen då det 
förutom att uppfylla läroplanens intentioner dessutom har en positiv inverkan på elevers 
språkinlärning. 
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1 INLEDNING 
 
I kursplanen för moderna språk (Skolverket, 2011a:1) slås det fast att utbildningen i språk ska 
syfta till att ”[e]leverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 
meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga” och detta har alltid 
varit mitt fokus under mina år som språklärare. Jag vill att mina elever ska utveckla sina 
färdigheter i att läsa, tala, skriva och lyssna och mina elever förväntar sig resultat av sina ofta 
krävande språkstudier. Jag vill också att de ska uppfatta lärandesituationen som meningsfull. 
Hur språkinlärning ska gå till för att lärandet ska vara optimalt har livligt diskuterats och 
debatterats bland språkforskare, vilka har olika förslag på vad som skulle främja elevers 
kommunikativa förmåga. Även eleverna har tankar och idéer som framkommer vid 
kursplanering och kursutvärderingar och de återkommer ständigt till att kursboken inte 
upplevs som ett effektivt eller roligt verktyg i språkinlärningen. Det känns viktigt att som 
språklärare vara öppen för elevers åsikter och idéer om undervisningens innehåll och 
utformning för att på så sätt förnya språkundervisningen så att den känns attraktiv för fler 
elever och så att eleverna upplever att deras språkkunskaper utvecklas. 
 
Mot denna bakgrund blev jag intresserad av att arbeta med eTwinning som förespråkas starkt 
av Europeiska kommissionen med målet att förstärka språkinlärningen. eTwinning är ett 
verktyg som innebär arbete i grupp kring olika teman med hjälp av Internetbaserad 
kommunikation på bland annat chatt och forum mellan elever i olika europeiska länder. Det är 
”ett samarbete över gränserna utan resor, men med kvalitet, resultat och med kursplanens mål 
i fokus” (Internationella programkontoret, 2008). Ett projekt initierades med en grupp 
franskelever som visade stort intresse för att lära sig franska genom att kommunicera på 
Internet med andra franskstuderande i Europa.  Därför har jag valt att i denna studie analysera 
hur elevers språkinlärning stimuleras genom arbete i grupp med Internetbaserad 
kommunikation och min utgångspunkt är verktyget eTwinning. Det är elevernas uppfattningar 
om vad och hur de lär sig via eTwinning som är i fokus och som studeras i förhållande till 
modern språkforskning samt till styrdokumenten Gy2011 och kursplanen för moderna språk. 
Till skillnad från läraren har eleven inte teoretiska eller didaktiska kunskaper om 
språkinlärning. Däremot har eleven upplevelser, egna tankar och även idéer om 
undervisningens innehåll och utformning och det är där utgångspunkten i denna studie ligger.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utreda hur utveckling av allsidig kommunikativ förmåga i 
andraspråksinlärning kan åstadkommas med hjälp av arbete i grupp med det Internetbaserade 
kommunikationsverktyget eTwinning. Syftet är även att belysa gymnasieelevers uppfattning 
om hur och vad de lär sig via eTwinning och ställa det i relation till kursplanens mål samt 
aktuell språkforskning. 
 
Frågeställningar 

 
1. Vilken inverkan kan arbete i grupp med Internetbaserad kommunikation ha på 

elevers språkinlärning? 
2. Hur väl överensstämmer gymnasieelevers uppfattning om vad de lär sig via 

eTwinning med Gy2011 samt med målen för moderna språk? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Jag har valt att begränsa studien till att handla om det Internetbaserade verktyget eTwinning, 
samspelet mellan användandet av verktyget och målen i moderna språk, hur gymnasieelever 
uppfattar sin språkinlärning samt hur grupper och individer lär sig och hur samspelet mellan 
dem påverkar språkinlärningen. 

Studien gör således inte anspråk på att kartlägga hela fenomenet Internetbaserad 
kommunikation. Lärarperspektivet är ej heller i fokus för undersökningen, jag har exempelvis 
inte redogjort för lärares erfarenheter och syn på språkinlärning via Internetbaserad 
kommunikation. 
 

2 BAKGRUND 
 
Bakgrunden inleds med en kort beskrivning av verktyget eTwinning samt det eTwinning-
projekt som denna studie baseras på. Därefter följer en förankring i Skolverkets styrdokument 
Lpf 94 och Gy2011 samt kursplanen för Moderna språk från år 2000 samt 2011. Bakgrunden 
avslutas med en redogörelse för den teori som ligger till grund för studien. 

 

2.1 Beskrivning av eTwinning 
 
Europeiska kommissionen är tydlig med att påpeka att språken är en del av den kulturella 
identiteten och att goda språkkunskaper bidrar till integreringen i samhället. Den 
kommunikativa och funktionella språksynen genomsyrar Europeiska kommissionen som 
poängterar att den som kan flera språk också bättre kan utnyttja alla de utbildnings-, arbets- 
och affärsmöjligheter som finns (Europeiska kommissionen, 2008). EU:s flerspråk-
ighetspolitik innehåller två viktiga mål. Det första målet är att alla ska kunna tala minst två 
främmande språk förutom sitt modersmål. Det andra är att skapa ett öppnare samhälle där 
olika grupper och människor kommunicerar med varandra. Som en del i strategin för att 
uppnå målen introducerades eTwinning 14 januari 2005 av Europeiska kommissionen inom 
programmet Comenius för att skapa samarbete mellan skolor i Europa, öka den kulturella 
medvetenheten mellan barn och ungdomar samt för att förstärka språkinlärningen (Europeiska 
kommissionen, 2004).  

 

eTwinning är ett Internetbaserat verktyg i form av en portal1 som erbjuder digitala 
arbetsformer i form av olika stöd, verktyg och tjänster för att möjliggöra samarbete mellan 
europeiska skolor, ett samarbete över gränserna utan resor. På portalen, där drygt 100 000 
skolor är registrerade, kan lärare hitta samarbetspartners inom alla ämnesområden och inom 
alla årskurser från förskola till gymnasium och skolorna bestämmer tillsammans innehåll och 
form för samarbetet (Internationella programkontoret, 2008). 
 

 

                                                
1 http://www.eTwinning.net är den fullständiga adressen till eTwinnings portal. 
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2.1.1 Beskrivning av aktuellt eTwinning-projekt 
 
eTwinning-projektet som ligger till grund för denna studie var ett samarbete på franska mellan 
en svensk och en slovakisk gymnasieskola med projektnamnet ”Se connaître à travers les 
traditions”2 där huvuduppgiften var att eleverna skulle presentera varandras traditioner. De 
svenska eleverna läser steg 4 i franska. Projektet inleddes med personliga presentationer på 
Powerpoint. Därefter påbörjades själva projektarbetet med att eleverna sökte information på 
Internet om det andra landets traditioner, dvs. de svenska eleverna sökte information om de 
slovakiska traditionerna och vice versa. Informationen presenterades sedan i form av 
Powerpoints. Eleverna hade möjlighet att under faktainsamlandet kontakta partnerlandet för 
att ställa frågor samt för att kontrollera tillförlitligheten i informationen de funnit på Internet. 
Efter publiceringen av PowerPoint-presentationerna på eTwinning-sidan diskuterades 
korrektheten i den presenterade informationen samt likheter och skillnader mellan de olika 
ländernas traditioner i ett forum. Eleverna genomförde även enkätundersökningar i sina 
respektive länder för att ta reda på hur viktiga traditioner är samt hur de firas i hemlandet. 
Enkätundersökningarnas resultat publicerades och diskuterades i ett forum och i en chatt. 
 

2.2  Förankring i styrdokumenten 
 
Som utgångspunkt för den här studien har läroplanerna Lpf 94 (Skolverket, 1994) och 
Gy2011(Skolverket, 2011b) använts. Lpf 94 var aktuell för de elever som genomförde 
projektet men Gy2011 har i huvudsak använts då det är den nuvarande läroplanen. Även 
kursplanen för Moderna språk har varit aktuell och då både den äldre utgåvan från 2000 samt 
den nya från 2011. Enkäten formulerades med utgångspunkt i Lpf 94 samt kursplanen från 
2000. 

 
I Gy2011 uttrycks vikten av internationalisering och att eleverna ska bli medvetna om värden 
av kulturell mångfald: ”Internationella kontakter och utbildningsutbyte med andra länder ska 
främjas” (Skolverket, 2011b:2). Det betonas även att 
 

[e]tt internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett 
globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet. Undervisningen i 
olika ämnen ska ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess 
betydelse för Sverige samt förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare 
kontakter över nations- och kulturgränser. Det internationella perspektivet ska också 
bidra till att utveckla elevernas förståelse för den kulturella mångfalden inom landet. 
(Skolverket, 2011b:4, kursivering i original)  

 
Vidare står det att skolan skall sträva mot att eleven ”har kunskaper om internationell 
samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt 
och globalt perspektiv” (Skolverket, 2011b:6). 
 
I Gy2011 berörs även lärarens roll där det uttryckligen står att läraren skall åstadkomma att 
”eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt” (Skolverket, 2011b:7). Läraren ska även i undervisningen ha en balans mellan 
teoretiska och praktiska kunskaper för att på så sätt främja lärandet (ibid.). Arbetet ska 
organiseras så att eleven ”utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011b:7). Gy2011 framhåller också att  
                                                
2 Lära känna varandra via våra traditioner.  
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[k]unskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 
kunskapsformen. Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet 
att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. 
Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. (Skolverket, 2011b:4) 

 
Det står även att ”[s]kolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 
samt vilja att pröva och omsätta nya idéer i handling och lösa problem” (Skolverket, 
2011b:3). 
 
I kursplanen för Moderna språk (Skolverket, 2011a) slås det fast att utbildningen i språk ska 
syfta till att: ”[e]leverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och 
meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga”. I undervisningen 
ska eleverna få ”utveckla kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i 
olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket, 2011a:1). Det står även att 
undervisningen i Moderna språk ska bidra till att ”eleverna utvecklar språklig medvetenhet 
och kunskaper om hur man lär sig språk i och utanför undervisningen” (Skolverket, 2011a:1).  
Kursplanen betonar även att: 

 
[e]leverna ska få interagera i tal och skrift samt producera talat språk och olika texter, 
på egen hand och tillsammans med andra, och med stöd av olika hjälpmedel och 
medier. Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, 
information och lärande. (Skolverket, 2011a:1) 

 
Internationella kontakter ska sålunda främjas i undervisningen med hjälp av olika medier och 
andra hjälpmedel. 

2.3 Teoretisk bakgrund 
 
Teoridelen innehåller en översikt av det sociokulturella perspektivet på lärandet då det 
centrala i denna uppsats är att belysa hur elever når kunskap när de löser uppgifter kollektivt, 
såsom man gör i ett databaserat eTwinning-projekt. Det sociokulturella perspektivet 
intresserar sig för hur grupper och individer lär sig och hur samspelet mellan grupp och 
individ påverkar inlärningen (Säljö, 2000:18). Det sociokulturella perspektivet kan även 
noteras i Gy2011 där det klart uttrycks att ” [s]kolan är en social och kulturell mötesplats” 
(Skolverket, 2011b:2) samt att ”[e]leverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ 
och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra […] Vidare ska 
skolan utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens” (Skolverket, 2011b:4). 
 
Det finns enligt Dysthe (2003a:42) sex centrala aspekter på den sociokulturella synen på 
lärande som kommer att diskuteras nedan: 

 
1. Lärande är situerat. 
2. Lärande är huvudsakligen socialt. 
3. Lärande är distribuerat. 
4. Lärande är medierat. 
5. Språket är grundläggande i läroprocessen. 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 
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Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs teori om lärande och hans 
forskning handlade om att skapa förståelse för hur lärandet utvecklas hos människan (Dysthe, 
2003a:73). Vygotskij ansåg att människans utveckling sker på två nivåer (Säljö, 2000:35) och 
det går inte att skilja barnets utveckling och dess lärande åt (Claesson, 2007:31). Dels 
utvecklas vi biologiskt då vi lär oss kontrollera våra kroppsliga funktioner. Dels utvecklas vi 
till att bli sociokulturella då människan alltifrån födseln lär sig och tar till sig kunskap via 
kommunikation med omgivningen. Utvecklingen har inte längre att göra enbart med något 
som finns inom människan och som sätter gränser för människans lärande utan det är faktorer 
utanför människan som har betydelse för lärande. Även om Vygotskij talade om barnets 
språkutveckling kan hans principer med framgång appliceras på andraspråksinlärning enligt 
Snyder Ohta (2000:54). 

2.3.1 Lärande är situerat 
 
I ett sociokulturellt perspektiv är den första aspekten, dvs. att lärande är situerat, central. Det 
situerade lärandet innebär att den direkta omgivningen spelar en stor roll för inlärningen och 
Dysthe (2003a:42) talar om att lärande utgår från det fysiska och sociala sammanhang som 
individen befinner sig i, att ”[k]unskap existerar aldrig i ett vakuum; den är alltid ’situerad’, 
dvs. invävd i en historisk och kulturell kontext” (Dysthe, 2003a:34). Säljö (2000:146) redogör 
för en studie som handlar om gatubarn i Brasilien som säljer kokosnötter och hur väl de 
lyckas när de räknar under deras försäljning på gatan och hur mycket svårare de upplever 
samma sorts matematik i klassrummet. Denna studie illustrerar till vilken grad våra 
handlingar är situerade och vilken betydelse det fysiska sammanhanget har för människans 
förmåga att lösa problem. Inlärningssituationen ska följaktligen vara fylld av aktivitet och inte 
abstraktioner menar Claesson (2007:33) och det gäller för skolan att vara så autentisk som 
möjligt (ibid.). Dysthe (2003a:49) anser att lärare ska ställa autentiska frågor, dvs. frågor som 
läraren inte vet svaret på i förväg. Hon menar att denna typ av frågor får eleven att tolka och 
reflektera istället för att bara reproducera kunskap, för enligt den sociokulturella synen på 
kunskap är inte kunskap färdigkonstruerad och överförbar. Det finns ingen objektiv kunskap.  

2.3.2 Lärande är socialt 
 
Den andra aspekten på det sociokulturella perspektivets syn på lärande är att lärande i 
huvudsak är socialt. Detta innebär, enligt Vygotskij, att kunskap först skapas genom social 
interaktion för att därefter befästas hos individen i ett inre samtal (Lantolf, 2000:13). Dysthe 
förklarar det på följande sätt: 

 
Enkelt uttryckt utvecklas tänkandet från samtal med andra till inre samtal eller från 
yttre till inre dialog. På så sätt är individens tänkande kommunikationsformer som 
individen har mött, tagit till sig och sedan använder som resurs i kommande 
situationer. (Dysthe, 2003a:49) 

 
Kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte först och främst genom 
individuella processer. Kunskaper och färdigheter är inte något som finns i hjärnan från 
födseln, även om hjärnan kan utföra biokemiska processer som gör mycket avancerad 
inlärning möjlig: 
 

Dessa processer är en viktig förutsättning för vår förmåga att analysera begrepp, lösa 
ekvationer och skriva poesi. Men begreppen, ekvationerna och de poetiska uttrycken 
finns inte i hjärnan som sådan. De har i stället med innebörd och mening att göra, och 
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innebörd och mening är kommunikativa, och inte biologiska, företeelser. (Säljö, 
2000:21) 

 
Således betraktas alltså interaktion och samarbete inom det sociokulturella perspektivet som 
helt avgörande för lärande (Dysthe, 2003a:41). Individen är inte en passiv mottagare av 
intryck utan lär sig genom egna erfarenheter av att använda språket tillsammans med andra 
(Dysthe, 2003a:81) och den viktigaste lärmiljön är ”den vardagliga interaktionen och det 
naturliga samtalet” (Säljö, 2000:233). Dysthe anser att det är viktigt att det sociokulturella 
perspektivet involveras i lärandet för 

 
[l]ärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 
deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 
lärprocesserna; balansen mellan det individuella och det sociala är en avgörande 
aspekt på varje lärmiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och 
har att göra med omgivningen i vid mening. (Dysthe, 2003a:31) 

 
Människan lär sig genom att engagera sig i aktiviteter och språkets roll i läroprocessen 
kommer också in här; att formulera sin nya kunskap, dela den med andra, få reaktioner och 
kunna diskutera vad man förstår och inte förstår är väsentligt för lärandet (Dysthe, 2003a:51). 
Genom egna erfarenheter av att använda språket i gruppsammanhang utvecklas språket. 
Eleverna får vara aktiva i kamraters sällskap, vilket ofta ses som lustfyllt lärande av både 
lärare och elever. Lärande har med ett aktivt deltagande och med relationer att göra, inte med 
passivitet (Dysthe, 2003a:81). Det är genom samtal med varandra i en sociokulturell miljö 
som lärande sker. Vygotskij menar, enligt Dysthe, att det som en elev klarar av tillsammans 
med andra idag, kan eleven klara ensam i morgon och detta är en process som Vygotskij 
beskriver med hjälp av sin metafor om människans utvecklingszoner, ”the zone of proximal 
development (ZDP)” (Lantolf, 2000:17). ZDP är skillnaden mellan vad en person kan 
åstadkomma själv utan stöd och vad samma person kan åstadkomma tillsammans med en 
vuxen eller med mer kompetenta kamrater (ibid.) och inlärningspotentialen ligger i denna nära 
utvecklingszon. Här finns färdigheter som eleverna ännu inte behärskar, men som de kan 
tillägna sig med hjälp av andra elever eller lärare. ZDP blir ”en mötesplats för individens 
tänkande och de sociokulturella omgivningar hon lever i” (Løkensgard Hoel, 2003:288). 
Människan är ständigt under utveckling och i varje situation kan vi ta till oss, appropriera 
kunskap från människorna i omgivningen genom ett socialt samspel (Säljö, 2000:120). Den 
som t.ex. håller på att lära sig simma och övar bentag är då i ZDP, men hade simläraren utan 
övning direkt, kastat eleven i djupt vatten hade han eller hon överskridit gränsen för ZDP 
(Claesson, 2002:32). Claesson förklarar Vygotskijs syn på detta sätt: 
 

Först är det mycket som är nytt för den som ska lära sig; han eller hon befinner sig i 
periferin. Så småningom blir mer och mer bekant, och den lärande människan börjar 
röra sig från periferin mot centrum. (Claesson, 2002:29) 
 

För läraren gäller det att skapa förutsättningar så att eleven klarar av mer och mer på egen 
hand, men utgångspunkten för allt lärande är att eleven först lär sig tillsammans med andra. 
Hur arbetsuppgifterna är utformade är dock viktigt och att bara låta elever arbeta i grupp är 
inte tillräckligt för att denna process ska ske. För att samtalen i grupp ska leda till kunskap 
krävs det att uppgifter förutsätter samtal och att samarbete uppmuntras (Valfridsson, 
2009:34). På så sätt kan gruppen diskutera sig fram till en lösning och den kunskap de 
gemensamt kommit fram till kan sedan internaliseras av individerna i gruppen (ibid.). Snyder 
Ohta påpekar att utveckling inte kan ske om för mycket handledning ges eller om uppgiften är 
för lätt (2000:52). 
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2.3.3 Lärande är distribuerat 
 
Den tredje aspekten på lärande inom det sociokulturella perspektivet handlar om att lärande är 
distribuerat. Lantolf menar att distribution är oumbärlig för att ny kunskap ska uppstå: 

 
It seems clear that people working jointly are able to co-construct contexts in which 
expertise emerges as a feature of the group. This is important, since without such a 
possibility it is difficult to imagine how expertise of any kind could ever arise. 
(Lantolf, 2000:17) 

 
Kunskap finns hos alla människor i en grupp, men denna kunskap skiljer sig mellan 
gruppmedlemmarna och för att få en helhetsförståelse måste individernas kunskaper 
distribueras i gruppen (Dysthe, 2003a:44). I en grupp har eleverna olika synvinklar och olika 
kunskaper om det lärostoff som behandlas och varje elevs röst lägger till och nyanserar det 
som sagts förut och genom att uttrycka sin förståelse går eleven ett steg framåt i sin förståelse. 
Den enskilde elevens förståelse skulle ha varit mer ofullständig om eleven arbetat individuellt 
med samma stoff (Dysthe, 2003b:326). Det är ”avgörande för den enskilde elevens motivation 
och lust att lära om skolan klarar av att skapa interaktionsformer och en miljö där den 
enskilde känner sig accepterad och uppskattad både som en som kan något och som kan bidra 
till de andra, för det gemensamma” (Dysthe, 2003b:327, kursivering i original).  

2.3.4 Lärande är medierat 
 
Den fjärde aspekten är begreppet mediering, dvs. att lärande är medierat. Vygotskij ansåg att 
för att lärande ska kunna ske måste omvärlden ”medieras” eller förtolkas för människan 
(Säljö, 2000:66). Anledningen är att människor inte står i direkt kontakt med omvärlden, 
istället använder vi redskap för att hantera den (Lantolf, 2000:1). Mediering är ett begrepp 
som används om alla typer av redskap, även kallad artefakt, som medierar lärande, och de kan 
vara såväl fysiska som intellektuella. Det viktigaste intellektuella medierande redskapet för 
människan är språket (ibid), men en artefakt kan även vara fysisk: 

 
If a task is especially difficult […] the person has the option of seeking help from 
other people […] Alternatively, the person may seek assistance not in some other 
person, but in particular artefacts made available by the culture […] consult a book, 
use a calculator or computer. (Lantolf, 2000:15) 
 

Oavsett om redskapet är fysiskt eller intellektuellt förändras det under tid när det överförs från 
en generation till en annan, då varje generation omarbetar redskapet för att passa sina behov 
(Lantolf, 2000:1). Under mänsklighetens historia har alltfler mänskliga kompetenser flyttats 
ut i fysiska artefakter som exempelvis miniräknare och vinkelhakar (Säljö, 2000:75) och med 
tiden förändras inte bara vad och hur mycket vi lär oss utan också på vilket sätt vi tar del av 
kunskapen (Säljö, 2000:233). Allt detta beror på i vilka kulturella omständigheter människor 
lever. Människor lever i en sociokulturell verklighet, poängterar Säljö (2000:240), och har 
tillgång till olika former av verktyg (intellektuella och fysiska) som hjälper dem att bygga upp 
och utveckla sin kunskap. Ett exempel på en högst aktuell fysisk artefakt är IKT, dvs. 
informations- och kommunikationstekniken, som har förändrat vårt sätt att inhämta kunskap 
och att kommunicera. Säljö (ibid.) menar att informations- och kommunikationstekniken kan 
ses som en logisk förlängning av människans längtan efter att kommunicera med andra. 
Människans möjligheter att hålla kontakt med andra människor blir i ännu större utsträckning 
oberoende av fysisk samvaro då e-post och chatt tillåter oss att kommunicera även i realtid 
oavsett geografiskt avstånd. Genom Internet kan vi dessutom få tillgång till virtuella 
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mötesplatser som påminner om fysisk miljö. All datamedierad komunikation är skriftlig, men 
den har många talspråkliga drag (Dysthe, 2003c:295). Man skiljer mellan synkrona och 
asynkrona samtal där synkrona samtal betyder att man samtalar i realtid dvs. är ute på nätet 
samtidigt, medan asynkrona samtal betyder att inlägg skrivs och läses vid ett tillfälle som 
passar en själv (ibid.). Dysthe menar att både den synkrona och den asynkrona skriftliga 
diskussionen 
 

har något av det muntliga språkets informella prägel, men kan bättre karakteriseras 
som en hybridgenre mellan de två skriftliga genrer, nämligen, utredande skrivande 
som ofta kallas ’fri skrivning’ eller ’tankeskrivande. (Dysthe, 2003c:314) 

 
Fördelen med den asynkrona diskussionen rent läromässigt är att inläggen som skrivs är mer 
genomarbetade och ger ett större djup i en diskussion än de inlägg som skrivs synkront som 
följaktligen är mer spontana (Dysthe, 2003c:314). 

2.3.5 Språket är grundläggande i läroprocessen 
 
Det viktigaste intellektuella verktyget för att ta till oss kunskap, enligt Vygotskij, är språket 
som är grundläggande i läroprocessen och även är den femte sociokulturella aspekten på 
lärande. Enligt sociokulturell teori innehåller varje språklig framställning värderingar som är 
bärare av kulturell och historisk tradition (Dysthe, 2003a:47) och ”[s]pråket är samtidigt ett 
kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap. Det är därför det kan fungera 
som en länk mellan kultur, interaktion och individens tänkande” (Säljö, 2000:87, kursivering i 
original). Det är genom samtal med varandra som språk utvecklas och det är genom språket 
som barnets intellektuella utveckling börjar: 

 
Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter. 
Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som 
barnet blir medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd 
iakttagelser som man skulle kunna göra i varje situation. (Säljö, 2000:37) 

 
Vidare skriver Säljö att ”språket är den mest unika beståndsdelen i mänsklig 
kunskapsbildning och mer generellt, i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter 
med varandra” (2000:82). Vygotskij ansåg att genom att lära oss att tala med andra i vår 
omgivning kan vi sedan samtala med oss själva och detta skapar en intellektuell utveckling 
hos människan. Individens tänkande kommunikationsformer är sålunda något som individen har 
mött, tagit till sig och sedan använder som resurs i kommande situationer (Dysthe, 2003a:49). 
Kommunikativa processer är en förutsättning för lärande och utveckling (Dysthe, 2003a:48) 
och i skolan är det oundvikligt att språket är det viktigaste medierande redskapet för lärande, 
då man i skolsituationen inte kan lära sig allt genom egna erfarenheter (Säljö, Riesbeck & 
Wyndhamn, 2003:223). Vidare anser Dysthe att ”att formulera sin spirande ämnesförståelse i 
ord, dela den med andra, få reaktioner och kunna dryfta vad man förstår och inte förstår är 
väsentligt för lärandet” (Dysthe, 2003a:51). 

2.3.6 Lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
 
Den sjätte och sista aspekten på sociokulturellt lärande är deltagande i en praxisgemenskap 
och denna gemenskap innebär att  
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deltagarna är involverade i en gemensam verksamhet där huvudingredienserna är 
ömsesidigt engagemang, gemensamma uppgifter och gemensam repertoar t.ex. 
rutiner, genrer, och sätt att göra saker. (Dysthe, 2003a:64) 
 

Människan är medlem i olika praxisgemenskaper och ett lärande på det individuella planet 
uppkommer då varje medlem är engagerad och känner delaktighet i gemenskapen. Dysthe 
(2003a:47) menar att lärande sker genom deltagande och det betyder att lärande skapas då 
deltagarna har olika kunskaper och färdigheter som tillförs gruppen genom interaktion. Det 
viktigaste för att lärande ska ske är att alla medlemmar känner att de bidrar till gemenskapen 
och känner sig engagerade oavsett individuell kompetens (Dysthe, 2003a:65). En 
praxisgemenskap kan bidra till utveckling, men den kan även förhindra utveckling om den 
domineras av konservativa och traditionella inslag (Dysthe, 2003a:64). Inom skolan är 
”skolkod” en annan benämning på denna sorts gemenskap (ibid.). 
 

3 METOD  

3.1 Val av vetenskaplig metod 
 
För att avgöra huruvida man ska använda sig av en kvantitativ eller kvalitativ metod är det, 
enligt Patel och Davidson (2003:75), lämpligt att ställa sig frågor som ”Vad vill vi veta? Vad 
är det för kunskap vi söker?” Vill man tolka och förstå ett problem som människors 
upplevelser, deras inställning och attityd är en kvalitativ metod mer passande och då samlas 
information in via intervjuer och tolkande analyser (ibid.). Eftersökes faktauppgifter som är 
mätbara är en kvantitativ metod aktuell. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010:20) menar 
också att det är forskningsproblemet och teorin som bestämmer metodvalet, men de hävdar att 
många forskningsproblem bara kan lösas med hjälp av ”metodpluralism” (2010:22). 
Forskaren bör, enligt Djurfelt, Larsson och Stjärnhagen, sålunda ställa sig frågan ”Vilken är 
den bästa kombinationen av metoder för att studera detta problem, givet resurser och andra 
begränsningar?” (2010:21). Den metod som används i denna studie är både kvalitativ och 
kvantitativ eftersom studiens syfte kräver att man kombinerar olika metoder. Den kvalitativa 
undersökningen består av en fokusintervju med syfte att synliggöra språkelevers tankar och 
idéer om hur de lär sig ett andra språk och vilken inverkan de anser att arbete i grupp via 
Internetbaserad kommunikation har på deras språkinlärning. Den kvantitativa 
enkätundersökning har syftet att ge en överblick över vad språkelever anser att de lär sig 
genom att arbeta i grupp med Internetbaserad kommunikation samt hur hur vanliga deras 
uppfattningar är. För enkäten samt intervjuguiden, se Bilaga 1 och 2. 
 
Fokusgruppsintervjun är en forskningsteknik som används för datainsamling och som kan 
liknas vid en gruppintervju där man sitter tillsammans och diskuterar ett ämne som forskaren 
bestämt: ”Moderatorn introducerar diskussionsämnen och ser till att det blir ett 
meningsutbyte” (Kvale & Brinkman, 2009:166). Denna metod används för att studera 
attityder, åsikter, idéer och som i detta fall, uppfattningar om det ämne som är fokus för 
gruppen. Kvale och Brinkman betonar att ”[m]ålet för fokusgruppen är inte att nå samförstånd 
om de frågor som diskuteras eller finna lösningar på dem, utan att föra fram olika 
uppfattningar i en fråga” (2009:166). Jag vill i denna studie få fram hur gymnasieelever 
resonerar kring hur de lär sig ett andraspråk och då är denna metod den mest lämpade 
eftersom intervjun ger en bredare och djupare förståelse av språkelevernas resonemang än vad 
enkäten kan. Enligt Wibeck (2010:22) är den stora fördelen med och skillnaden från andra 
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metoder som enkäter och enskilda intervjuer att fokusgruppens deltagare kan ställa frågor till 
varandra och tillsammans utveckla tankegångar.  
 
Enkätens fördel är enligt Trost (2007:9) att den liknar den personliga intervjun med den stora 
skillnaden att någon intervjuare inte finns med vid besvarandet. Forskaren kan då hålla sig 
mer neutral än vid en intervju, men denne eller den som sköter distributionen av enkäten, kan 
vara tillgänglig för att svara på frågor samt även för att motivera respondenterna att verkligen 
svara på ett tillfredsställande sätt (Patel & Davidson, 2003:69). Jag ville dessutom höra alla de 
elever som arbetat med eTwinning för att på så sätt kunna mäta hur vanliga elevernas 
uppfattningar om sin språkinlärning är. Ytterligare en fördel med enkäter är att de delas ut 
samtidigt till alla respondenter och alla får exakt samma enkätfrågor. Detta underlättar vid 
jämförelser och generaliseringar utan att validiteten frångås (Patel & Davidson, 2003:54). 
 
Att skapa en enkät är svårt och måste förberedas noga. För det första måste de rätta frågorna 
ställas för att få de precisa svar som behövs för att svara mot syftet. Det är dessutom viktigt att 
hitta en lämplig ordning att ställa frågorna i och att arbeta systematiskt så att alla aspekter av 
syftet täcks in (Patel & Davidson 2003:73). I denna studie valdes slutna frågor, dvs. frågor 
som är försedda med fasta svarsalternativ då de underlättar resultatsammanräkningen (Trost, 
2007:74). Trost (2007:77) varnar för att använda öppna frågor i enkäter då det är tidskrävande 
att sammanställa de skrivna svaren samt krävande att handskas med handskriven text som kan 
vara svår att tyda pga. oläslig skrivstil. Trost (2007:76) rekommenderar likväl att avsluta 
enkäten med en öppen fråga, därav min öppna fråga på slutet (se Bilaga 1). Denna öppna 
fråga ger respondenten möjlighet att lägga till sådant som inte tagits upp i själva enkäten. 

3.2 Undersökningsgruppens sammansättning och undersökningens utförande 
 
Undersökningsgruppen har arbetat med eTwinning-projektet under ett läsår och vid projektets 
slut ombads eleverna att fylla i en enkät där de utvärderade arbetet. Ett lektionspass på 60 
minuter användes för besvarandet men hela denna tid utnyttjades inte. Undersökningsgruppen 
som bestod av 16 elever, varav två pojkar, valdes ut enligt ett ”bekvämlighetsurval” (Trost, 
2007:31) då det var den grupp som var tillgänglig för studien av eTwinning. De elever som 
medverkade var mellan 17 och 18 år och gick andra och tredje året på gymnasiet. Det 
förekom inget bortfall för denna undersökning. 
 
Deltagarna till fokusgruppsintervjun valdes ut bland de elever som visade sitt intresse vid 
förfrågan. Enligt Kvale och Brinkman (2009:129) är antalet intervjuade ofta för litet eller för 
stort vid kvalitativa undersökningar. Om antalet är för litet är det svårt att utläsa resultat och 
generaliserbarhet. I studiens fokusgruppsintervju deltog fem elever, fyra kvinnliga och en 
manlig. Jag anser att fokusgruppsintervjun gav tillräckligt med svar att analysera.  

 
I enkäten har jag försökt att formulera enkla och klara påståenden för eleverna att ta ställning 
till genom att ringa in något av följande alternativ: Stämmer helt – Stämmer ganska bra – 
Stämmer inte så bra – Stämmer inte alls. I den näst sista frågan, där eleverna ska rangordna en 
företeelse är alternativen: I liten grad – I någon grad – I hög grad – I mycket hög grad. Vad 
gäller själva frågorna till enkäten hänvisas till Bilaga 1. Svaren till frågorna med fasta 
svarsalternativ kommer att redovisas i antal genom angivande av hur många personer som 
ringat in ett visst alternativ. Den öppna frågan i slutet av enkäten kan däremot inte 
sammanställas statistiskt utan kommer att analyseras och gör att undersökningen även får en 
viss kvalitativ inriktning. I resultatdiskussionen kommer enkätresultatet analyseras samt 
kopplas samman med den teoretiska referensramen som valts för detta arbete. 
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Fokusgruppsintervjun genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 2) som hade målet att 
endast ge vägledning då det är intervjupersonernas svar som styr hur samtalet utvecklas. 
Denna typ av halvstrukturerade samtal kan liknas vid ett vardagssamtal, men den har ändå ett 
syfte och en speciell teknik (Kvale & Brinkman, 2009:43). Frågeguiden formulerades utifrån 
syftets frågeställningar, men jag har även utgått från de svar som inkom på enkäten för att på 
så sätt få ytterligare och kompletterande information. Intervjun spelades in och alla 
medverkande elever samtyckte till detta. Under intervjun ställdes följdfrågor och det som 
sagts upprepades ofta för att de intervjuade skulle kunna rätta till eventuella missförstånd. 
 
Efter intervjun transkriberades den, dvs. skrevs ut ordagrant och transkriptionen lästes igenom 
ett flertal gånger för att en helhetsbild av innehållet skulle träda fram. Därefter fortskred 
bearbetningen med kategorisering och organisering med målet att finna relevant information 
för att besvara studiens frågeställningar och för att finna gemensamma drag i språkelevernas 
svar. För att illustrera språkelevernas uppfattningar valdes citat från materialet. Genom 
analysen av innehållet dras slutsatser av det sagda i fokusgruppsintervjun. 

3.3 Etik 
 
Då studien till viss del handlar om omyndiga elever har ställning tagits till huruvida föräldrars 
samtycke behövdes för enkätundersökning och fokusgruppsintervju. Eftersom studien var 
anonym och inte kunde anses behandla något som kan upplevas känsligt, beslutades att 
föräldrars samtycke ej behövdes för enkätundersökningen. Utgångspunkter för de etiska 
ställningstaganden för enkätundersökningen samt fokusgruppsintervjun har varit Vetenskaps-
rådets (2002) fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vad gäller informationskravet har rektorerna på skolan informerats och sedan 
informerades de involverade grupperna i eTwinning-projektet om att deltagande i såväl 
enkätundersökning som fokusgruppintervju var anonymt och frivilligt. När det gäller 
samtyckeskravet för fokusgruppsintervjun behövdes aldrig tillstånd krävas av vårdnadshavare 
eftersom alla de medverkande eleverna var myndiga. I enlighet med konfidentialitetskravet 
har alla uppgifter behandlats konfidentiellt och alla deltagare har avidentifierats. I enlighet 
med nyttjandekravet har deltagarna informerats om att resultatet i denna studie kommer att 
användas endast för forskningsändamål. 

3.4 Användning av studiens resultat 
 
Beroende på vad forskningsresultaten visar kan anpassningar av undervisningen göras. Till 
exempel kan mer tid med datorer avsättas om analysen av eTwinning, elevernas enkätsvar 
samt fokusgruppsintervjun visar att eTwinning har en positiv inverkan på språkinlärningen 
samt att elevernas uppfattning om vad de lär sig via eTwinning överensstämmer med Lpf94 
och med målen för Moderna språk. Visar det sig däremot att eTwinning inte har någon 
inverkan på språkinlärningen samt ger dåliga förutsättningar för måluppfyllelse och elevernas 
svar pekar i samma riktning, bör undervisningen med eTwinning förändras eller helt enkelt 
slopas. Forskningsresultaten kan även användas till att upprepa undersökningen och jämföra 
resultaten från år till år.  
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4 RESULTATREDOVISNING 
 
Resultatet av språkelevers uppfattningar om språkinlärning genom samarbete via 
Internetbaserad kommunikation i enkätsvaren och fokusgruppsintervjun redovisas i den 
ordning som undersökningen genomfördes; först presenteras enkätresultaten och därefter 
resultatet av fokusgruppsintervjun. 
 

4.1 Enkätundersökningen 

 
I denna del redovisas resultaten från enkäten (se Bilaga 1) som består av åtta påståenden vilka 
eleverna skulle ta ställning till. Enkäten avslutas med en öppen fråga. Enkätfrågorna 
presenteras i den följd de ställts och efter varje påstående och svar från samtliga elever 
sammanfattas resultaten.  
 

Påstående 1: eTwinning har bidragit till att jag har fått kontakt med ungdomar i andra 
delar av världen. 
 
Det första påståendet i enkäten avser huruvida eleverna fått internationella kontakter.  

 

1. eTwinning har bidragit till att jag fått kontakt med ungdomar i 
andra delar av världen

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Stämmer helt Stämmer
ganska bra

Stämmer inte
så bra

Stämmer inte
alls

 
Figur 1. eTwinnings användbarhet för att skapa  internationella kontakter 
 

Som svar på detta påstående angav de flesta av eleverna att de fick kontakt. Figur 1 visar att 
14 elever instämde helt i påståendet medan två av eleverna delvis höll med om påståendet. 
Resultatet förvånar inte då hela tanken med eTwinning handlar om att förena barn och 
ungdomar i olika delar av Europa med varandra. 
 
Påstående 2: Jag lär mig mer om Frankrike och andra länder där språket talas genom 
att använda eTwinning. 
 
Enkätens andra påstående avsåg att ta reda på om eleverna lär sig mer om länder där franska 
talas genom att arbeta med eTwinning. I Figur 2 redovisas hur eleverna svarade: 



 

 13 

2. Jag lär mig mer om Frankrike och andra länder där språket 
talas genom att använda eTwinning
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Figur 2. eTwinnings användbarhet för att undervisa om realia i fransktalande länder. 
 
I kursplanen för Moderna språk står det att elevens förmåga att reflektera över ”livsvillkor, 
samhällsfrågor och aktuella företeelser i olika sammanhang och områden där språket talas” 
(Skolverket, 2011a) ständigt måste utvecklas. Tolv elever av sexton svarade att det inte 
stämmer så bra att de lär sig mer om Frankrike och andra länder där språket talas genom att 
använda eTwinning. Fyra elever instämde inte alls i påståendet. Dessa svar är ej heller 
förvånande eftersom projektet handlade om två icke-fransktalande länder, dvs. Sverige och 
Slovakien och den realia som behandlades berörde dessa två länder.  
 

Påstående 3: eTwinning bidrar till att jag blir bättre på att skriva på franska 

 

Enkätens tredje påstående ville undersöka om eleverna utvecklar sin skriftliga kompetens 
genom eTwinning: 
 

3. eTwinning bidrar till att jag blir bättre på att skriva på franska
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Figur 3. eTwinnings inverkan på den skriftliga kompetensen. 
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Som framgår av Figur 3 är det tretton elever, vilket är nästan samtliga elever i 
undersökningsgruppen, som instämde helt med att de blir bättre på att skriva på franska. 
Resterande tre elever svarade att det stämmer ganska bra. Då eTwinningprojekt ofta handlar 
om skriftlig kommunikation med PowerPoint-presentationer och kommunikation på forum 
och chatt är det ett förväntat resultat att eleverna uppfattar att de blir bättre på skriftlig 
kommunikation.  
 
Påstående 4: eTwinning bidrar till att jag blir bättre på att tala franska 
 
Det fjärde påståendet handlade om huruvida eleverna utvecklar sin muntliga kompetens 
genom att använda eTwinning. 
 

4. eTwinning bidrar till att jag bli bättre på att tala franska
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Figur 4. eTwinnings inverkan på den muntliga kompetensen. 
 

Som Figur 4 förevisar gav detta påstående mer blandade svar; nio elever svarade att det 
stämmer helt, fyra svarade att det stämmer ganska bra och tre svarade att det inte stämmer så 
bra. Eftersom projektet till största delen baseras på skriftlig kommunikation är det 
anmärkningsvärt att så många uppfattar att de blir bättre på muntlig kommunikation.  
 
Påstående 5: Jag tycker att det är roligt att pröva på nya arbetssätt. 
 
Den femte enkätfrågan avsåg att utreda huruvida eleverna uppskattar att arbeta med nya 
arbetssätt. I figur 5 redovisas eleverna svarade: 
 



 

 15 

5. Jag tycker att det är roligt att pröva på nya arbetssätt

0

2

4

6
8

10

12

14

16

Stämmer helt Stämmer ganska
bra

Stämmer inte så
bra

Stämmer inte alls

 
Figur 5. Elevers inställning till att pröva nya arbetssätt. 
 
En klar majoritet svarade positivt; fjorton elever instämmer helt och två har svarat att 
påståendet stämmer ganska bra. 
 
Påstående 6: eTwinning har bidragit till att jag har blivit bättre på att planera och 
genomföra en uppgift tillsammans med andra. 
 
Det fjärde enkätpåståendet ville undersöka om eTwinning har bidragit till att eleverna blivit 
bättre på att genomföra en uppgift kollaborativt. Detta är ett mål som finns uttryckt i moderna 
språk steg 4 (Skolverket, 2000) och som skall ha uppnåtts efter avslutad kurs. I kursplanen för 
Moderna språk 2011 har detta mål tagits bort.  
 

6. eTwinning har bidragit till att jag har blivit bättre på att 
planera och genomföra en uppgift tillsammans med andra
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Figur 6. eTwinnings användbarhet för att utveckla elevers förmåga att arbeta kollaborativt. 
 

Figur 6 visar att sex elever instämmer helt med påståendet. Åtta elever har svarat ”Stämmer 
ganska bra” medan två elever har svarat att påståendet inte stämmer så bra.  
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Påstående 7: eTwinning hjälper mig att bli bättre på att förstå hur jag lär mig ett nytt 
språk. 
 
Det sjunde påståendet ville utröna huruvida eTwinning hjälper eleven att bättre förstå sin egen 
språkinlärning. I enlighet med kursplanen i Moderna språk, skall eleven ”utveckla sin 
språkliga medvetenhet och sina kunskaper om hur man lär sig ett nytt språk” (Skolverket, 
2011a).  
 

7. eTwinning hjälper mig att bli bättre på att förstå hur jag lär mig 
ett nytt språk
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Figur 7. eTwinnings möjligheter till att utveckla elevers språkliga medvetenhet. 
 

Vid detta påstående är eleverna överens; eTwinning hjälper dem att bli bättre på att förstå hur 
de lär sig ett nytt språk. I Figur 7 framgår att fem elever svarade i mycket hög grad och elva 
elever svarade i hög grad.  
 
 
Påstående 8: Till vilken grad bidrar eTwinning till att jag lär mig mer franska? 
 
Det åttonde påståendet avsåg att utvärdera i vilken grad eleverna upplever att eTwinning 
bidrar till att de lär sig mer franska: 
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8. Till vilken grad bidrar eTwinning till att jag lär mig mer franska
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Figur 8. Elevers uppfattning om eTwinnings möjligheter till att lära ut franska. 

 

Figur 8 visar att fem elever anser att eTwinning bidrar i mycket hög grad till att de lär sig 
franska, åtta elever har svarat att eTwinning bidrar i hög grad medan tre elever svarat att 
eTwinning bidrar endast i någon grad till att de lär sig mer franska. 
 
Fråga 9: Är det något mer du vill tillägga angående arbetet med eTwinning? 
 
Den sista frågan var en öppen fråga där eleverna kunde tillägga sådant som de inte fått tillfälle 
att redogöra för tidigare i enkäten. Denna öppna fråga gör att undersökningen får en viss 
kvalitativ inriktning då svaren inte kan sammanställas statistiskt. Det var 14 elever som valde 
att besvara denna fråga, två elever avstod. Nedan följer de kommentarer som angavs i fråga 9: 
 
 - Svårt att chatta hemma för jag kan så lite franska 
 - Kan vi inte försöka ordna till nästa år att vi har lektion samtidigt och kan  
   chatta när du är med och kan hjälpa? 
 - Vågar inte chatta hemma ensam. Måste lära mig fler ord! Lättare om du var  
    med!  
 - Jag vill åka till Frankrike, helst Paris, och ha ett projekt med franska elever! 
 - Jag skulle hellre vilja ha ett utbyte med en fransk klass, än en slovakisk… 
 - Jag behöver lära mig mer grammatik för jag insåg att jag behövde kunna 
    böja verb för att göra mig förstådd.  
 - Bra att projektet inte höll på under så lång tid för vi måste ju hinna med   
   boken och grammatiken också. 
 - eTwinning är kul för vi får använda franskan på riktigt. Jag gillar inte när vi bara   
   och har prov. Det fastnar bara när jag använder språket och inte när jag gör en massa  
   övningar. 
 
Dessutom skrev sex elever att de vill åka till Slovakien för att besöka de slovakiska elevernas 
hemstad och skola. 
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4.2 Fokusgruppsintervjun 
 
Fokusgruppsintervjun var det andra steget i studien som behövdes för att kunna besvara 
studiens alla frågeställningar. Genom fokusgruppsintervjun har intressanta uppfattningar 
kunnat urskiljas om språkinlärning genom samarbete via Internetbaserad kommunikation. 
Data kommer att redovisas i löpande text med utdrag från de transkriberade 
fokusgruppsintervjuerna. Utifrån transkriptionerna har utfallskategorier skapats och detta 
utgör resultatet. Inga elevnamn förekommer för att uppfylla kravet på konfidentialitet vid 
undersökningar. Kapitlet är indelat efter olika återkommande teman som dyker upp under 
fokusgruppsintervjun. De teman som jag har delat upp dem i är följande: 
 

• Verklighetsanknuten språkundervisning 
• Lära av varandra  
• Variation  

4.2.1  Verklighetsanknuten språkundervisning 
 
En av de första utfallskategorierna som utkristalliserade sig under läsningen av 
transkriptionen var elevernas behov av en verklighetsanknuten språkundervisning. Samtliga 
av de intervjuade eleverna tyckte att de lärde sig mer franska genom att kommunicera med 
andra fransktalande och de jämförde med att lära sig språket via en kursbok vilket de inte 
upplevde som ett lika effektivt hjälpmedel. Chattandet nämns även som en autentisk aktivitet 
som är mycket positivt för språkinlärningen. 

 
”Det var roligare att presentera våra arbeten för dom än att bara göra det för dig och 
klassen för de var ju verkligen intresserade av oss och vår kultur. Det blev som mer på 
riktigt.” 
 
”de ställde frågor och så, massor med frågor faktiskt. Det var kul! Och så svarade vi. 
Det hände rätt mycket på forumet, många inlägg.” 
 
”Jag tyckte arbetsuppgifterna var intressanta, att vi skulle jämföra våra traditioner, det 
är ett kul ämne att prata om och då hade vi något bra att prata om, och jämföra och så 
och det gjorde ju att det man ville jobba mycket med projektet och då lärde man sig 
mer än om man bara jobbat med ett kapitel i boken” 
 
”I projektet jobbade vi ju på riktigt med elever. Vi måste göra uppgifterna i tid och 
planera och prata med dem annars så blev det ju pinsamt, för de ville ju verkligen 
jobba med oss, de var ju väldigt på och det är ju kul och det får mig att vilja jobba att 
vara pigg och glad!” 
 
”Jag är mycket bättre på att arbeta så här i projekt och samarbeta än att jobba i boken 
och göra prov. Det fastnar inte när jag jobbar i boken” 
 

 

En elev menade att kursboken och eTwinning kompletterar varandra och att båda behövs i 
språkundervisningen: 
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”Jag lär mig både genom att arbeta i boken och att jobba med eTwinning. De hör ihop 
tycker jag för man behöver båda två, grammatik, böja verb och så. Men eTwinning är 
mer på riktigt, grammatiken lär man sig ju för att kunna prata med andra på franska.” 

 

Att knyta undervisningen till verkligheten är således någonting som eleverna uppfattar som 
positivt för sin språkinlärning och att autentisk kommunikation på franska, dvs. med andra 
elever som inte kan svenska, är mer givande än arbete i kursbok där redovisningar sker inför 
svenska klasskamrater och lärare. 
 
Chattandet diskuterades under intervjun och det sågs som en svår men nyttig aktivitet. Elev-
erna ansåg att chattandet till skillnad från kursboken var ”på riktigt” eller som en elev menade 
att det var i IRL, dvs. ”in real life”.  

 
”Muntliga övningar i boken är inte lika bra för då blir det lätt att man pratar om annat, 
på svenska när du inte hör. Med slovakerna blev det som på riktigt” 

 
”Det var nyttigt för man tränade på att skriva och att komma på orden snabbt, som att 
prata på riktigt med andra som bara kan franska, ja, som du sa IRL” 
 
” Jag tyckte det var svårt för det gällde ju att hitta orden rätt snabbt annars så undrade 
ju den andra varför man inte skrev något men nyttigt var det och läskigt” 

 

En elev nämnde även att det var vid chatten som hon förstod hur hon lärde sig ett nytt språk: 
 

”Det var när jag chattade som jag faktiskt förstod att jag lär mig bäst när jag har 
kniven på strupen, när det verkligen gäller. Verb, passé composé, allt kom fram när 
jag chattade, inte för att jag alltid sa rätt men jag lärde mig jättemycket.” 
 

Alla de medverkande eleverna är överens om att chatta påverkar deras språkinlärning positivt. 
Chattandet hjälper dem även att bli bättre på att tala franska trots att det faktiskt handlar om 
skriftlig kommunikation. Chattandet ses mer som ett muntligt samtal än skriftlig 
kommunikation då det sker i realtid och tempot är snabbt. Eleverna menar även att chattande 
är mer positivt för deras muntliga kompetens än kursbokens muntliga övningar. Förklaringen 
eleverna ger är att de upplever chattandet som en starkt autentisk, verklighetsanknuten 
aktivitet och att detta stimulerar språkinlärningen positivt.  
 
Chattandet är även intressant att diskutera utifrån svaren från enkätundersökningens fjärde 
påstående, då en majoritet av språkeleverna tyckte att eTwinning förbättrar deras muntliga 
kompetens trots att någon muntlig aktivitet inte förekommer.  

4.2.2  Lära av varandra  
 
En av intervjuguidens frågor handlade om grupparbete och det är något som eleverna i 
fokusgruppen inte hade så goda erfarenheter av. Dock påtalade flera av eleverna att arbete i 
grupp med eTwinning upplevdes som positivt för språkinlärningen då de lärde av varandra, 
såväl av sina svenska klasskamrater som av de slovakiska eleverna.  
 

”Egentligen gillar jag inte grupparbete för det är alltid någon i gruppen som inte gör 
det den ska och så egentligen blir det aldrig något riktigt grupparbete för man delar 
upp arbetet inom gruppen så var och en gör sitt i alla fall” 
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”Med eTwinning så blev det verkligen grupparbete för vi gjorde uppgifter 
tillsammans och sen så chatta vi, fast det var svårt, det var lättare på forumet, att 
skriva kommentarer för då kunde man ju fråga dig och be dig rätta vad man skrev 
eller så kunde jag fråga Elin” 
 
”eTwinning-projektet funkade för där var vi tvungna att jobba tillsammans med 
slovakerna” 

 
Flera elever ansåg att det var roligare med grupparbete än med enskilt arbete för att de lärde 
av varandra: 

 
”Det är roligare än att sitta ensam med sina uppgifter och läxor för om man fastnar så 
kan man fråga varandra om man inte fattar ” 
 
”Jag tycker franska är skitsvårt och ändå har jag läst i fem år. Helt otroligt länge 
egentligen. Glosor och sånt nöter jag själv men annars tyckte jag om att vi gjorde så 
många övningar tillsammans två och två eller fler. Det är som roligare och så kan man 
fråga den andra.” 

 
”Men chatta var skitsvårt, helst hemma, ensam. Det blev inte så bra tycker jag men 
man fattade att man hade mycket att lära, ord och grammatik” 

    

Flertalet av eleverna anser att de egentligen inte tycker om grupparbeten men att eTwinning-
projektet fungerade då uppgifterna var utformade så att samarbete var en nödvändighet. 
Eleverna kunde inte bara dela upp arbetet sinsemellan för att sedan sammanställa sina delar så 
som de ofta menar att de gör i grupparbeten. Detta kan tolkas som att eleverna tycker att 
grupparbete är positivt för lärande men att grupparbetets uppgifter måste vara väldefinierade 
och förutsätta samarbete. Annars blir ett grupparbete i elevernas händer ett enskilt arbete som 
senare sammanställs och presenteras. Elevernas svar visar att de uppskattar att arbeta 
tillsammans för att på så sätt ta del av varandras kunskaper.  

4.2.3 Variation  
 

Att språkundervisningen behöver varieras var det flera elever som berörde i större eller 
mindre utsträckning under intervjun, både när arbetssätt diskuterades men även då de 
diskuterade hur de lär sig ett språk. 

 
”Om alla gör det de ska i gruppen så är det ett bra sätt att lära sig. Det blir mer 
varierat än att jobba med boken. När vi jobbar med boken så vet man exakt innan 
lektionen börjar vad vi ska göra och det är inte alltid så spännande.” 
 
”Ja, man vet ju exakt vad man ska göra på lektion, öppna boken, läsa glosorna, lyssna 
på texten, läsa själv, göra uppgifter och så, varje lektion och så lite övningar och så 
prov.” 

 
”Tänk jag har haft flera kursböcker i franska i fyra år och inte vet jag om jag kan så 
mycket franska men det var bra med projektet för då blev det ju roligare, mer 
variation och det gick ju inte att prata svenska med dom direkt.” 
 
”Jag tyckte arbetsuppgifterna var intressanta, att vi skulle jämföra våra traditioner, det 
är ett kul ämne att prata om för vi har ju faktiskt rätt originella traditioner, typ 
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surströmming, och då hade vi nåt bra att prata om, och jämföra och så och det gjorde 
ju att det man ville jobba mycket med projektet och då lärde man sig mer än om man 
bara jobbat med ett kapitel i boken” 
 

 
Alla elever påtalade vikten av variation i undervisningen för att språkinlärningen ska fungera 
bra. Att lektionerna inte är förutsägbara är något som är viktigt för eleverna och för deras 
språkinlärning. Kursboken uppfattas av flera elever som ett monotont och förutsägbart 
arbetsverktyg, men det framkom också att kursboken behövs för den ger, enligt några elever, 
en mer koncentrerad studie av ord och grammatik.  
 

5  DISKUSSION 
 

5.1 Reliabilitet, validitet och metoddiskussion 
 
Vid insamlandet av information måste alltid den insamlade informationen granskas efter hur 
giltig (validitet) och tillförlitlig (reliabilitet) den är. Patel och Davidson påpekar att oavsett val 
av metod är det av yttersta vikt att informationssamlandet har god validitet men samtidigt 
måste den utföras på ett tillförlitligt sätt: ”Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande 
till varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det ena och låta bli det andra” 
(Patel & Davidson, 2003:99). 
 
God reliabilitet visar att undersökningen gjorts på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 
2003:98) och med det menar Trost (2007:64) att en mätning vid ett visst tillfälle ska ge 
samma resultat vid nya mätningar vid andra tillfällen. Slumpen eller andra faktorer får alltså 
inte ha någon inverkan på resultatet (Trost, 2007:64). För att undersökningar ska kunna ha 
hög reliabilitet måste de vara standardiserade (Trost, 2007:65) och med det avses att allt ska 
vara likadant för alla, dvs. att frågorna är desamma, utdelningen sker samtidigt samt att 
undersökningssituationen är densamma. Detta har uppfyllts vid enkätgenomförandet och 
därför kan konstateras att reliabiliteten har varit hög. För hög reliabilitet ska dessutom 
enkätens frågor vara formulerade så att de inte går att missuppfattas, och enkäten ska vara 
formulerad så att den är lätt att besvara. Trost (2007:66) skriver att om många respondenter 
missuppfattar enkätfrågorna är det ett tecken på att både reliabilitet och validitet är låg. För att 
säkra reliabiliteten vad gäller enkäten har så tydliga formuleringar som möjligt eftersträvats i 
denna studie. Dock var jag tvungen att muntligt förtydliga fråga 7 då de flesta av eleverna inte 
förstod frågan som handlade om huruvida eleverna får hjälp att bli bättre på att förstå hur de 
lär sig ett nytt språk genom att använda eTwinning. Denna möjlighet till förtydligande gav 
enkätundersökning högre reliabilitet än om jag inte varit närvarande. Alla de 16 elever som 
var involverade i eTwinning-projektet var närvarande vid genomförandet av enkäten och detta 
är också positivt för studiens reliabilitet. Därmed anser jag att reliabiliteten i 
enkätundersökningen är god.  
 
Även fokusgruppsintervjun har hög reliabilitet då eleverna hade möjlighet att be om 
förtydliganden om de frågor som ställdes uppfattades som oklara. Jag upprepade ofta de 
eleverna sa för att de skulle få tillfälle att rätta till missförstånd. Dessutom spelades 
fokusgruppsintervjun in för att ytterligare höja studiens reliabilitet då detta säkerställer 
analysen av elevernas uttalanden under intervjun. Jag kunde på ett enkelt sätt lyssna igenom 
intervjun ett flertal gånger och när jag sedan transkriberade intervjun kändes det mycket bra 
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att kunna presentera elevernas exakta utsagor i studien. Det hade varit en omöjlighet att för 
hand skriva ner exakt det eleverna hade svarat under intervjun. Då jag kände de elever som 
deltog under intervjun var stämningen avslappnad och de kunde därför prata utan hämningar.  
Jag känner mig härmed säker på att jag har gjort vad jag har kunnat för att skapa nödvändiga 
förutsättningar för att elevernas svar, såväl i enkätundersökningen som i fokusgruppsintervjun 
ska kunna uppfattas som tillförlitliga. Dessutom anser jag att mina källor är pålitliga då 
eleverna besvarade enkäten samt medverkade vid fokusgruppsintervjun med stor uppriktighet 
och seriositet. 
 
Validitet innebär att man i studien undersöker det som ska undersökas, att man studerar rätt 
företeelse för att uppnå en hög validitet i sin forskning (Patel & Davidson, 2003:85). God 
validitet handlar ytterst om att kunna översätta frågeställningar till konkreta mätinstrument 
som enkät- och intervjufrågor Att använda sig av både en kvalitativ och en kvantitativ metod i 
denna studie har påverkat studiens validitet positivt eftersom studiens frågeställningar kräver 
att man kombinerar olika metoder. Den kvantitativa enkätundersökningen har syftet att ge en 
överblick av vanliga språkelevers uppfattningar om vad de anser att de lär sig genom att 
arbeta i grupp med Internetbaserad kommunikation. Svaren från enkätundersökningen gav 
vägledning och information inför intervjun. Dessutom fokuserade frågorna i intervjuguiden på 
studiens frågeställningar samt på de enkätfrågor där jag önskade ett förtydligande och en 
fördjupad diskussion. I fokusgruppsintervjun fick eleverna med egna ord och utifrån sina egna 
erfarenheter beskriva sin uppfattning om sin språkinlärning. Den kvalitativa undersökningen, 
dvs. fokusgruppsintervjun, gav sålunda en fördjupad insikt i hur språkelever uppfattar att de 
lär sig ett andra språk och vilken inverkan de anser att arbete i grupp via Internetbaserad 
kommunikation har på deras språkinlärning. Jag anser att valet att använda både en kvantitativ 
och en kvalitativ metod har gett studien en hög validitet. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
 
Syftet med min studie var att utreda hur gymnasieelever upplever att arbete i grupp med 
Internetbaserad kommunikation via vertyget eTwinning inverkar på deras språkinlärning. 
Syftet var även att utreda hur väl gymnasielevers uppfattning om vad de lär via eTwinning 
överensstämmer med Gy2011 samt med målen för Moderna språk.  Jag har i mitt resultat först 
presenterat den genomförda enkätundersökningen som fokuserade på vad eleverna uppfattar 
att de lär sig via eTwinning.  Därefter har jag beskrivit och tolkat de upplevelser som eleverna 
diskuterade under fokusgruppsintervjun angående hur arbete i grupp med eTwinning inverkar 
på deras språkinlärning. I resultatdiskussionen vävs resultatet ihop med bakgrund och teori 
från kapitel 2. Nedan följer en redovisning av undersökningarnas resultat och jag presenterar 
dem i den ordning som de genomfördes, dvs. först enkätundersökningen och sedan 
fokusgruppsintervjun. 
 
Enkätresultatet har i enlighet med mitt syfte jämförts med de aktuella styrdokumenten Gy 
2011 samt kursplanen för Moderna språk. Elevernas svar på den sista nionde frågan, som är 
en öppen fråga, har integrerats där de passat in såväl i diskussionen av enkätundersökningen 
som av fokusgruppsintervjun. I enkätundersökningens första påstående svarade en absolut 
majoritet av eleverna att de fått kontakt med ungdomar i andra delar av världen. Detta var ett 
förväntat resultat då projektet är ett samarbete med en utländsk skola och då kan konstateras 
att verktyget eTwinning uppfyller intentionerna i Gy2011 (Skolverket, 20011b:4) att ett 
internationellt perspektiv på undervisningen är viktigt. Kursplanen i Moderna språk är tydlig i 
sina intentioner: ”Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för kontakter, 
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information och lärande” (Skolverket, 2011a). Dock svarade sex elever vid den öppna frågan i 
slutet att de önskade få åka till Slovakien för att träffa de slovakiska eleverna. Trots att 
Internets alla kommunikationsformer såsom chatt, forum och e-post använts aktivt under 
projektet finns ändå ett behov av att träffas fysiskt. 
 
Det var heller ej förvånande att eleverna ansåg att de inte lärt sig något om Frankrike och om 
andra länder där franskan har en central ställning med tanke på att detta eTwinning-projekt 
var baserat på ett samarbete mellan en svensk och en slovakisk skola där endast 
kommunikationspråket var franska. Övrigt innehåll i projektet avsåg svensk och slovakisk 
realia. Kursplanens mål att ”[e]leverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där 
språket används” (Skolverket, 2011a:1) uppfylls alltså inte i detta eTwinning-projekt. 
Däremot kan konstateras att eleverna ”har kunskaper om internationell samverkan och globala 
samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv” 
(Skolverket, 2011b:6) då de har samarbetat med en europeisk klass om kulturskillnader i sina 
respektive länder. Vid den öppna frågan var det två elever som önskade att få samarbeta med 
franska elever i stället för med slovakiska elever. Anledningen kan vara att dessa elever vill ta 
del av den franska kulturen och inte den slovakiska, där franskan inte har en central ställning. 
 
Enkätpåstående tre och fyra handlade om den skriftliga samt den muntliga kompetensen och 
även här var eleverna positiva till eTwinnings möjlighet till måluppfyllnad. Att eleverna 
uppfattar att eTwinning utvecklar deras skriftliga kompetens är föga förvånande då eTwinning 
i huvudsak handlar om skriftlig Internetbaserad kommunikation med PowerPointpres-
entationer samt kommunikation på forum och chatt och därför är detta ett förväntat resultat. 
Dock var utfallet på det fjärde enkätpåståendet inte förväntat då en klar majoritet av eleverna 
ansåg att deras muntliga kompetens utvecklades genom att använda eTwinning. Med tanke på 
att projektet handlade om att göra skriftliga presentationer samt att skriftligt uttrycka sig på 
forum och chatt är detta resultat ej helt självklart. Vid fokusgruppsintervjun fick deltagarna 
möjlighet att beskriva på vilket sätt de ansåg att den muntliga kompetensen utvecklades 
genom Internetbaserad kommunikation via eTwinning. Detta diskuteras senare i resultat-
diskussionen. 
 
Det femte enkätpåståendet baserades på läroplanens (Lpf 94) krav på att ”läraren skall låta 
eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (Skolverket, 1994:12). I Gy2011 återfinns 
också kravet på variation: ”Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 
kunskapsformen” (Skolverket, 2011b:4). Dessutom ska läraren enligt läroplanen ha en balans 
mellan teoretiska och praktiska kunskaper. Det står dock klart att alla elever i 
enkätundersökningen uppskattade att få prova på ett nytt arbetssätt. Detta återkommer även 
eleverna till under fokusgruppsintervjun. Det sjätte påståendet handlade också om arbetssätt 
men här skulle eleverna ta ställning till om de hade blivit bättre på att planera och genomföra 
en uppgift tillsammans och påståendet hade som utgångspunkt ett mål i kursplanen för 
Moderna språk (Skolverket, 2000). En klar majoritet i gruppen ansåg att de blivit bättre på 
detta. Även vid det sjunde påståendet var eleverna överens; eTwinning hjälper dem att bli 
bättre på att förstå hur de lär sig ett nytt språk. Ett elevsvar i den avslutande öppna frågan 
vittnar om att eleven har utvecklat en ”språklig medvetenhet och kunskaper om hur man lär 
sig ett språk i och utanför undervisningen” (Skolverket, 2011a:1): ”Jag behöver lära mig mer 
grammatik för jag insåg att jag behövde kunna böja verb och annan grammatik för att göra 
mig förstådd”. Även vid påstående 8 blev utfallet positivt då en majoritet av eleverna ansåg 
att eTwinning bidrar till att de lär sig mer franska.  
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Då endast en enkätfråga av åtta fick ett negativt utfall tolkar jag enkätens resultat som att 
gymnasieeleverna uppfattar att eTwinning-projektet har bidragit till att de lärt sig det som 
styrdokumenten förespråkar. Men vilken inverkan har då eTwinning med sin fokus på arbete i 
grupp med Internetbaserad kommunikation på elevers språkinlärning? Under fokusgrupps-
intervjun gavs tillfälle till diskussion kring varför eleverna upplever att eTwinning, dvs. arbete 
i grupp med Internetbaserad kommunikation har en positiv inverkan på deras språkinlärning 
såsom enkätundersökningen så tydligt visar. Tre utfallskategorier utkristalliserades under 
fokusgruppsintervjun och dessa kan ses som svar på vad eleverna upplever främjar deras 
språkinlärning: verklighetsanknuten undervisning, variation samt lära av varandra. 
 
Det framkom under fokusgruppsintervjun att autentiska arbetsuppgifter har en mycket stark 
inverkan på elevernas språkinlärning. De lär sig mer franska genom kommunikation med 
andra fransktalande än då de arbetade i kursboken. Det uppfattades som både roligare och mer 
givande att presentera arbetsuppgifter för andra fransktalande än att bara göra detta för sina 
svenska klasskamrater och lärare. Eleverna upplever att projektet har uppmuntrat till en 
autentisk kommunikation där de aktivt har kommunicerat på forum och chatt mellan länderna 
för att klara av uppgifterna. Eleverna diskuterade hur uppgifter skulle lösas, hur meningar 
skulle konstrueras och hur arbetet skulle planeras. Elevernas upplevelser kan direkt kopplas 
till forskningen som visar att situerat lärande, dvs. att inlärningssituationen skall vara 
autentisk där eleverna ges tillfälle att tolka och reflektera istället för att bara reproducera 
kunskap är grundläggande för att inlärning ska ske (Dysthe, 2003a:49). Dysthe menar att 
individen lär sig genom att använda språket tillsammans med andra (2003a:81). Även Säljö 
poängterar att den viktigaste inlärningssituationen är det naturliga samtalet (2000:233).  
 
Eleverna ansåg att chattandet var betydligt mer lärande än muntliga gruppövningar med 
svenska klasskamrater, trots att chatta innebär skriftlig kommunikation. Chattandet upp-
fattades mer som ett samtal ”på riktigt”, dvs. autentiskt samtal. Eleverna menade att chatt var 
som att tala då det sker i realtid och med högt tempo. Elevernas upplevelser befästs även i 
aktuell forskning där Säljö (2000:242) påpekar att på de virtuella mötesplatserna såsom chatt 
och forum blir det skriftliga språket använt nästintill som i en muntlig kommunikation. All 
datamedierad kommunikation har talspråkliga drag menar Dysthe (2003c:295) och det gäller 
såväl chattande som inlägg i forum. Detta förklarar varför eleverna i enkätundersökningen 
uppfattar att de blivit bättre på att tala även om eTwinning-projektet inte innehöll någon 
muntlig kommunikation.  
 
Eleverna talade även mycket om behovet av variation i undervisningen för att 
språkinlärningen ska vara effektiv. De upplevde eTwinning-projektet som varierat och på så 
sätt roligare och de jämförde med vanliga lektioner med arbete i kursbok som upplevdes som 
monotont och förutsägbart. Variation kan således ses som en förutsättning för elevernas 
språkinlärning och krav på variation i undervisningen återfinns i Gy2011: 
 

[k]unskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 
såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar 
med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra 
kunskapsformen. Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet 
att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. 
Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper. (Skolverket, 2011b:4) 
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Eleverna ansåg också att det var roligare och mer positivt för lärandet att arbeta tillsammans, 
och på så sätt lära av varandra, än att arbeta individuellt. Att arbeta i ett Twinning-projekt 
kring ett tema både i grupp med sina egna klasskamrater men även med nya klasskamrater i 
en annan del av Europa, få reaktioner och kunna diskutera vad man förstår och inte förstår 
upplevdes av eleverna som mycket givande i deras strävan att lära sig franska. Eleverna lärde 
sig både av sina mer kompetenta svenska kamrater som av de slovakiska. Det framkom under 
fokusgruppsintervjun att eleverna generellt upplever grupparbeten i skolan som negativt men 
att detta eTwinning-projekt fungerade bra för att uppgifterna förutsatte samarbete och 
kommunikation med såväl de slovakiska som de svenska eleverna. Elevernas upplevelser får 
även stöd i forskningen; Valfridsson menar att för att arbete i grupp ska leda till kunskap 
krävs det att uppgifter förutsätter samtal och att samtal uppmuntras (Valfridsson, 2009:34).  
  
Chattandet var en aktivitet som uppfattades av eleverna som svår att genomföra därför att den 
skedde hemma utan klasskamrater och lärare tillgängliga som stöd. Flera av eleverna önskade 
att få ha lektion samtidigt med partnerskolan för att på så sätt ha lärare samt andra mer 
kompetenta kamrater tillgängliga vid chattandet. På grund av schematekniska skäl var detta 
inte möjligt. Ett alternativ hade varit att eleverna chattat hemma hos varandra i mindre 
grupper för att därigenom kunna lära av varandra. Eleverna i franskgruppen var duktiga på 
olika saker; en del var grammatiskt väldigt säkra, en del var mer säkra på det muntliga och 
tillsammans skapar dessa kunskaper en helhet som alla medlemmar i gruppen kan ta del av 
(Dysthe, 2003a:44). Att lära av varandra befästs också i forskningen som något positivt för 
språkinlärningen där man talar om distribuerat lärande: ”formulera sin spirande 
ämnesförståelse i ord, dela den med andra, få reaktioner och kunna dryfta vad man förstår och 
inte förstår är väsentligt för lärande” (Dysthe, 2003a:51). I ett eTwinning-projekt är läraren 
endast en handledare medan det är eleverna i grupp tillsammans med den utländska 
partnerskolan som löser sina uppgifter. Stöd och hjälp söks hos såväl lärare som mer 
kompetenta elever och detta överensstämmer väl med Vygotskijs teorier om den proximala 
utvecklingszonen som skildrar hur eleven först klarar av att utföra en uppgift tillsammans med 
andra för att sedan klara samma uppgift utan stöd (Lantolf, 2000:17). Genom att eleven 
formulerar sin förståelse i ord tillsammans med andra och med de övriga gruppmedlemmarnas 
hjälp går eleven framåt i sitt lärande. Skulle arbetet ha varit mer individuellt hade förståelsen 
varit mer begränsad. I eTwinning-projektet har detta sociala samspel haft en central roll och 
det är helt i enlighet med Vygotskijs teorier.  
 
Sammantaget kan konstateras att arbete med eTwinning och Internetbaserad kommunikation i 
grupp uppfattas ha en positiv inverkan på elevers språkinlärning. Eleverna upplever att 
eTwinning erbjuder en verklighetsanknuten, varierad undervisning som bygger på samarbete 
då de kan lära av varandra och detta ses som mycket positivt för språkinlärning. Denna 
studies positiva resultat finner stöd i forskningen och kan förklaras av att ett eTwinningprojekt 
innehåller alla de sex aspekter som utmärker det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 
2003a:42) på hur lärandet ska bli optimalt. Eleverna har i detta eTwinning-projekt arbetat med 
väl definierade autentiska uppgifter i grupp där den individuella kunskapen distribuerats 
mellan eleverna. Lärandet har varit medierat, där den fysiska artefakten IKT och den 
intellektuella artefakten det franska språket använts för att genomföra arbetsuppgifterna. 
Frågor har ställts mellan eleverna i de olika länderna, reaktioner getts och diskussioner har ägt 
rum på både forum och chatt. Då majoriteten av eleverna arbetat engagerat och varje deltagare 
bidragit till projektet på bästa sätt efter sina förutsättningar kan konstateras att den 
praxisgemenskap som infunnit sig har varit positiv och bidragit till lärandet i gruppen. Att 
arbeta med eTwinning innebär stor frihet då det inte finns några hinder för arbetets upplägg. 
Det gäller att ha styrdokumenten som sitt huvudsakliga fokus. Lika viktigt är emellertid att 
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som lärare ha fokus på lust och meningsfullhet, inte bara för att optimera elevernas lärande 
utan även för att fler elever ska vilja lära sig språk. Internetbaserad kommunikation via 
verktyget Twinning är då en god hjälp i det arbetet på samma gång som målen för 
undervisningen nås.  
 

5.3 Erfarenheter för framtiden och fortsatt forskning 
 
Genom arbetet med eTwinning har jag som pedagog utvecklat erfarenheter i ett arbetssätt där 
kommunikationen mellan elever i olika länder uppmuntras. Efter avslutat eTwinning-projekt 
har jag vunnit lärdomen att Internetbaseradkommunikation uppskattas av och motiverar 
eleverna och att arbete tillsammans i grupp underlättar lärandet. Men för att uppnå ett så 
säkert resultat som möjligt är ett enda eTwinning-projekt för litet för att ta reda på om 
eTwinning alltid uppfyller de krav som ställs på gymnasieundervisningen i Moderna språk. 
Därför skulle det vara intressant om liknande studier genomfördes i en större undersökning 
där fler projekt samt fler elever är involverade. Givetvis kan en Internetbaserad 
kommunikation i grupp genomföras i undervisningen utan att verktyget eTwinning används. 
Det viktiga är inte verktyget utan att undervisningen innehåller autencitet, variation samt 
distribution av gruppens kunskaper, då dessa tre delar uppfattas av elever som mycket 
positiva för språkinlärningen. 
 
Jag hoppas att denna studie kan inspirera fler lärare att arbeta med eTwinning i sina 
språkgrupper då det är ett användbart verktyg för att arbeta med Internetbaserad 
kommunikation i grupp.  Det är av stor vikt att språklärare håller sig uppdaterade inom aktuell 
forskning och didaktik för att eleverna ska känna att språkundervisningen är meningsfull och 
att de får göra det de önskar, dvs. omsätta sina kunskaper i praktiken.  
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Bilaga 1: Enkät 
 
 
Flicka                      Pojke            
 
 
 
Ringa in det påstående som stämmer bäst in med din åsikt. 
 
 
 

1) eTwinning har bidragit till att jag har fått kontakt med ungdomar i andra delar av 
världen 

 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

2) Jag lär mig mer om Frankrike/Tyskland/Spanien och andra länder där språket 
talas genom att använda eTwinning 

 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

3) eTwinning bidrar till att jag blir bättre på att skriva på franska/spanska/tyska 
 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

4) eTwinning bidrar till att jag blir bättre på att tala franska/spanska/tyska 
 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

5) Jag tycker det är roligt att pröva nya arbetssätt 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

6) eTwinning har bidragit till att jag har blivit bättre på att planera och genomföra 
en uppgift tillsammans med andra. 

 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 



 

 

7) eTwinning hjälper mig att bli bättre på att förstå hur jag lär mig ett nytt språk 
 
 
Stämmer helt      Stämmer ganska bra     Stämmer inte så bra     Stämmer inte alls 
 
 

8) I vilken grad bidrar arbetet med eTwinning att du lär dig mer 
franska/tyska/spanska? 
 
(   ) I liten grad 
(   ) I någon grad 
(   )  I hög grad 
(   ) I mycket hög grad 
 

 
 
 

9) Är det något mer du vill tillägga angående arbetet med eTwinningprojektet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
 

 
 
 
 

 
1. Hur tycker ni att undervisningen ska vara utformad för att ni på bästa sätt ska lära er 

ett nytt språk? 

 

2. Vilken inverkan kan arbete i grupp med Internetbaserad kommunikation, som 

eTwinning, ha på er språkinlärning?  

 

3. Hur upplever ni att kommunikationen med andra franskstuderande i andra länder har 

bidragit till att ni lärt er mer franska?  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


