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Facebook som komplement till 
modersmålsundervisning 

Sammanfattning 
Facebook	  är	  Sverige	  mest	  använda	  sociala	  medium.	  Användaren	  kan	  enkelt	  
dela	  det	  senaste	  från	  sin	  vardag,	  sina	  åsikter	  samt	  kommunicera	  med	  sina	  
bekanta.	  Enligt	  den	  senaste	  mätningen	  från	  Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur,	  
spenderar	  en	  tredjedel	  av	  unga	  i	  åldersgruppen	  12-‐15	  år	  sin	  internettid	  på	  
sociala	  medier,	  varav	  63	  %	  av	  dem	  besöker	  Facebook	  dagligen.	  
	  
I	  denna	  studie	  undersöktes	  hur	  Facebook	  kan	  användas	  som	  komplement	  till	  
modersmålsundervisningen.	  Studien	  utfördes	  genom	  en	  enkätundersökning	  
samt	  en	  testgrupp	  som	  har	  kompletterats	  med	  semistrukturerade	  intervjuer.	  
	  
Undersökningen	  gav	  positiva	  resultat	  gentemot	  användningen	  av	  Facebook	  vid	  
modersmålsundervisningen.	  Genom	  användningen	  av	  Facebook,	  kunde	  elever	  
öva	  sitt	  skriv-‐	  och	  diskussionsförmåga	  utanför	  klassrummet.	  Undersökningen	  
visade	  även	  att	  kommunikationen	  mellan	  elever	  och	  lärare	  förbättrades	  genom	  
att	  eleverna	  hade	  möjlighet	  till	  lektionsundervisning	  utanför	  klassrummet.	  En	  
annan	  observation	  var	  att	  elever,	  som	  har	  växt	  upp	  i	  Sverige	  var	  mer	  positiva	  
till	  användningen	  av	  Facebook	  än	  sina	  klasskamrater	  som	  har	  växt	  upp	  i	  andra	  
länder.	  
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Facebook as a complement to mother 
tongue education 

Abstract 
Facebook	  is	  the	  most	  widely	  used	  social	  media	  in	  Sweden.	  It	  allows	  the	  user	  to	  
easily	  share	  the	  latest	  from	  their	  everyday	  life,	  their	  opinions,	  as	  well	  as	  
communicate	  with	  their	  acquaintances.	  According	  to	  the	  latest	  poll	  from	  the	  
Foundation	  for	  Internet	  Infrastructure,	  33%	  of	  teenagers	  in	  the	  ages	  12-‐15	  
spend	  their	  Internet	  time	  being	  active	  on	  social	  media.	  63%	  of	  these	  teenagers	  
visit	  Facebook	  on	  daily	  basis.	  
	  
Herein,	  we	  examined	  how	  Facebook	  can	  be	  used	  as	  a	  complement	  to	  the	  
education	  of	  the	  mother	  tongue.	  The	  investigation	  was	  performed	  with	  a	  
questionnaire	  as	  well	  as	  a	  test	  group	  that	  has	  been	  supplemented	  with	  semi-‐
structured	  interviews.	  
	  
In	  conclusion,	  the	  study	  showed	  promising	  results	  in	  the	  usage	  of	  Facebook	  
with	  the	  education.	  By	  taking	  parts	  in	  discussions	  on	  Facebook,	  the	  students	  
did	  not	  only	  improve	  their	  discussion	  abilities	  but	  also	  the	  writing.	  It	  was	  also	  
observed	  that	  the	  communication	  between	  student	  and	  teacher	  was	  greatly	  
improved.	  A	  remarkable	  observation	  was	  that	  students	  grown	  up	  in	  Sweden	  
were	  more	  in	  favour	  for	  the	  use	  of	  Facebook	  as	  an	  educational	  tool	  than	  
students	  grown	  up	  outside	  of	  Sweden.	   	  
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Förord 
Jag	  vill	  ta	  chansen	  att	  tacka	  min	  handledare	  Li	  Liu	  för	  allt	  stöd	  och	  uppmuntran	  
hon	  har	  gett	  mig	  och	  mina	  kamrater	  för	  att	  kunna	  avsluta	  detta	  arbete.	  Jag	  vill	  
även	  tacka	  min	  handledningsgrupp	  för	  all	  feedback	  som	  har	  underlättat	  
skrivandet	  av	  detta	  arbete.	  
	  
Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  alla	  respondenter	  som	  tog	  sig	  tid	  att	  svara	  på	  enkäten	  
samt	  alla	  elever	  och	  lärare	  i	  Huddinge	  Kommun	  som	  deltog	  i	  testgruppen.	  Utan	  
er	  hade	  denna	  undersökning	  inte	  varit	  möjlig.	  
	  
Ett	  stort	  tack	  till	  er	  alla!	  
	  
Ahmed	  Ziadi	  
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1. Introduktion 
I detta avsnitt presenteras idén bakom undersökningen samt dess syfte, 
problemformulering och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

I	  början	  av	  1970-‐talet	  började	  den	  nya	  invandrarpolitiken	  ta	  form.	  Några	  av	  de	  
viktigaste	  slagorden	  i	  den	  nya	  politiken	  var	  jämlikhet	  och	  valfrihet.	  Det	  innebar	  
att	  alla	  invandrare	  skulle	  behandlas	  på	  samma	  sätt	  som	  etniska	  svenskar,	  de	  
skulle	  även	  få	  samma	  förutsättningar	  i	  samhället.	  Invandrarna	  fick	  även	  
valfriheten	  att	  bestämma	  i	  vilken	  utsträckning	  de	  ville	  utöva	  sin	  kultur	  i	  form	  
av	  bland	  annat	  språk,	  konst	  och	  föreningar.	  
	  
I	  samband	  med	  invandrarpolitiken,	  började	  skolor	  att	  undervisa	  modersmål	  till	  
elever	  vars	  modersmål	  är	  annat	  än	  svenska.	  Modersmål	  refereras	  till	  det	  första	  
språk	  man	  lär	  sig,	  oftast	  det	  språket	  ens	  föräldrar	  talar.	  En	  vidare	  utveckling	  av	  
denna	  politik	  gjorde	  att	  modersmålsundervisningen	  hamnade	  under	  statens	  
ansvar.	  Det	  innebar	  att	  staten	  inför	  inlärningen	  av	  modersmål	  och	  inte	  bara	  
svenska.	  	  
	  
Under	  1977	  kom	  hemspråksreformen	  som	  innebar	  att	  skolor	  ska	  kunna	  
erbjuda	  modersmålsundervisning	  till	  alla	  elever	  med	  annat	  modersmål	  än	  
svenska.	  (Aho	  et	  al.	  2012)	  I	  samband	  med	  det,	  ersattes	  termen	  hemspråk	  av	  
modersmål.	  Hemspråksundervisning	  blev	  modersmålsundervisning	  och	  
tjänstebenämningen	  hemspråkslärare	  ändrades	  till	  modersmålslärare.	  Enligt	  
SCBs	  senaste	  siffror	  från	  läsåret	  2012/2013	  deltar	  98	  910	  grundskoleelever	  i	  
undervisningen	  runtom	  i	  landet,	  cirka	  11	  %	  av	  samtliga	  elever	  som	  går	  i	  
grundskolan.	  
	  
Vikten	  av	  modersmålspråket	  för	  eleven	  har	  diskuterats	  åtskilligt	  och	  de	  flesta	  
undersökningarna	  visar	  att	  modersmålet	  oftast	  leder	  till	  allmänt	  positiva	  
effekter	  för	  inlärning	  av	  ny	  kunskap	  i	  allmänhet.	  Det	  ger	  även	  elevenen	  känsla	  
av	  behörighet	  såväl	  som	  samhörighet	  med	  den	  egna	  bakgrunden	  och	  kulturen	  
(Sverker	  et	  al.	  2011).	  Forskning	  har	  även	  visat	  att	  flerspråkiga	  individer	  har	  
högre	  prestationsnivåer	  samt	  kan	  vara	  mer	  kreativa	  och	  originella	  än	  
enspråkiga	  individer	  (Henríquez	  2007).	  
	  
Enligt	  Skolverkets	  senaste	  mätning	  från	  läsåret	  2012/2013,	  deltar	  endast	  54	  %	  
av	  alla	  elever	  som	  är	  berättigade	  till	  modersmålsundervisningen	  i	  själva	  
undervisningen.	  Orsaken	  till	  detta	  menar	  Lara	  Aho	  (2012)	  är	  bristen	  på	  
värderingen	  av	  kultur	  och	  språk	  i	  svenska	  skolan.	  En	  annan	  anledning	  kan	  vara	  
gruppsammansättningen	  i	  de	  flesta	  skolor,	  som	  oftast	  leder	  till	  
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understimulering	  eller	  svårighet	  att	  följa	  med	  i	  undervisningen.	  (Tuomela	  
2002)	  
	  
Hemspråksreformen	  rekommenderar	  att	  det	  ska	  finnas	  minst	  fyra	  elever	  i	  en	  
gruppsammansättning	  samt	  att	  elever	  med	  samma	  modersmål	  och	  ålder	  ska	  få	  
sin	  skolgång	  i	  samma	  klass	  (så	  kallad	  homogen	  gruppsammansättning).	  Denna	  
rekommendation	  har,	  dock,	  inte	  följts	  av	  de	  flesta	  skolor,	  mest	  på	  grund	  av	  
svårigheten	  att	  hitta	  elever	  med	  samma	  modersmål	  samt	  ålder	  i	  samma	  
kommun.	  Eleverna	  undervisas	  istället	  i	  grupper	  utan	  hänsyn	  till	  åldersskillnad.	  
Detta	  ger	  då	  upphov	  till	  en	  så	  kallad	  heterogen	  gruppsammansättning.	  
(Tuomela	  2002)	  Resultatet	  av	  detta	  är	  att	  elever	  blir	  understimulerade	  eller	  ha	  
svårt	  att	  följa	  med	  i	  undervisningen.	  Även	  lärare	  upplever	  det	  som	  
problematiskt	  och	  slitsamt	  i	  längden	  att	  undervisa	  en	  grupp	  där	  eleverna	  
befinner	  sig	  i	  olika	  åldrar	  och	  med	  varierande	  kunskapsnivåer.	  
	  
Undervisningstiden	  beräknas	  som	  den	  tid	  en	  elev	  spenderar	  på	  att	  undervisas	  
av	  sin	  lärare	  i	  form	  av	  lektioner,	  tester	  samt	  andra	  lärarledda	  aktiviteter.	  
Lektionstiden	  däremot	  är	  den	  tid	  en	  lärare	  spenderar	  på	  att	  undervisa	  alla	  
elever	  i	  en	  grupp	  i	  form	  av	  lektioner,	  tester	  samt	  andra	  lärarledda	  aktiviteter.	  
	  
En	  rapport	  från	  Skolverket	  visar	  att	  modersmålsundervisningen	  i	  grundskolan	  
är	  ett	  av	  de	  ämnena	  med	  färst	  lektionstimmar,	  oftast	  en	  lektion	  per	  vecka	  med	  
en	  undervisningstid	  på	  20-‐80	  minuter.	  (Tuomela	  2002)	  Enligt	  samma	  rapport	  
upplever	  modersmålslärarna	  att	  tiden	  är	  otillräcklig	  för	  att	  uppnå	  kursplanens	  
mål	  samt	  att	  det	  försämrar	  elevers	  förutsättningar	  att	  prestera	  något	  av	  värde	  
på	  lång	  sikt.	  Ett	  av	  problemen	  som	  dyker	  upp	  vid	  sådana	  situationer	  är	  brist	  på	  
kommunikation	  mellan	  lärare	  och	  elever.	  En	  veckas	  frånvaro	  kan	  resultera	  i	  en	  
allvarlig	  motgång	  i	  lärandet.	  I	  en	  homogengrupp	  är	  undervisningstiden	  samma	  
som	  lektionstiden	  då	  elever	  som	  går	  i	  samma	  årskurs	  undervisas	  med	  samma	  
material.	  I	  en	  heterogengrupp	  blir	  undervisningstiden	  kortare	  per	  elev	  då	  
läraren	  behöver	  undervisa	  elever	  i	  olika	  årskurser	  i	  samma	  lektionstid.	  
	  
Forskningen	  visar	  att	  elever	  som	  använder	  Facebook	  i	  undervisningen	  har	  
lättare	  att	  dela	  projektdetaljer	  och	  lektionsanteckningar	  med	  sina	  
klasskamrater,	  samt	  informera	  vilka	  delar	  i	  kursmaterialet	  de	  vill	  att	  lärarna	  
ska	  fokusera	  på	  (Hew	  2011).	  Även	  lärare	  upplevde	  att	  användningen	  av	  
Facebook	  underlättade	  utdelningen	  av	  kursinformationen	  och	  hjälpte	  elever	  
att	  delta	  i	  klassrummet.	  
	  
Facebook	  skapades	  2004	  av	  Harvard	  studenten	  Mark	  Zuckerberg	  för	  
användning	  av	  endast	  Harvards	  studenter	  i	  början.	  Detta	  ändrades	  senare	  till	  
att	  vara	  helt	  öppet	  i	  maj	  2006.	  Senaste	  statistiken	  från	  31:a	  december	  2013	  
visar	  att	  Facebook	  har	  ca	  1,23	  miljarder	  månatliga	  aktiva	  användare.	  
(Facebook	  2014)	  En	  av	  anledningarna	  till	  dess	  popularitet	  är	  möjligheten	  att	  
användaren	  kan	  enkelt	  dela	  det	  senaste	  från	  sin	  vardag,	  sina	  åsikter	  samt	  
kommunicera	  med	  sina	  bekanta	  i	  realtid.	  Enligt	  den	  senaste	  mätningen	  från	  
Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur,	  spenderar	  en	  tredjedel	  av	  unga	  i	  
åldersgruppen	  12-‐15	  år	  sin	  internettid	  på	  sociala	  medier,	  där	  63	  %	  av	  dem	  
besöker	  Facebook	  dagligen.	  
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Denna	  studie	  undersökte	  om	  och	  hur	  modersmålslärare	  kan	  dra	  nytta	  av	  
Facebook	  som	  komplement	  till	  modersmålsundervisningen.	  Den	  undersökte	  
även	  om	  lärarna	  kan	  få	  bättre	  kommunikation	  med	  sina	  elever	  genom	  att	  ge	  
eleverna	  möjligheten	  att	  diskutera	  fritt	  med	  varandra	  utanför	  klassrummet.	  

1.2 Syfte 

Syftet	  med	  studien	  var	  att	  undersöka	  hur	  användningen	  av	  Facebook	  i	  
samband	  med	  modersmålsundervisningen	  påverkar	  grundskoleelevernas	  
lärande.	  Resultatet	  som	  uppnåddes	  via	  denna	  studie	  kan	  bidra	  till	  nya	  
möjligheter	  för	  modersmålslärare	  runt	  om	  i	  landet.	  Det	  kan	  även	  användas	  för	  
att	  förbättra	  elevers	  lärande	  genom	  användning	  av	  sociala	  medier.	  

1.3 Problemformulering 

Hur	  kan	  Facebook	  användas	  som	  ett	  komplement	  till	  
modersmålsundervisningen	  för	  grundskoleelever?	  
	  
För	  att	  kunna	  besvara	  problemformuleringen,	  togs	  hjälp	  av	  följande	  
arbetsfrågor:	  
	  

• Hur	  kan	  lärare	  och	  elever	  uppleva	  modersmålsundervisningen	  som	  
tillräcklig?	  

• Hur	  används	  Facebook	  tillsammans	  med	  modersmålsundervisningen	  
idag?	  

• Vilka	  är	  fördelarna	  och	  nackdelarna	  med	  att	  använda	  Facebook	  i	  
samband	  med	  modersmålsundervisningen?	  

1.4 Avgränsningar 

Endast	  Facebook	  undersöktes	  eftersom	  det	  är	  Sveriges	  mest	  använda	  sociala	  
medium.	  Facebook	  har	  även	  funktioner	  som	  direktmeddelande,	  möjligheten	  att	  
diskutera	  med	  andra	  samt	  skapa	  privata	  grupper	  som	  endast	  inbjudna	  kan	  
delta	  i.	  En	  annan	  fördel	  är	  att	  Facebook	  är	  tillgänglig	  på	  de	  flesta	  enheter,	  detta	  
förenklar	  för	  lärarna	  att	  skapa	  en	  läroplattform	  som	  kan	  användas	  av	  eleverna	  
på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt.	  
	  
Deltagarna	  i	  studien	  var	  elever	  i	  årskurs	  7-‐9	  med	  arabiska	  som	  modersmål.	  
Anledningen	  till	  valet	  av	  denna	  målgrupp	  är	  att	  den	  senaste	  rapporten	  från	  
Stiftelsen	  för	  internetinfrastruktur	  visar	  att	  93	  %	  av	  ungdomar	  i	  åldersgruppen	  
12-‐15	  år	  använder	  internet	  hemma	  dagligen	  (Findahl	  2013).	  Modersmåls	  val	  
hamnade	  på	  arabiska	  då	  25	  %	  av	  alla	  som	  läser	  modersmål	  i	  Sverige	  har	  just	  
arabiska	  som	  modersmål	  (Skolverket	  2002).	  
	  



4	   FACEBOOK	  SOM	  KOMPLEMENT	  TILL	  MODERSMÅLSUNDERVISNING	  
	  

2. Teori och begrepp 
I detta avsnitt introduceras teorier och begrepp som undersökningen byggdes på. 

2.1 Facebook grupper och sidor 

Facebook	  erbjuder	  möjligheten	  att	  skapa	  en	  gemensam	  sida	  för	  företag	  och	  
grupper	  där	  de	  har	  möjligheten	  att	  kommunicera	  med	  sina	  medlemmar	  
och/eller	  kunder.	  Den	  gemensamma	  sidan	  kan	  vara	  en	  grupp	  eller	  en	  sida.	  
	  
En	  sida	  ger	  företaget,	  organisationen	  eller	  varumärket	  möjligheten	  att	  dela	  sina	  
nyheter	  samt	  nå	  befintliga	  och	  framtida	  kunder	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt.	  
En	  grupp,	  däremot,	  är	  en	  sida	  skapad	  av	  medlemmar	  i	  en	  grupp	  för	  att	  
kommunicera,	  dela	  samt	  samarbeta	  om	  ett	  visst	  ämne.	  Skillnaden	  mellan	  en	  
grupp	  och	  en	  sida	  är	  att	  sidor	  endast	  får	  skapas	  av	  officiella	  företrädare	  medan	  
en	  grupp	  kan	  skapas	  av	  vem	  som	  helst.	  En	  grupp	  ska	  handla	  om	  ett	  visst	  ämne	  
eller	  intresse,	  medan	  en	  sida	  fungerar	  som	  en	  plattform	  för	  ett	  företag	  att	  
presentera	  nyheter	  till	  sina	  kunder.	  
	  
Fördelen	  med	  en	  grupp	  är	  möjligheten	  att	  ha	  den	  som	  sluten	  eller	  hemlig.	  Om	  
gruppen	  är	  sluten,	  kan	  alla	  se	  vem	  som	  är	  medlem	  i	  gruppen	  men	  endast	  
medlemmar	  kan	  se	  innehållet	  samt	  ha	  möjligheten	  att	  delta	  i	  gruppen.	  Om	  
gruppen	  är,	  däremot,	  hemlig,	  kan	  endast	  medlemmar	  hitta	  gruppen,	  se	  
innehållet	  samt	  delta	  i	  gruppen.	  

2.2 Hawthorne-effekten 

Hawthorne-‐effekten	  innebär	  att	  en	  person	  ändrar	  sitt	  beteende	  till	  det	  positiva	  
under	  en	  kort	  period.	  Oftast	  sker	  ändringen	  när	  individen	  känner	  sig	  
observerad.	  Detta	  kan	  missleda	  en	  undersökning,	  eftersom	  det	  positiva	  
beteendet	  sker	  i	  samband	  med	  själva	  observationen	  och	  inte	  på	  grund	  av	  
någon	  åtgärd.	  (Leonard	  &	  Masatu	  2006)	  
	  
Första	  fallen	  av	  Hawthorne-‐effekten	  rapporterades	  efter	  en	  studie	  som	  gjordes	  
för	  att	  undersöka	  hur	  produktiviteten	  ökade	  i	  företaget	  Hawthorne	  Works	  
mellan	  1920-‐	  och	  30-‐talet.	  Resultaten	  visade	  att	  oavsett	  ändringarna	  som	  
skedde	  i	  arbetsförhållanden,	  resulterade	  ändringen	  i	  ökad	  produktivitet	  då	  
arbetarna	  kände	  sig	  observerade	  av	  sina	  chefer.	  (McCarney	  et	  al.	  2007)	  

2.3 Kollektivistiska och individualistiska 
samhällen 

Geert	  Hofstede	  genomförde	  en	  studie	  för	  att	  undersöka	  kulturella	  skillnader	  
mellan	  personer	  uppväxta	  i	  olika	  samhällen.	  (Hofstede	  1986)	  Vårt	  samhälle	  
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beskriver	  Hofstede	  som	  ett	  individualistiskt	  samhälle.	  Samhällen	  i	  
Mellanöstern	  beskrivs	  generellt	  som	  kollektivistiska	  samhällen.	  
	  
I	  ett	  individualistiskt	  samhälle	  lever	  personerna	  i	  sina	  kärnfamiljer,	  barn	  
uppmuntras	  till	  att	  vara	  självständiga	  och	  lär	  sig	  tidigt	  att	  referera	  till	  sig	  själva	  
som	  Jag.	  Till	  skillnad	  från	  ett	  individualistiskt	  samhälle,	  bygger	  kollektivistiska	  
samhället	  på	  att	  personen	  tillhör	  en	  eller	  flera	  grupper	  under	  sin	  livstid	  och	  
förväntas	  vara	  kopplad	  till	  dessa	  grupper	  under	  hela	  hans	  livstid.	  Grupperna	  
kan	  vara	  familjen,	  företaget	  eller	  skolan	  bland	  annat.	  
	  
Hofstede	  beskriver	  att	  elever	  uppvuxna	  i	  ett	  individualistiskt	  samhälle	  är	  
positiva	  till	  att	  prova	  nya	  metoder,	  svarar	  på	  lärarens	  generella	  frågor	  och	  
föredrar	  att	  diskutera	  i	  större	  grupper.	  Elever	  uppvuxna	  i	  ett	  kollektivistiskt	  
samhälle	  föredrar	  att	  hålla	  sig	  till	  traditionella	  metoder,	  svarar	  läraren	  endast	  
om	  de	  uppmanas	  personligen	  till	  att	  göra	  det	  och	  diskuterar	  helst	  i	  mindre	  
grupper.	  
	  
Lärare	  som	  vill	  undervisa	  elever	  uppväxta	  i	  kollektivistiska	  samhällen	  ska	  lära	  
sig	  skillnaderna	  mellan	  de	  två	  olika	  typerna	  av	  samhällen.	  De	  ska	  även	  lära	  
eleven	  att	  se	  skillnaden	  samt	  ge	  tillräckligt	  med	  förståelse	  och	  tid	  att	  ändra	  
uppfattning.	  

2.4 Nätdiskussioner 

Nätdiskussioner	  används	  oftast	  på	  distansutbildningar	  för	  att	  engagera	  elever	  
till	  att	  starta	  en	  dialog	  med	  varandra	  om	  specifika	  ämnen.	  Forskning	  har	  visat	  
att	  elever	  som	  deltar	  i	  diskussioner	  på	  internet	  har	  lättare	  att	  ge	  sina	  åsikter	  
utan	  att	  påverkas	  av	  andra.	  Elever	  har	  även	  lättare	  att	  övervinna	  sin	  blyghet	  
och	  våga	  diskutera	  med	  andra	  på	  internet	  än	  i	  klassrummet.	  (Barnett-‐Queen	  et	  
al.	  2005)	  
	  
För	  att	  kunna	  få	  bäst	  resultat	  med	  nätdiskussioner,	  krävs	  det	  att	  lärare	  ger	  
eleverna	  möjligheten	  att	  delta	  i	  diskussionen	  samt	  följa	  upp	  delaktigheten.	  Om	  
detta	  brister,	  kan	  det	  leda	  till	  mindre	  delaktighet	  i	  diskussionerna.	  (O’Bannon	  
et	  al.	  2013)	  
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras undersökningsmetoden, litteraturstudie, 
enkätundersökningarna, testgruppen och intervjuerna. Avsnittet avslutas med 
en presentation på vilka etiska åtaganden vi har tagit hänsyn till i denna 
undersökning. 

3.1 Litteraturstudie 

Undersökningen	  inleddes	  med	  en	  litteraturstudie	  som	  gick	  ut	  på	  att	  söka	  efter	  
olika	  vetenskapliga	  artiklar.	  Materialet	  har	  i	  början	  tagits	  fram	  med	  hjälp	  av	  
sökmotorerna	  Google	  Scholar	  och	  KTHB	  Primo.	  Sökorden	  som	  användes	  för	  att	  
hitta	  dessa	  var	  ”Facebook”,	  ”modersmål”,	  “sociala	  medier”	  och	  ”skola”.	  
Sökorden	  och	  deras	  motsvarigheter	  på	  engelska	  har	  kombinerats	  på	  flera	  olika	  
sätt.	  Efter	  att	  ha	  hittat	  relevanta	  artiklar,	  genomfördes	  en	  referenssökning	  för	  
att	  hitta	  andra	  artiklar.	  
	  
Målet	  med	  litteraturstudien	  var	  att	  hitta	  en	  bra	  grund	  till	  teoridelen	  som	  
undersökningen	  byggdes	  på.	  Ett	  annat	  mål	  var	  att	  inneha	  tillräckligt	  mycket	  
kunskap	  för	  att	  kunna	  argumentera	  diskussioner	  och	  slutsatser.	  

3.2 Enkäter 

Enkäter	  är	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  samla	  in	  stor	  mängd	  kvantitativ	  data	  snabbt	  och	  
enkelt.	  Men	  denna	  metod	  är	  inte	  felfri.	  Ett	  problem	  som	  kan	  dyka	  upp	  när	  det	  
gäller	  enkäter	  är	  att	  deltagarna	  kan	  tolka	  frågor	  på	  olika	  sätt	  (Rogers	  et	  al.	  
2011).	  Enkäten	  i	  denna	  studie	  har,	  därför,	  formulerats	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  för	  att	  
minska	  risken	  till	  misstolkning	  av	  deltagarna.	  Deltagandet	  i	  enkäterna	  har	  skett	  
anonymt	  och	  ingen	  personlig	  information	  har	  presenterats	  i	  denna	  studie.	  

3.2.1 Enkät till elever 
För	  att	  bättre	  förstå	  hur	  elever	  ser	  på	  modersmålsundervisningen	  idag,	  har	  en	  
enkät	  skapats.	  Målgruppen	  var	  personer	  med	  annat	  modersmål	  än	  svenska	  
som	  har	  gått	  i	  en	  svensk	  grundskola/gymnasium.	  	  
	  
Syftet	  med	  enkäten	  var	  att	  undersöka	  hur	  elever	  ser	  på	  och	  vilka	  hinder	  de	  har	  
upplevt	  med	  modersmålsundervisningen.	  Elever	  som	  går	  i	  grundskolan	  eller	  
gymnasium	  idag	  fick	  även	  svara	  på	  frågor	  om	  hur	  deras	  användning	  av	  
Facebook	  i	  samband	  med	  undervisningen	  ser	  ut.	  Enkäten	  bestod	  av	  slutna	  
valfrågor	  för	  statistiskt	  syfte	  samt	  öppna	  frågor	  för	  att	  samla	  in	  kvalitativ	  data	  
från	  respondenterna	  (Se	  Bilaga	  2).	  
	  
Enkäten	  delades	  ut	  via	  Facebook	  genom	  privata	  konton	  för	  att	  nå	  personer	  
bosatta	  i	  Sverige	  och	  som	  har	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen.	  Alla	  som	  
svarade	  på	  enkäten	  hade	  möjligheten	  att	  delta	  i	  utlottningen	  av	  två	  biobiljetter.	  
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Anledningen	  till	  detta	  var	  att	  motivera	  respondenter	  att	  delta	  i	  undersökningen	  
samt	  ta	  tiden	  att	  skriva	  öppna	  och	  ärliga	  svar.	  
	  
Respondenterna	  som	  deltog	  i	  enkäten	  har	  fått	  möjligheten	  att	  ange	  sitt	  namn	  
och	  sin	  e-‐postadress	  för	  att	  delta	  i	  utlottningen	  av	  biobiljetter.	  Deltagandet	  var	  
frivilligt.	  Respondenter	  som	  valde	  att	  delta	  i	  utlottningen	  har	  informerats	  om	  
att	  deras	  namn	  och	  e-‐postadress	  kommer	  endast	  att	  användas	  i	  samband	  med	  
utlottningen.	  

3.2.2 Enkät till modersmålslärare 
Modersmålslärare	  svarade	  på	  en	  separat	  enkät.	  Enkäten	  undersökte	  deras	  syn	  
på	  undervisningstiden,	  elevdeltagandet,	  elevinlärningen	  samt	  deras	  åsikter	  om	  
användningen	  av	  sociala	  medier	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen.	  	  
	  
Syftet	  med	  enkäten	  var	  att	  kunna	  förstå	  vilka	  problem	  lärarna	  upplever	  i	  
samband	  med	  modersmålsundervisningen	  samt	  vilken	  kunskap	  de	  har	  
angående	  Facebook.	  Frågorna	  i	  formuläret	  formulerades	  som	  slutna	  frågor	  för	  
statistiskt	  syfte	  i	  kombination	  med	  öppna	  frågor	  för	  att	  samla	  in	  kvalitativ	  data	  
från	  respondenterna	  (Se	  Bilaga	  3).	  
	  
Enkäten	  mailades	  till	  fem	  lärare	  i	  Stockholm,	  Malmö,	  Jönköping,	  Norrköping	  
och	  Örebro	  som	  sedan	  skickade	  enkäten	  vidare	  till	  sina	  kollegor.	  Denna	  metod	  
valdes	  för	  att	  nå	  så	  stor	  andel	  modersmålslärare	  som	  möjligt,	  en	  annan	  
anledning	  var	  att	  respondenterna	  skulle	  ha	  större	  förtroende	  för	  
undersökningen	  om	  de	  får	  förfrågan	  att	  delta	  från	  sina	  kollegor.	  
	  
I	  slutet	  av	  enkäten,	  hade	  lärarna	  möjligheten	  att	  ange	  sin	  e-‐postadress	  för	  att	  ta	  
del	  av	  resultatet	  från	  denna	  undersökning.	  De	  har	  även	  informerats	  om	  att	  
deras	  e-‐postadress	  kommer	  endast	  att	  användas	  i	  samband	  med	  utskicket	  av	  
rapporten.	  

3.3 Testgrupp 

För	  att	  kunna	  undersöka	  problemformuleringen,	  bildades	  en	  testgrupp	  för	  
varje	  årskurs,	  sammanlagt	  tre	  grupper.	  För	  varje	  grupp	  skapades	  en	  egen	  
Facebook	  grupp	  där	  deltagarna	  hade	  möjligheten	  att	  samtala,	  diskutera	  och	  
samarbeta	  tillsammans.	  
	  
Syftet	  med	  att	  ha	  elever	  från	  olika	  skolor	  var	  att	  ge	  elever	  med	  samma	  
kunskapsnivå	  möjligheten	  att	  diskutera	  och	  samarbeta	  tillsammans	  för	  att	  
stimulera	  och	  förbättra	  deras	  språkinlärning	  (Tuomela	  2002).	  
	  
Facebook	  gruppen	  var	  sluten	  och	  endast	  inbjudna	  deltagare	  hade	  möjligheten	  
att	  delta	  i	  diskussionerna.	  Detta	  var	  för	  att	  se	  till	  att	  hålla	  en	  god	  ton	  i	  gruppen	  
samtidigt	  som	  underlätta	  för	  läraren	  och	  eleverna	  att	  vara	  mer	  öppna	  i	  sina	  
diskussioner.	  
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Deltagarna	  var	  15	  elever	  som	  går	  i	  årskurs	  7-‐9	  från	  Vårbyskolan	  och	  
Vårbackaskolan	  i	  Huddinge	  Kommun.	  Sju	  elever	  var	  från	  årskurs	  9,	  tre	  var	  från	  
årskurs	  8	  och	  fem	  från	  årskurs	  7.	  Alla	  hade	  arabiska	  som	  modersmål	  samt	  
undervisades	  av	  samma	  modersmålslärare.	  Eftersom	  målgruppen	  i	  studiet	  var	  
minderåriga	  elever,	  krävdes	  ett	  medgivande	  av	  samtliga	  målsmän.	  En	  
samtyckeblankett,	  där	  målsmän	  informerades	  om	  studiet	  samt	  dess	  syfte	  och	  
genomförandeplan,	  delades	  ut	  till	  alla	  elever	  i	  målgruppen.	  (Se	  Bilaga	  1)	  
	  
Utöver	  det,	  informerades	  både	  elever	  och	  målsmän	  om	  att	  elevernas	  
deltagande	  i	  undersökningen	  är	  helt	  frivilligt.	  Blanketten	  samlades	  in	  innan	  
undersökningen	  började	  och	  endast	  elever	  vars	  målsmän	  har	  get	  sitt	  
medgivande	  skriftligt	  har	  deltagit	  i	  denna	  studie.	  Eleverna	  fick	  även	  delta	  i	  en	  
kort	  introduktion	  om	  hur	  de	  ska	  hantera	  sin	  integritet	  på	  internet.	  
Introduktionen	  varade	  ca	  30	  minuter	  och	  avslutades	  med	  en	  workshop	  där	  
eleverna	  fick	  lära	  sig	  grunderna	  om	  integritet	  samt	  hur	  de	  kan	  skydda	  sig	  från	  
att	  obehöriga	  tar	  del	  av	  deras	  privata	  information.	  
	  
Modersmålsläraren	  deltog	  i	  alla	  grupper	  som	  moderator.	  Läraren	  postade	  även	  
diskussionsämnen	  och	  frågor	  på	  Facebook-‐gruppsidan	  och	  eleverna	  kunde	  
diskutera	  materialet	  tillsammans.	  Det	  ansågs	  nödvändigt	  att	  inkludera	  läraren	  
med	  i	  Facebook	  gruppen.	  Detta	  var	  på	  grund	  av	  att	  läraren	  har	  redan	  auktoritet	  
i	  klassrummet	  och	  att	  denna	  auktoritet	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  skapa	  mening	  
och	  motivering	  för	  eleven	  att	  arbeta	  med	  sitt	  skolarbete	  (Andersson	  2007).	  
	  
Arbetet	  i	  grupperna	  inleddes	  den	  24:e	  mars	  2014	  och	  pågick	  fram	  till	  den	  7:e	  
april	  2014.	  Eleverna	  och	  läraren	  intervjuades	  efter	  att	  arbetet	  hade	  slutförts.	  

3.4 Intervjuer 

När	  arbetet	  med	  testgruppen	  slutfördes,	  intervjuades	  alla	  deltagare	  
individuellt	  för	  att	  diskutera	  deras	  deltagande	  i	  Facebook	  gruppen.	  	  
	  
Intervjuerna	  var	  semistrukturerade	  för	  att	  hålla	  samtalet	  så	  öppet	  och	  flexibelt	  
som	  möjligt.	  Frågorna	  var	  öppna	  för	  att	  ge	  deltagaren	  möjligheten	  att	  dela	  med	  
sig	  så	  mycket	  som	  möjligt.	  Alla	  intervjuer	  har	  spelats	  in	  för	  att	  underlätta	  en	  
senare	  genomgång	  av	  intervjun	  (Benyon	  et	  al.	  2005).	  
	  
Anledningen	  till	  varför	  eleverna	  i	  testgrupperna	  har	  intervjuats	  var	  för	  att	  
skapa	  en	  större	  förståelse	  för	  hur	  de	  såg	  på	  sitt	  deltagande	  i	  Facebook	  gruppen.	  
En	  annan	  anledning	  var	  att	  få	  möjligheten	  att	  reflektera	  över	  hur	  de	  ser	  på	  en	  
fortsatt	  användning	  av	  Facebook	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen	  
(Se	  Bilaga	  4).	  
	  
Även	  modersmålsläraren	  som	  deltog	  i	  testgrupperna	  intervjuades	  för	  att	  förstå	  
hur	  han	  upplever	  elevernas	  deltagande	  har	  varit.	  Läraren	  blev	  även	  intervjuad	  
om	  hur	  han	  ser	  på	  en	  fortsatt	  användning	  av	  Facebook	  i	  samband	  med	  
modersmålsundervisningen	  (Se	  Bilaga	  5).	  
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Innan	  början	  på	  varje	  intervju,	  informerades	  deltagaren	  om	  att	  de	  inte	  behövde	  
uppge	  någon	  personlig	  information	  förutom	  ålder	  och	  kön.	  	  
	  
Deltagaren	  blev	  även	  informerad	  om	  att	  intervjun	  kommer	  att	  spelas	  in	  för	  att	  
underlätta	  en	  senare	  genomgång	  och	  att	  materialet	  kommer	  endast	  att	  
användas	  i	  samband	  med	  skrivandet	  av	  denna	  rapport.	  Alla	  intervjuer	  har	  skett	  
individuellt	  mellan	  intervjuaren	  och	  deltagaren	  för	  att	  värna	  om	  deltagarens	  
anonymitet.	  
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4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätsvaren och intervjuerna. 

4.1 Elever 

4.1.1 Deltagare 
Enkäten	  besvarades	  av	  181	  elever	  som	  har	  gått	  i	  gymnasium	  eller	  grundskola	  i	  
Sverige	  och	  har	  ett	  annat	  modersmål	  än	  svenska.	  Testgruppen	  bestod	  av	  15	  
elever,	  där	  alla	  hade	  arabiska	  som	  modersmål.	  
	  
Alla	  196	  elever	  hade	  olika	  modersmål.	  (Se	  Diagram	  1)	  
	  

	  
Diagram	  1:	  Andel	  elever	  per	  språk	  de	  undervisas	  i	  	  
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4.1.2 Deltagandet i undervisningen 

4.1.2.1 Valde att inte delta 
Fyra	  av	  eleverna	  som	  svarade	  på	  enkäten	  har	  inte	  deltagit	  i	  undervisningen	  
alls.	  Anledningar	  till	  varför	  två	  av	  de	  inte	  deltog	  var	  att	  det	  fattades	  tillräckligt	  
med	  elever	  som	  hade	  samma	  modersmål	  i	  kommunen.	  Den	  tredje	  eleven	  deltog	  
inte	  i	  undervisningen,	  eftersom	  han	  inte	  hade	  något	  intresse	  för	  det.	  Den	  fjärde	  
eleven	  gick	  endast	  sista	  året	  på	  gymnasiet	  i	  Sverige	  och	  valde	  att	  inte	  delta.	  

4.1.2.2 Valde att avbryta deltagandet 
Av	  alla	  196	  elever,	  valde	  36	  att	  avbryta	  deltagandet	  i	  undervisningen.	  27	  elever	  
valde	  att	  avbryta	  modersmålsundervisningen	  för	  att	  de	  ansåg	  att	  40-‐80	  
minuter	  i	  veckan	  inte	  var	  tillräckligt	  för	  att	  lära	  sig	  modersmålet	  på	  ett	  
tillfredsställande	  sätt.	  11	  elever	  tyckte	  att	  heterogena	  grupper	  där	  elever	  har	  
olika	  kunskapsnivåer	  gjorde	  inlärningen	  svårare.	  Medan	  13	  elever	  skrev	  att	  
modersmålsundervisningen	  hålls	  oftast	  utanför	  skoltiden.	  Detta	  skapade	  stora	  
problem	  då	  undervisningen	  oftast	  krockar	  med	  andra	  skolaktiviteter.	  Fyra	  
elever	  blev	  tvungna	  att	  avbryta,	  eftersom	  skolorna	  de	  gick	  i	  saknade	  tillräckligt	  
många	  elever	  för	  att	  anordna	  modersmålsundervisning.	  En	  elev	  hade	  inget	  
intresse	  för	  att	  lära	  sig	  sitt	  modersmål	  och	  fem	  elever	  valde	  att	  inte	  ange	  en	  
anledning.	  (Se	  Diagram	  2)	  
	  

	  
Diagram	  2:	  Anledningar	  till	  varför	  personer	  valde	  att	  avbryta	  deltagandet	  i	  

modersmålsundervisningen	  

4.1.3 Synen på undervisningen 
123	  av	  192	  elever	  som	  har	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen	  ansåg	  att	  de	  
har	  lärt	  sig	  tillräckligt	  mycket	  modersmål	  under	  åren	  de	  deltog	  i	  
undervisningen.	  

4.1.3.1 Tillräcklig 
När	  eleverna	  var	  frågade	  varför	  de	  tyckte	  att	  modersmålsundervisningen	  var	  
tillräcklig,	  svarade	  61	  elever	  att	  anledningen	  var	  att	  de	  hade	  haft	  engagerade	  
lärare.	  43	  elever	  svarade	  att	  de	  redan	  hade	  gått	  i	  skolan	  i	  sina	  hemländer	  
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(innan	  de	  flyttade	  till	  Sverige)	  och	  hade	  därför	  redan	  tillräcklig	  kunskap	  innan	  
de	  deltog	  i	  undervisningen.	  Ytterligare	  19	  elever	  tyckte	  att	  undervisningen	  
uppnådde	  deras	  förväntningar.	  Två	  elever	  ville	  inte	  ange	  någon	  orsak.	  (Se	  
Diagram	  3)	  	  
	  

	  
Diagram	  3:	  Anledningar	  till	  varför	  elever	  tyckte	  att	  modersmålsundervisningen	  var	  tillräcklig	  

4.1.3.2 Otillräcklig 
De	  71	  elever	  som	  svarade	  att	  de	  inte	  har	  lärt	  sig	  tillräckligt	  mycket	  modersmål	  
under	  åren	  de	  har	  undervisats	  i,	  blev	  frågade	  om	  orsaken	  till	  detta.	  31	  elever	  
tyckte	  att	  undervisningen	  var	  för	  grundläggande	  och	  inte	  utvecklade	  deras	  
kunskaper	  samt	  krav,	  medan	  25	  elever	  ansåg	  att	  den	  korta	  undervisningstiden	  
var	  orsaken.	  Elva	  elever	  angav	  medelmåttiga	  lärare,	  som	  inte	  stimulerade	  
intresset	  och	  inte	  hade	  tillräckligt	  mycket	  kunskaper	  till	  att	  lära	  dem,	  som	  en	  
orsak.	  De	  resterande	  fyra	  elever	  angav	  ingen	  anledning.	  (Se	  Diagram	  4)	  
	  

	  
Diagram	  4:	  Anledningar	  till	  varför	  elever	  tyckte	  att	  modersmålsundervisningen	  inte	  var	  

tillräcklig	   	  
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4.2 Lärare 

4.2.1 Deltagare 
Enkäten	  besvarades	  av	  94	  modersmålslärare	  som	  undervisar	  i	  olika	  språk.	  I	  
testgruppen	  deltog	  en	  modersmålslärare	  som	  undervisade	  arabiska.	  
	  
Alla	  95	  lärare	  undervisade	  olika	  modersmål.	  (Se	  Diagram	  5)	  För	  en	  detaljerad	  
lista,	  se	  bilaga	  8.	  
	  

	  
Diagram	  5:	  Andel	  lärare	  per	  språk	  de	  undervisar	  i	  



14	   FACEBOOK	  SOM	  KOMPLEMENT	  TILL	  MODERSMÅLSUNDERVISNING	  
	  

4.2.2 Lektionstiden 
89	  lärare	  svarade	  att	  de	  har	  en	  lektionstid	  mellan	  40	  och	  80	  minuter	  per	  vecka.	  
Tre	  angav	  att	  de	  har	  en	  lektionstid	  som	  är	  kortare	  än	  40	  minuter.	  Två	  svarade	  
att	  de	  har	  en	  lektionstid	  längre	  än	  80	  minuter.	  (Se	  Diagram	  6)	  
	  

	  
Diagram	  6:	  Lektionstiden	  i	  minuter	  per	  vecka	  som	  varje	  lärare	  undervisar	  i	  

	  
Lärarna	  svarade	  även	  på	  frågor	  om	  de	  anser	  att	  lektionstiden	  är	  tillräcklig	  för	  
att	  eleverna	  ska	  uppnå	  de	  målen	  som	  Skolverket	  har	  satt	  upp.	  Lärarna	  
uppmanades	  även	  att	  ge	  anledningar	  till	  varför	  de	  tycker	  att	  lektionstiden	  är	  
tillräcklig	  eller	  inte.	  78	  av	  lärarna	  svarade	  att	  lektionstiden	  inte	  är	  tillräcklig.	  
Medan	  17	  ansåg	  att	  den	  är	  tillräcklig.	  

4.2.2.1 Otillräcklig 
Flera	  lärare	  (44	  %,	  34	  lärare)	  tyckte	  den	  heterogena	  gruppsammansättningen	  
(med	  elever	  från	  olika	  årskurser)	  försvårar	  undervisningen	  betydligt.	  Detta	  
resulterar	  då	  att	  längre	  lektionstimmar	  krävs.	  En	  annan	  orsak,	  menade	  23	  
lärare	  var	  att	  kunskapsmålen	  som	  Skolverket	  ställer	  på	  eleverna	  är	  för	  höga	  för	  
att	  kunna	  uppnå	  med	  endast	  40-‐80	  minuter	  per	  vecka.	  21	  %	  av	  lärarna	  (16	  
modersmålslärare)	  sade	  att	  eftersom	  lektionerna	  är	  så	  få,	  blir	  det	  svårt	  för	  en	  
elev	  att	  hinna	  med	  kursmålen	  om	  han/hon	  missar	  ett	  par	  lektioner	  under	  
skolåret.	  Detta	  leder	  oftast	  till	  att	  eleven	  blir	  frustrerad	  och	  bli	  då	  tvungen	  att	  
avbryta	  sin	  undervisning.	  (Se	  Diagram	  7)	  
	  
En	  lärare	  skrev	  att	  kraven	  som	  ställs	  på	  undervisningen	  inte	  skiljer	  sig	  mycket	  
från	  kraven	  som	  ställs	  för	  ämnet	  svenska.	  Detta	  medför	  att	  elever	  inte	  kan	  
använda	  sitt	  modersmål	  som	  ett	  medel	  för	  språkutveckling	  och	  lärande.	  
	  
En	  annan	  lärare	  kommenterade	  att	  storleken	  på	  gruppen	  och	  heterogena	  
grupper	  är	  största	  anledningen	  till	  varför	  lektionstiden	  inte	  är	  tillräcklig.	  40	  
minuter	  kan	  fungera	  för	  elever	  i	  samma	  ålder	  och	  kunskapsnivå.	  Läraren	  skrev	  
även	  att	  han	  har	  en	  grupp	  med	  elever	  från	  förskolan	  och	  upp	  till	  årskurs	  3.	  I	  
denna	  grupp	  är	  det	  svårt	  att	  tillgodose	  båda	  de	  yngsta	  som	  kräver	  mer	  stöd	  
samt	  äldre	  elever	  på	  deras	  olika	  utvecklingssteg.	  
	  
En	  ytterligare	  lärare	  skrev	  att	  han	  försökte	  lösa	  tidsproblemet	  med	  att	  ge	  
eleverna	  extra	  läxor.	  Det	  krävde	  dock	  att	  föräldrarna	  deltar	  aktivt	  i	  sina	  barns	  
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lärande.	  Även	  det	  visade	  sig	  vara	  ett	  problem	  då	  flera	  föräldrar	  inte	  har	  
tillräckligt	  mycket	  kunskaper	  själva.	  
	  

	  
Diagram	  7:	  Anledningar	  till	  varför	  modersmålslärare	  tycker	  att	  lektionstiden	  är	  otillräcklig	  

4.2.2.2 Tillräcklig 
Elva	  av	  de	  17	  lärare	  som	  svarade	  att	  lektionstiden	  är	  tillräcklig	  ansåg	  att	  längre	  
eller	  fler	  lektioner	  kan	  resultera	  i	  att	  elever	  slutar	  med	  undervisningen.	  
Anledningen	  är	  att	  modersmålsundervisningen	  oftast	  hålls	  utanför	  skoltiden.	  
Detta	  kan	  leda	  till	  att	  elever	  missar	  skolaktiviteter	  eller	  behöver	  offra	  en	  del	  av	  
sin	  fritid	  för	  att	  delta	  i	  undervisningen.	  Tre	  lärare	  skrev	  att	  tiden	  är	  tillräcklig	  
idag	  för	  att	  eleverna	  ska	  nå	  sina	  mål.	  Resterande	  tre	  har	  inte	  angett	  någon	  
anledning.	  (Se	  Diagram	  8)	  
	  

	  
Diagram	  8:	  Anledningar	  till	  varför	  modersmålslärare	  tycker	  att	  lektionstiden	  är	  tillräcklig	  
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4.3 Facebook användningen 

4.3.1 Elever 
Endast	  elever	  som	  går	  i	  grundskolan/gymnasium	  och	  använder	  Facebook	  fick	  
svara	  på	  frågor	  om	  deras	  användande.	  67	  av	  de	  181	  eleverna	  som	  svarade	  på	  
enkäten	  studerar	  idag.	  Eleverna	  som	  deltog	  i	  testgruppen	  har	  även	  svarat	  på	  
liknande	  frågor.	  Sammanlagt	  82	  elever	  svarade	  på	  frågorna.	  

4.3.1.1 Facebook användandet 
48	  av	  eleverna	  spenderar	  mindre	  än	  30	  minuter	  på	  Facebook	  dagligen.	  Tio	  
spenderar	  mellan	  30	  och	  60	  minuter.	  Resterande	  24	  spenderar	  mer	  än	  60	  
minuter.	  (Se	  Diagram	  9)	  
	  

	  
Diagram	  9:	  Antal	  minuter	  elever	  spenderar	  på	  Facebook	  dagligen	  

4.3.1.2 Kontakt med andra elever 
51	  elever	  angav	  att	  de	  har	  kontakt	  med	  andra	  elever	  som	  talar	  samma	  
modersmål	  som	  de	  på	  Facebook.	  (Se	  Diagram	  10)	  
	  

	  
Diagram	  10:	  Kontakt	  med	  andra	  elever	  som	  talar	  samma	  modersmål	  på	  Facebook	  
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4.3.1.3 Kontakt med lärare 
Ingen	  av	  eleverna	  hade	  kontakt	  med	  sina	  modersmålslärare	  på	  Facebook.	  

4.3.2 Lärare 
Lärarna	  har	  svarat	  på	  frågor	  om	  sin	  Facebook	  användning.	  Om	  de	  har	  kontakt	  
med	  sina	  kollegor	  som	  undervisar	  samma	  språk.	  De	  har	  även	  svarat	  på	  frågor	  
om	  kontakt	  med	  sina	  elever.	  
	  
87	  av	  alla	  95	  lärare	  har	  ett	  konto	  på	  Facebook	  idag.	  Åtta	  har	  svarat	  att	  de	  inte	  
använder	  sociala	  mediet.	  (Se	  Diagram	  11)	  
	  

	  
Diagram	  11:	  Lärarnas	  användning	  av	  Facebook	  	  

4.3.2.1 Kontakt med andra lärare 
50	  av	  de	  87	  lärarna	  har	  kontakt	  med	  andra	  modersmålslärare	  som	  undervisar	  
samma	  språk.	  (Se	  Diagram	  12)	  	  
	  

	  
Diagram	  12:	  Kontakt	  med	  andra	  lärare	  som	  undervisar	  samma	  språk	  på	  Facebook	  
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Av	  dem	  50,	  angav	  43	  lärare	  att	  de	  har	  en	  personlig	  relation	  till	  dessa	  kollegor	  
och	  har	  därför	  kontakt	  med	  dem	  via	  Facebook.	  Resterande	  sju	  angav	  ingen	  
anledning.	  
	  
Resterande	  37	  lärare	  har	  ingen	  kontakt	  med	  andra	  lärare	  på	  Facebook.	  27	  
lärare	  ansåg	  att	  Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  medium	  för	  att	  kommunicera	  
med	  vänner	  och	  familj	  och	  inte	  ett	  arbetsredskap,	  de	  vill	  av	  den	  anledningen	  
inte	  blanda	  sitt	  privata	  liv	  med	  arbetet.	  En	  lärare	  skrev	  att	  han	  inte	  hade	  någon	  
kontakt	  med	  andra	  modersmålslärare	  för	  att	  han	  inte	  kände	  andra	  lärare	  som	  
undervisar	  samma	  språk.	  Nio	  lärare	  angav	  ingen	  anledning	  till	  varför	  de	  inte	  
har	  kontakt	  med	  andra	  modersmålslärare	  på	  Facebook.	  

4.3.2.2 Kontakt med elever 
25	  lärare	  av	  de	  87	  har	  kontakt	  med	  sina	  elever	  på	  Facebook.	  (Se	  Diagram	  13)	  
23	  av	  dem	  har	  angett	  delning	  av	  schema	  och	  läxor	  med	  sina	  elever	  på	  Facebook	  
som	  anledning	  till	  det.	  En	  lärare	  angav	  ingen	  anledning.	  
	  

	  
Diagram	  13:	  Andel	  lärare	  som	  har	  kontakt	  med	  sina	  elever	  på	  Facebook	  

	  
Resterande	  62	  lärare	  har	  inte	  kontakt	  med	  sina	  elever	  på	  Facebook.	  Av	  de,	  
ansåg	  49	  lärare	  att	  Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  medium	  för	  att	  kommunicera	  
med	  sina	  vänner	  och	  familj	  och	  inte	  som	  ett	  arbetsredskap.	  Åtta	  lärare	  menade	  
att	  kontakten	  med	  eleverna	  på	  Facebook	  sänder	  fel	  signaler.	  Detta	  leder	  till	  att	  
läraren	  förlorar	  sin	  auktoritet	  i	  klassrummet.	  Resterande	  fem	  angav	  ingen	  
anledning.	  
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4.4 Testgruppen 

4.4.1 Deltagandet i testgruppen 

4.4.1.1 Elever 
När	  eleverna	  frågades	  om	  de	  deltog	  aktivt	  i	  testgruppen,	  svarade	  sju	  elever	  att	  
de	  gjorde	  det.	  Resterade	  åtta	  svarade	  att	  de	  inte	  gjorde	  det.	  
	  
Fyra	  av	  de	  åtta	  eleverna	  hade	  annat	  viktigare	  som	  gjorde	  att	  de	  inte	  hann	  delta	  
i	  gruppen.	  Tre	  elever	  ansåg	  att	  de	  inte	  kan	  tillräckligt	  mycket	  modersmål	  för	  att	  
delta	  i	  diskussionerna.	  En	  elev	  tyckte	  att	  diskussionsämnen	  var	  ointressanta.	  

4.4.1.2 Lärare 
Läraren	  tyckte	  att	  deltagandet	  kändes	  relativt	  lågt.	  Anledningen	  enligt	  honom	  
är	  att	  några	  elever	  tyckte	  att	  de	  saknade	  modersmålskunskaper	  för	  att	  delta	  
aktivt	  i	  diskussionerna	  med	  elever	  som	  de	  inte	  kände.	  En	  annan	  anledning	  är	  
att	  vissa	  föräldrar	  inte	  ser	  Facebook	  som	  en	  läroplattform,	  utan	  som	  ett	  sociala	  
medium	  där	  sina	  barn	  spenderar	  tid	  med	  sina	  vänner.	  

4.4.2 Fortsatt användning av Facebook 

4.4.2.1 Elever 
Tio	  elever	  av	  15	  var	  positiva	  till	  fortsatt	  användning	  av	  Facebook.	  Åtta	  elever	  
nämnde	  kommunikationen	  med	  klasskamrater	  och	  lärare	  som	  den	  största	  
fördelen.	  Sex	  nämnde	  även	  möjligheten	  till	  undervisning	  och	  diskussioner	  
utanför	  klassrummet.	  
	  
Fem	  elever	  var	  negativa	  till	  fortsatt	  användning	  av	  Facebook.	  Tre	  ansåg	  att	  
Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  medium	  som	  de	  inte	  vill	  dela	  med	  sina	  
klasskamrater.	  Resterande	  två	  ansåg	  att	  undervisningen	  är	  tillräcklig	  som	  den	  
är	  idag.	  (Se	  Bilaga	  7)	  

4.4.2.2 Lärare 
Läraren	  vill	  fortsätta	  använda	  Facebook	  i	  samband	  med	  undervisningen.	  Han	  
ansåg	  att	  elever	  blev	  mer	  engagerade	  på	  lektionerna	  och	  att	  de	  besökte	  
Facebook	  gruppen	  ofta,	  trots	  att	  de	  flesta	  inte	  deltog	  aktivt	  i	  diskussionerna.	   	  



20	   FACEBOOK	  SOM	  KOMPLEMENT	  TILL	  MODERSMÅLSUNDERVISNING	  
	  

5. Diskussion och 
Analys 
I detta avsnitt diskuteras problemformuleringen, underfrågorna utifrån 
resultaten. Avsnittet avslutas med en metodkritik. 

5.1 Modersmålsundervisningen idag 

Enligt	  resultaten	  är	  den	  korta	  lektionstiden	  och	  heterogena	  
gruppsammansättnigen	  huvudorsakerna	  till	  varför	  undervisningen	  upplevs	  
som	  otillräcklig.	  Detta	  resulterar	  i	  dålig	  kvalité	  på	  undervisningen	  och	  leder	  
oftast	  till	  dåliga	  resultat	  och	  understimulerade	  elever.	  De	  flesta	  som	  svarade	  på	  
enkäterna	  var	  eniga	  om	  att	  det	  krävs	  fler	  lektioner	  samt	  mer	  homogena	  
gruppsammansättningar.	  	  
	  
Svårigheten	  i	  detta	  är	  dock	  att	  modersmålsundervisningen	  hålls	  oftast	  utanför	  
skoltiden.	  Enligt	  flera	  lärare	  som	  svarade	  på	  enkäten	  kan	  fler	  lektioner	  få	  
elever	  att	  förlora	  intresset	  då	  de	  måste	  spendera	  mer	  av	  sin	  fritid	  på	  att	  lära	  sig	  
modersmålet.	  	  
	  
Att	  ha	  homogena	  grupper	  är	  ett	  annat	  problem	  då	  det	  krävs	  att	  det	  ska	  finnas	  
tillräckligt	  många	  elever	  som	  går	  i	  samma	  årskurs	  och	  som	  har	  samma	  
modersmål	  i	  samma	  område,	  något	  som	  de	  flesta	  lärarna	  i	  enkäten	  inte	  hade	  
möjlighet	  att	  kunna	  sammansätta.	  

5.2 Facebook i skolan 

Det	  visade	  sig	  att	  största	  andelen	  av	  eleverna	  har	  kontakt	  med	  elever	  som	  talar	  
samma	  modersmål	  på	  Facebook.	  Mer	  än	  hälften	  av	  lärarna	  i	  enkäten	  svarade	  
att	  de	  har	  kontakt	  med	  kollegor	  som	  undervisar	  samma	  språk	  på	  Facebook.	  
	  
De	  flesta	  lärare	  hade	  ingen	  kontakt	  med	  sina	  elever	  på	  Facebook.	  De	  ansåg	  att	  
Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  medium	  som	  de	  använder	  för	  att	  kommunicera	  
med	  vänner	  och	  familj.	  De	  få	  lärare	  som	  har	  kontakt	  med	  sina	  elever	  på	  
Facebook,	  använder	  sociala	  medier	  för	  att	  dela	  schema	  och	  läxor	  med	  sina	  
elever.	  De	  är	  även	  väldigt	  positiva	  till	  att	  fortsätta	  med	  det.	  

5.3 Synen på användningen av Facebook i 
modersmålsundervisningen 

Det	  visade	  sig	  att	  elever	  uppväxta	  i	  Sverige	  är	  positiva	  till	  användningen	  av	  
Facebook	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen.	  Det	  berodde	  på	  att	  
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elever	  uppväxta	  i	  individualistiska	  samhällen	  provar	  gärna	  nya	  metoder	  och	  
föredrar	  att	  diskutera	  i	  större	  grupper,	  något	  som	  elever	  uppväxta	  i	  
kollektivistiska	  samhällen	  ogärna	  gör	  (Se	  avsnitt	  2.3).	  
	  
Eleverna	  som	  har	  växt	  upp	  i	  andra	  länder	  hade	  en	  helt	  annan	  syn	  på	  
användningen	  av	  Facebook.	  De	  ansåg	  att	  Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  medium	  
som	  de	  inte	  vill	  dela	  med	  sina	  klasskamrater.	  Trots	  detta	  har	  de	  deltagit	  mer	  
aktivt	  i	  grupperna.	  Det	  berodde	  på	  att	  läraren	  har	  funnits	  som	  moderator	  i	  
gruppen.	  Det	  kan	  ha	  fått	  eleverna	  att	  ändra	  sitt	  beteende	  då	  läraren	  
observerade	  gruppen.	  Ett	  resultat	  man	  får	  från	  Hawthorne-‐effekten	  (Se	  avsnitt	  
2.2).	  

5.4 Facebook som komplement till 
undervisningen 

Modersmålsundervisningen	  upplevs	  som	  otillräcklig	  idag	  på	  grund	  av	  
heterogena	  gruppsammansättningar	  och	  korta	  lektionstider.	  Jag	  anser	  att	  
användningen	  av	  Facebook	  i	  samband	  med	  undervisningen	  ger	  läraren	  
möjligheten	  att	  skapa	  större	  homogena	  grupper	  samt	  ge	  eleverna	  möjligheten	  
till	  undervisning	  utanför	  klassrummet.	  
	  
Elever	  och	  lärare	  är	  flitiga	  Facebook	  användare	  idag	  och	  har	  kontakt	  med	  sina	  
klasskamrater/arbetskollegor.	  Trots	  det	  saknade	  de	  flesta	  lärare	  och	  elever	  
kontakt	  med	  varandra	  på	  Facebook.	  Idag	  kan	  man	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  ändra	  sina	  
säkerhetsinställningar	  på	  Facebook	  för	  att	  kunna	  bestämma	  vad	  som	  ska	  vara	  
synligt	  och	  dolt	  för	  olika	  kontakter	  på	  Facebook.	  Jag	  anser	  att	  detta	  ger	  lärare	  
och	  elever	  möjligheten	  att	  använda	  Facebook	  privat	  och	  som	  en	  läroplattform,	  
samt	  kunna	  skilja	  mellan	  dessa.	  
	  
Elever	  uppväxta	  i	  kollektivistiskt	  samhälle	  var	  väldigt	  positiva	  till	  
användningen	  av	  Facebook	  i	  undervisningen.	  Medan	  elever	  uppväxta	  i	  
individualistiskt	  samhälle	  undviker	  användandet	  av	  Facebook	  i	  annat	  
sammanhang	  än	  att	  kommunicera	  med	  familj	  och	  vänner.	  Jag	  tror	  att	  en	  längre	  
testperiod	  skulle	  ha	  visat	  mer	  positiva	  resultat	  i	  form	  av	  ett	  mer	  aktivt	  
deltagande.	  Lärarna	  ska	  även	  försöka	  se	  helheten	  på	  hur	  sina	  elever	  är	  
uppväxta.	  	  	  
	  
Det	  visade	  sig	  att	  Facebook	  kan	  komplettera	  undervisningen	  som	  en	  
läroplattform.	  Användningsområden	  kan	  vara	  diskussioner	  där	  elever	  kan	  öva	  
sitt	  skriv-‐	  och	  diskussionsförmåga,	  kommunikation	  mellan	  elever	  och	  lärare	  
samt	  möjligheten	  till	  lektionsundervisning	  utanför	  klassrummet.	  
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5.5 Metodkritik 

5.5.1 Enkät till elever 
Elevenkäten	  har	  skickats	  via	  Facebook	  till	  mina	  vänner	  och	  bekanta	  som	  har	  
uppmanats	  att	  dela	  enkäten	  med	  sina	  vänner.	  Detta	  kan	  ha	  medfört	  att	  de	  flesta	  
som	  svarade	  på	  enkäten	  är	  gamla	  skolkamrater	  som	  har	  undervisats	  i	  samma	  
kommun	  och	  kanske	  till	  och	  med	  haft	  samma	  lärare.	  	  Slutsatsen	  man	  drar	  från	  
detta	  är	  att	  svaren	  inte	  nödvändigtvis	  representerar	  situationen	  i	  de	  flesta	  
kommunerna	  i	  Sverige.	  En	  lösning	  kan	  vara	  att	  fråga	  vilken	  kommun	  
respondenten	  studerat	  i.	  Det	  hade	  gett	  en	  större	  överblick	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  de	  
olika	  kommunerna.	  
	  
När	  det	  gällde	  frågor	  som	  var	  riktade	  till	  personer	  som	  går	  i	  grundskolan	  eller	  
gymnasium	  idag,	  saknade	  jag	  ett	  system	  som	  kunde	  kontrollera	  att	  
respondenten	  verkligen	  går	  i	  grundskola	  eller	  gymnasium.	  Respondenter	  som	  
inte	  går	  i	  skolan	  idag	  kan	  ha	  svarat.	  Därför	  får	  man	  dra	  slutsatsen	  att	  resultaten	  
i	  avsnitt	  4.1.5	  kan	  vara	  missvisande.	  
	  
Att	  lotta	  ut	  två	  biobiljetter	  till	  en	  respondent	  som	  deltog	  i	  enkäten	  var	  ett	  bra	  
sätt	  att	  få	  fler	  svar,	  men	  det	  kan	  ha	  lett	  till	  fler	  oseriösa	  svar.	  

5.5.2 Enkät till lärare 
Enkäten	  som	  besvarades	  av	  lärare,	  mailades	  till	  fem	  modersmålslärare	  i	  
Stockholm,	  Malmö,	  Jönköping,	  Norrköping	  och	  Örebro	  som	  har	  skickat	  den	  
vidare	  till	  sina	  kollegor.	  Det	  kan	  ha	  lett	  till	  att	  de	  flesta	  lärarna	  arbetar	  i	  samma	  
kommuner.	  Av	  den	  anledningen,	  drar	  jag	  slutsatsen	  att	  svaren	  inte	  
nödvändigtvis	  representerar	  modersmålslärarnas	  åsikter	  från	  de	  flesta	  
kommunerna	  i	  Sverige.	  En	  lösning	  kunde	  ha	  varit	  att	  fråga	  vilka	  kommuner	  
respondenten	  jobbar	  i	  för	  att	  kunna	  få	  en	  större	  överblick	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  de	  
olika	  kommunerna.	  
	  
De	  flesta	  frågorna	  i	  enkäten	  krävde	  att	  lärarna	  ska	  utveckla	  varför	  de	  svarar	  Ja	  
eller	  Nej,	  det	  ger	  lärarna	  fler	  tolkningsmöjligheter	  och	  gör	  det	  svårare	  att	  
egentligen	  förklara	  vad	  som	  menas	  med	  vissa	  frågor.	  En	  lösning	  kunde	  ha	  varit	  
att	  skriva	  en	  lista	  som	  läraren	  kunde	  välja	  från	  och	  komplettera	  med	  ett	  fält	  där	  
läraren	  kan	  utveckla	  sitt	  svar	  

5.5.3 Testgrupper 
Att	  hitta	  elever	  till	  testgruppen	  visade	  sig	  vara	  en	  utmaning.	  Endast	  tre	  elever	  
från	  årskurs	  8	  valde	  att	  delta	  i	  studien.	  En	  av	  skolverkets	  rekommendationer	  är	  
att	  i	  en	  grupp	  ska	  det	  finnas	  minst	  fyra	  elever	  för	  att	  underlätta	  
undervisningen.	  Det	  kan	  ha	  lett	  till	  att	  eleverna	  i	  gruppen	  inte	  kände	  sig	  
tillräckligt	  stimulerade	  för	  att	  delta	  i	  diskussionerna.	  
	  
Något	  annat	  som	  det	  måste	  tas	  hänsyn	  till	  är	  Hawthorne-‐effekten.	  Eleverna	  i	  
testgruppen	  visste	  att	  deras	  modersmålslärare	  kommer	  att	  bevaka	  och	  
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observera	  deras	  deltagande	  i	  testgruppen	  och	  kan	  av	  den	  anledningen	  ha	  
deltagit	  i	  diskussionerna	  mer	  än	  vad	  de	  hade	  gjort	  i	  vanliga	  fall.	  
	  
En	  annan	  viktig	  kritik	  till	  undersökningen	  är	  korta	  tiden	  metoden	  utfördes	  i.	  De	  
flesta	  eleverna	  och	  läraren	  var	  eniga	  om	  att	  en	  längre	  testperiod	  kunde	  ha	  
resulterat	  i	  att	  eleverna	  vågade	  öppna	  sig	  mer	  och	  diskutera	  med	  sina	  
kamrater.	  (Se	  avsnitt	  2.2)	  

5.5.4 Intervjuer 
Alla	  elever	  som	  deltog	  i	  testgrupperna	  och	  som	  intervjuades	  senare	  undervisas	  
av	  samma	  lärare.	  Därför	  kan	  svaren	  som	  gäller	  kursmålen	  och	  deltagandet	  inte	  
ge	  en	  rättvisande	  bild	  på	  hur	  det	  ser	  ut	  i	  de	  flesta	  kommunerna	  i	  Sverige.	  
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6. Slutsats 
Avsnittet besvarar problemformuleringen samt anger slutsatser som dras från 
resultaten och diskussionen. 
 
Studien	  har	  visat	  att	  majoriteten	  av	  deltagarna	  i	  testgruppen	  är	  positiva	  till	  
användningen	  av	  Facebook	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen.	  Några	  
användningsområden	  kan	  vara	  diskussioner	  där	  elever	  kan	  öva	  sitt	  skriv-‐	  och	  
diskussionsförmåga,	  kommunikation	  mellan	  elever	  och	  lärare	  samt	  
möjligheten	  till	  lektionsundervisning	  utanför	  klassrummet.	  Förutsättningen	  är	  
att	  grupperna	  ska	  vara	  homogena	  och	  ge	  eleverna	  möjligheten	  att	  utveckla	  sina	  
kunskaper.	  
	  
Det	  har	  även	  visat	  sig	  att	  elever	  som	  har	  växt	  upp	  i	  Sverige	  är	  mer	  positiva	  till	  
användningen	  av	  Facebook	  än	  sina	  klasskamrater	  som	  har	  växt	  upp	  i	  andra	  
länder.	  För	  att	  även	  dessa	  elever	  ska	  bli	  mer	  positiva,	  krävs	  det	  att	  läraren	  ska	  
se	  till	  att	  skapa	  en	  trygg	  övergång	  till	  sina	  elever.	  En	  övergång	  kan	  vara	  att	  gå	  
igenom	  fördelarna	  med	  att	  använda	  Facebook.	  
	  
Min	  uppfattning	  är	  att	  Facebook	  kan	  användas	  som	  ett	  komplement	  till	  
modersmålsundervingen.	  Det	  krävs	  att	  läraren	  skapar	  homogena	  grupper	  i	  
första	  hand	  samt	  moderera	  gruppen	  för	  att	  se	  till	  att	  elever	  upplever	  Facebook	  
användningen	  stimulerande	  och	  utvecklande	  för	  sina	  kunskaper.	  
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7. Vidare forskning 
I detta avsnitt presenteras idéer och tankar på vilka områden en vidare 
forskning borde baseras på. 

7.1 Flera lärare skapar gemensamma grupper 

Deltagarna	  i	  testgrupperna	  som	  undersöktes	  i	  denna	  studie	  undervisas	  av	  
samma	  lärare.	  Det	  skulle	  ha	  varit	  intressant	  att	  undersöka	  hur	  en	  grupp	  på	  
elever	  som	  går	  i	  olika	  skolor,	  har	  olika	  lärare	  och	  deltar	  i	  samma	  grupp	  
upplever	  detta.	  Fördelen	  med	  detta	  är	  att	  skapa	  större	  homogena	  grupper.	  

7.2 Twitter 

Under	  studiens	  första	  skede,	  diskuterades	  ifall	  Twitter	  skulle	  vara	  en	  ersättare	  
till	  Facebook.	  Fördelarna	  med	  Twitter	  är	  möjligheten	  att	  använda	  en	  Hashtag	  
som	  eleverna	  kan	  följa	  och	  få	  ett	  meddelande	  när	  ett	  nytt	  inlägg	  har	  skrivits.	  En	  
annan	  fördel	  är	  att	  man	  inte	  behöver	  följa	  sina	  klasskamrater,	  det	  räcker	  med	  
att	  skriva	  ett	  inlägg	  och	  märka	  den	  med	  en	  hashtag	  som	  alla	  andra	  kan	  se	  och	  
kommentera	  vidare	  på.	  	  
	  
En	  nackdel	  med	  Twitter	  är	  det	  låga	  användandet	  i	  Sverige.	  Endast	  17	  %	  av	  
Sveriges	  befolkning	  använder	  Twitter.	  Det	  kan	  jämföras	  med	  66	  %	  som	  
använder	  Facebook.	  

7.3 Längre testperiod 

Eftersom	  denna	  studie	  utfördes	  under	  en	  begränsad	  tid,	  skulle	  en	  längre	  
testperiod	  vara	  intressant.	  Studien	  visade	  flera	  fördelar	  med	  att	  använda	  
Facebook	  i	  samband	  med	  undervisningen	  och	  en	  längre	  period	  skulle	  kunna	  ge	  
en	  bättre	  överblick	  i	  hur	  elever	  upplever	  användningen.	  Fördelen	  är	  att	  ge	  
eleverna	  chansen	  att	  delta	  utan	  att	  behöva	  stressa	  ett	  deltagande	  samt	  kunna	  
komma	  över	  Hawthorne-‐effekten.	  
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9. Bilagor 
I detta avsnitt hittas alla bilagor som refereras till i undersökningen. 

Bilaga 1: Målsmans medgivande 

	  Hej,	  
	  
Mitt	  namn	  är	  Ahmed	  Ziadi	  och	  studerar	  Medieteknik	  vid	  Kungliga	  Tekniska	  
Högskolan.	  
Jag	  skriver	  just	  nu	  en	  uppsats	  i	  Medieteknik	  om	  användningen	  av	  Facebook	  
som	  komplement	  till	  modersmålsundervisningen	  för	  elever	  i	  årskurs	  7-‐9.	  
För	  att	  få	  fram	  data	  att	  analysera,	  kommer	  vi	  utföra	  en	  observationsstudie	  där	  
elever	  ska	  delta	  i	  en	  Facebook	  grupp	  för	  att	  mäta	  hur	  och	  om	  Facebook	  
användningen	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen	  kan	  förbättra	  deras	  
lärande.	  
Deltagandet	  i	  studien	  är	  självklart	  frivilligt	  och	  det	  är	  upp	  till	  eleven	  och	  er	  om	  
det	  ska	  ske	  anonymt	  eller	  om	  eleverna	  ska	  använda	  sina	  befintliga	  konton,	  om	  
de	  har	  det.	  All	  data	  som	  samlas	  in	  kommer	  att	  endast	  användas	  i	  samband	  med	  
uppsatsen.	  
	  
Studien	  kommer	  genomföras	  i	  samband	  med	  deras	  modersmålsundervisning	  
under	  perioden	  fr.o.m.	  den	  24:e	  mars	  t.o.m.	  den	  7:e	  april.	  
Ert	  barn	  kommer	  att	  delta	  i	  studien	  genom	  att	  delta	  i	  diskussioner	  med	  andra	  
elever	  i	  samma	  årskurs.	  Studien	  beräknas	  ta	  mellan	  20-‐30	  minuter	  per	  vecka.	  
	  
Vi	  skulle	  vara	  väldigt	  tacksamma	  om	  vi	  fick	  använda	  oss	  av	  Ert	  barn	  i	  denna	  
studie.	  
	  
Har	  ni	  några	  frågor	  som	  berör	  studien	  så	  är	  ni	  välkomna	  att	  höra	  av	  er	  till	  mig	  
på	  ahmed@ziadi.net	  eller	  genom	  att	  ringa	  mig	  på	  0722-‐77	  00	  00.	  
	  	  
Tack	  på	  förhand,	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning,	  
Ahmed	  Ziadi	  
	  
Elevens	  namn	  	   	   	   	   	   Målsmans	  namn	  
	  	  
________________________________	  	   	   	   ________________________________	  
	  
	  
Målsmans	  underskrift	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	  
________________________________	  
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Bilaga 2: Enkät till elever 

Modersmål	  
	  
Hej,	  
	  
I	  denna	  korta	  enkät	  kommer	  ni	  att	  behöva	  svara	  på	  ett	  par	  frågor	  (Kommer	  att	  
ta	  ca	  5	  minuter).	  Frågorna	  handlar	  om	  din	  tid	  i	  modersmålsundervisningen.	  
Enkäten	  är	  en	  del	  av	  en	  undersökning	  där	  vi	  försöker	  bedöma	  hur	  upplevelsen	  
kring	  modersmålsundervisningen	  har	  varit	  samt	  vilka	  hinder/problem	  som	  
kan	  ha	  dykt	  upp.	  
	  
Som	  tack	  för	  era	  svar,	  kommer	  vi	  att	  lotta	  ut	  2	  BIOBILJETTER	  till	  en	  lycklig	  
vinnare.	  För	  att	  vara	  med	  i	  utlottningen,	  måste	  du	  ha	  gått/går	  i	  en	  svensk	  
grundskola/gymnasium,	  har	  ett	  annat	  modersmål	  än	  svenska	  samt	  ha	  svarat	  
på	  ett	  seriöst	  sätt	  (Oseriösa	  svar/dubbletter	  kommer	  att	  raderas	  och	  INTE	  vara	  
med	  i	  utlottningen).	  
	  

Sid	  2	  
	  

Kön	  *Obligatorisk	  

o Man	  
o Kvinna	  
o Annat	  
Ålder	  *Obligatorisk	  
	  
	  
	  
Går	  du	  eller	  har	  gått	  i	  en	  svensk	  gymnasium/grundskola?	  *Obligatorisk	  
Kommentar:	  Om	  man	  svarar	  Nej	  i	  denna	  fråga,	  skickas	  man	  direkt	  till	  sid	  10!	  

o Ja	  
o Nej	  
	  

Sid	  3	  
	  

Har	  du	  ett	  annat	  modersmål	  än	  svenska?	  *Obligatorisk	  
Kommentar:	  Om	  man	  svarar	  Nej	  i	  denna	  fråga,	  skickas	  man	  direkt	  till	  sid	  10!	  

o Ja	  
o Nej	  
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Sid	  4	  
	  

Har	  du	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen?	  *Obligatorisk	  
Kommentar:	  Om	  man	  svarar	  Nej	  i	  denna	  fråga,	  skickas	  man	  direkt	  till	  sid	  8!	  

o Ja	  
o Nej	  
	  

Sid	  5	  
	  

Vilket	  språk	  har	  du	  undervisats	  i?	  *Obligatorisk	  
Texta	  gärna	  vilket	  språk	  du	  har	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen	  på	  
	  
	  
	  
Om	  du	  valde	  att	  avbryta	  undervisningen,	  ange	  varför	  nedan,	  annars	  kan	  du	  
lämna	  fältet	  tomt.	  
	  
	  

	  
	  

Sid	  6	  
	  

Tycker	  du	  att	  du	  har	  lärt	  dig	  tillräckligt	  i	  lektionen?	  *Obligatorisk	  

o Ja	  
o Nej	  
Förklara	  gärna	  mer	  om	  varför	  du	  svarade	  Ja/Nej	  på	  frågan	  ovan	  *Obligatorisk	  
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Sid	  7	  
	  

Facebook	  
	  
Svara	  på	  frågorna	  nedan	  endast	  om	  du	  går	  i	  grundskolan/gymnasiet	  idag	  
	  
Använder	  du	  Facebook	  idag?	  *Obligatorisk	  

o Ja	  
o Nej	  
Hur	  många	  minuter	  per	  dag	  spenderar	  du	  på	  Facebook?	  
Svara	  endast	  om	  du	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  ovan	  

o Mindre	  än	  30	  minuter	  
o Mellan	  30	  och	  60	  minuter	  
o Mer	  än	  60	  minuter	  
Har	  du	  kontakt	  med	  dina	  modersmål	  klasskamrater	  på	  Facebook?	  
Svara	  endast	  om	  du	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  ovan	  

o Ja	  
o Nej	  
Har	  du	  kontakt	  med	  din	  modersmålslärare	  på	  Facebook?	  
Svara	  endast	  om	  du	  svarade	  Ja	  på	  frågan	  ovan	  

o Ja	  
o Nej	  
	  

Sid	  8	  
	  

Om	  man	  har	  svarat	  Nej	  på	  frågan	  "Har	  du	  deltagit	  i	  
modersmålsundervisningen?"	  på	  sidan	  4	  så	  kommer	  man	  till	  denna	  sida	  
	  
Varför	  har	  du	  valt	  att	  inte	  delta	  i	  modersmålsundervisningen?	  *Obligatorisk	  
Beskriv	  gärna	  så	  noggrant	  ni	  kan!	  
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Sid	  9	  
	  

Om	  man	  har	  svarat	  på	  alla	  frågor	  och	  är	  inom	  målgruppen	  så	  kommer	  man	  till	  
denna	  sida,	  man	  får	  fylla	  i	  sina	  kontaktuppgifter	  om	  man	  vill	  delta	  i	  
utlottningen	  av	  biobiljetterna!	  
	  
Tack	  för	  att	  ni	  har	  valt	  att	  delta	  i	  undersökningen!	  
	  
För	  att	  vara	  med	  i	  utlottningen	  av	  2	  biobiljetter,	  var	  god	  och	  ange	  ditt	  namn	  
samt	  din	  e-‐post	  adress.	  Vi	  kontaktar	  vinnaren	  i	  början	  av	  maj!	  
	  
Obs!	  Dina	  kontaktuppgifter	  kommer	  ENDAST	  att	  användas	  för	  utlottningen	  av	  
biobiljetterna.	  
	  
Namn	  
	  
	  
	  
E-‐post	  
	  
	  
	  
Övrigt	  
Om	  det	  är	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga	  
	  
	  

	  
Sid	  10	  
	  

Om	  man	  har	  svarat	  Nej	  på	  frågorna	  "Går	  du	  eller	  har	  gått	  i	  en	  svensk	  
gymnasium/grundskola?"	  sid	  2	  och/eller	  "Har	  du	  ett	  annat	  modersmål	  än	  
svenska?"	  sid	  3	  så	  kommer	  man	  direkt	  till	  denna	  sida	  utan	  att	  behöva	  lämna	  
några	  uppgifter	  då	  man	  inte	  ingår	  i	  målgruppen.	  
	  
Du	  ligger	  inte	  inom	  vår	  målgrupp	  och	  dina	  svar	  är	  inte	  relevanta	  för	  oss	  och	  
kommer	  inte	  att	  tas	  med	  i	  undersökningen.	  
	  
Vi	  vill	  tacka	  dig	  för	  att	  ha	  tagit	  tid	  till	  att	  svara	  på	  introduktionsfrågorna.	  
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Bilaga 3: Enkät till modersmålslärare 

Modersmålslärare	  
	  
Hej,	  
	  
I	  denna	  korta	  enkät	  kommer	  ni	  att	  få	  möjligheten	  att	  svara	  på	  ett	  par	  frågor	  
(Kommer	  att	  ta	  ca	  5	  minuter).	  Frågorna	  kommer	  att	  handla	  om	  din	  roll	  som	  
modersmålslärare.	  Enkäten	  är	  en	  del	  av	  en	  undersökning	  där	  vi	  försöker	  
bedöma	  hur	  upplevelsen	  kring	  modersmålsundervisningen	  har	  varit	  samt	  vilka	  
hinder/problem	  som	  kan	  ha	  dykt	  upp.	  
	  
Är	  du	  modersmålslärare	  i	  en	  svensk	  grundskola/gymnasium?	  *Obligatorisk	  
Kommentar:	  Om	  man	  svarar	  Nej	  i	  denna	  fråga,	  skickas	  man	  direkt	  till	  slutsidan!	  

o Ja	  
o Nej	  
	  

Sid	  2	  
	  

Vilket	  språk	  undervisar	  du	  i?	  *Obligatorisk	  
	  
	  
	  
Hur	  lång	  är	  undervisningstiden?	  (minuter	  per	  vecka)	  *Obligatorisk	  

o Kortare	  än	  40	  minuter	  
o Mellan	  40	  och	  80	  minuter	  
o Längre	  än	  80	  minuter	  
Tycker	  du	  att	  undervisningstiden	  är	  tillräcklig?	  *Obligatorisk	  

o Ja	  
o Nej	  
Förklara	  gärna	  varför	  du	  svarade	  Ja/Nej	  på	  frågan	  ovan	  *Obligatorisk	  
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Sid	  3	  
	  

Facebook	  	  
	  
Använder	  du	  Facebook?	  *Obligatorisk	  

o Ja	  
o Nej	  
Förklara	  gärna	  mer	  varför	  du	  svarade	  Ja	  eller	  Nej	  på	  frågan	  ovan	  
	  
	  

	  
Har	  du	  kontakt	  med	  dina	  elever	  på	  Facebook?	  
Svara	  endast	  på	  denna	  fråga	  om	  du	  har	  svarat	  Ja	  på	  frågan	  ovan	  

o Ja	  
o Nej	  
Förklara	  gärna	  mer	  varför	  du	  svarade	  Ja	  eller	  Nej	  på	  frågan	  ovan	  
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Sid	  4	  

	  
Tack	  för	  dina	  svar!	  
	  
Dina	  svar	  kommer	  endast	  att	  användas	  i	  undersökningen.	  
Om	  du	  vill	  ta	  del	  av	  resultaten,	  ange	  din	  e-‐post	  nedan.	  
	  
E-‐post	  
	  
	  
	  
Övrigt	  
Om	  det	  är	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga	  
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Bilaga 4: Deltagare i Testgruppen 

Elev	  1	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Sverige	  men	  har	  föräldrar	  som	  
kommer	  från	  Libanon	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  1	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  2	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Irak,	  flyttade	  till	  Sverige	  innan	  han	  
började	  sin	  skolgång	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  1	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  3	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Libanon,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  
han	  gick	  i	  årskurs	  1	  och	  har	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen	  sedan	  
årskurs	  2	  i	  Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  4	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Irak,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  han	  
gick	  i	  årskurs	  4	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  5	  i	  
Vårbackaskolan.	  
	  
Elev	  5	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Irak,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  han	  
gick	  i	  årskurs	  6	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  7	  i	  
Vårbackaskolan.	  
	  
Elev	  6	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Sverige	  men	  har	  föräldrar	  som	  
kommer	  från	  Irak	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  1	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  7	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  9,	  född	  i	  Egypten,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  
hon	  gick	  i	  årskurs	  6	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  7	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  8	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  8,	  född	  i	  Libanon,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  
han	  gick	  i	  årskurs	  5	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  6	  i	  
Vårbackaskolan.	  
	  
Elev	  9	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  8,	  född	  i	  Irak,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  han	  
gick	  i	  årskurs	  5	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  6	  i	  
Vårbackaskolan.	  
	  
Elev	  10	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  8,	  född	  i	  Egypten,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  
hon	  gick	  i	  årskurs	  6	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  7	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  11	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  7,	  född	  i	  Libanon,	  flyttade	  till	  Sverige	  innan	  
hon	  började	  sin	  skolgång	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  
1	  i	  Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  12	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  7,	  född	  i	  Sverige	  men	  har	  föräldrar	  som	  
kommer	  från	  Libanon	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  1	  i	  
Vårbyskolan.	  
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Elev	  13	  var	  en	  tjej	  som	  går	  i	  årskurs	  7,	  född	  i	  Sverige	  men	  har	  föräldrar	  som	  
kommer	  från	  Syrien	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  1	  i	  
Vårbyskolan.	  
	  
Elev	  14	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  7,	  född	  i	  Libanon,	  flyttade	  till	  Sverige	  när	  
han	  gick	  i	  årskurs	  2	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  3	  i	  
Vårbackaskolan.	  
	  
Elev	  15	  var	  en	  kille	  som	  går	  i	  årskurs	  7,	  född	  i	  Sverige	  men	  har	  föräldrar	  som	  
kommer	  från	  Syrien	  och	  har	  haft	  modersmålsundervisning	  sedan	  årskurs	  2	  i	  
Vårbackaskolan.	  
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Bilaga 5: Intervjufrågor till elever 

1. Ange	  din	  ålder.	  
2. Vilken	  årskurs	  går	  du	  i?	  
3. Hur	  länge	  har	  du	  deltagit	  i	  modersmålsundervisningen?	  
4. Har	  deltagandet	  varit	  tillräckligt	  för	  att	  du	  ska	  nå	  kursmålen?	  
5. Hur	  ser	  ditt	  användande	  av	  Facebook	  idag?	  
6. Har	  du	  kontakt	  med	  andra	  dina	  modersmåls	  klasskamrater	  på	  

Facebook?	  Varför?	  
7. Har	  du	  kontakt	  med	  din	  modersmålslärare	  på	  Facebook?	  Varför?	  
8. Hur	  ser	  ditt	  deltagande	  i	  Facebook	  gruppen	  utanför	  lektionstillfället?	  
9. Varför	  har	  du	  valt	  att	  delta/Inte	  delta?	  
10. Vilka	  fördelar/nackdelar	  ser	  du	  i	  samband	  med	  att	  använda	  

Facebook	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen?	  
11. Vill	  du	  fortsätta	  använda	  Facebook	  i	  undervisningen?	  Varför?	  
12. Har	  du	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga?	  
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Bilaga 6: Intervjufrågor till modersmålslärare 

1. Hur	  lång	  lektionstid	  har	  du	  idag?	  
2. Tycker	  du	  att	  lektionstiden	  är	  tillräckligt	  för	  att	  nå	  kursmålen?	  

Varför?	  
3. Använder	  du	  Facebook	  idag?	  
4. Har	  du	  kontakt	  med	  andra	  modersmålslärare	  som	  undervisar	  

samma	  språk	  på	  Facebook?	  Varför?	  
5. Har	  du	  kontakt	  med	  dina	  elever	  på	  Facebook?	  Varför?	  
6. Hur	  ser	  dina	  elevers	  deltagande	  i	  Facebook	  gruppen	  utanför	  

lektionstillfället?	  
7. Vilka	  fördelar/nackdelar	  ser	  du	  i	  samband	  med	  att	  använda	  

Facebook	  i	  samband	  med	  modersmålsundervisningen?	  
8. Har	  du	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga?	  
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Bilaga 7: Resultat från Testgruppen 

Elev	   Vill	  du	  Fortsätta	  
använda	  Facebook?	   Varför?	  

Elev	  1	   Ja	   Man	  kan	  kommunicera	  med	  läraren	  direkt	  samt	  
undervisas	  utanför	  klassrummet.	  

Elev	  2	   Ja	   Man	  kan	  diskutera	  med	  andra	  elever	  som	  går	  i	  
samma	  årskurs	  för	  att	  förbättra	  sitt	  modersmål.	  

Elev	  3	   Ja	   Man	  får	  möjligheten	  till	  mer	  undervisning	  samt	  
kunna	  kommunicera	  med	  lärare	  och	  
klasskamrater	  utanför	  klassrummet.	  

Elev	  4	   Nej	   Användningen	  av	  Facebook	  kan	  vara	  
distraherande	  och	  leda	  till	  att	  man	  spenderar	  
tiden	  med	  att	  göra	  annat	  än	  just	  undervisningen.	  

Elev	  5	   Nej	   Elever	  ser	  att	  undervisningen	  är	  redan	  tillräcklig	  
och	  att	  man	  inte	  behöver	  mer	  undervisning.	  

Elev	  6	   Ja	   Fördelen	  med	  att	  använda	  Facebook	  är	  att	  kunna	  
delta	  i	  diskussioner	  även	  om	  man	  inte	  kan	  delta	  i	  
lektionen.	  

Elev	  7	   Nej	   Facebook	  är	  en	  underhållnings	  plattform	  och	  inte	  
en	  undervisnings	  plattform.	  

Elev	  8	   Ja	   Missar	  man	  en	  lektion,	  kan	  man	  ändå	  
kommunicera	  med	  lärare	  och	  klasskamrater.	  

Elev	  9	   Nej	   Man	  lär	  sig	  tillräckligt	  på	  lektionen.	  
Elev	  10	   Nej	   Facebook	  är	  ett	  privat	  sociala	  media	  som	  eleven	  

inte	  vill	  dela	  med	  sina	  klasskamrater.	  
Elev	  11	   Ja	   Man	  förbättrar	  sitt	  modersmål	  genom	  att	  

diskutera	  med	  andra	  elever.	  
Elev	  12	   Ja	   Om	  man	  glömmer	  sin	  läxa	  eller	  inte	  har	  möjlighet	  

att	  delta	  i	  lektioner,	  kan	  man	  alltid	  gå	  på	  
Facebook	  och	  hitta	  den	  där.	  

Elev	  13	   Ja	   Det	  blir	  lättare	  att	  lämna	  in	  läxor	  samt	  
kommunicera	  med	  läraren.	  

Elev	  14	   Ja	   Möjligheten	  att	  delta	  i	  diskussioner	  på	  Facebook.	  
Elev	  15	   Ja	   Om	  man	  är	  ensam	  elev	  i	  en	  grupp,	  blir	  det	  enklare	  

att	  diskutera	  med	  andra	  elever	  i	  samma	  årskurs	  
som	  går	  i	  andra	  grupper.	  
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Bilaga 8: Antal lärare delat per språk 

Språk	   Antal	  lärare	  

Arabiska	   17	  
Ryska	   11	  
Turkiska	   10	  
Finska	   8	  
Engelska	   6	  
Serbiska	   4	  
Nordsamiska	   3	  
Spanska	   3	  
Tyska	   3	  
Kurdiska	   3	  
Assyriska	   2	  
Danska	   2	  
Polska	   2	  
Somaliska	   2	  
Kinesiska	   2	  
Romani	   1	  
Litauiska	   1	  
Grekiska	   1	  
Franska	   1	  
Albanska	   1	  
Ungerska	   1	  
Syrianska	   1	  
Isländska	   1	  
Thailändska	   1	  
Uzbekiska	   1	  
Rumänska	   1	  
Tigrinja	   1	  
Persiska	   1	  
Nederländska	   1	  
Dari	   1	  
Vietnamesiska	   1	  
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